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СЕКЦІЯ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 
 
 
 

Коваль О. О., старший викладач кафедри математичної фізики 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 
 

ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У ТЕХНІЧНОМУ 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
І знову перше вересня … 38 років цей день – день хвилювання 

перед входом в аудиторію, де на мене, викладача вищої математики, з 
насторогою чекають студенти-першокурсники. І неправда, що з роками 
хвилювання зникає. На початку моєї педагогічної роботи воно було, бо 
я була занадто молода і не знала, як психологічно справлятись навіть з 
маленькими студентськими аудиторіями, але й не знала інших проблем, 
які чекали на мене, а зараз – того, що, хоча накопичений досвіт 
допомагає мені володіти великими студентськими аудиторіями, але і 
про проблеми я вже теж знаю. То ж я хочу поділитись своїми вражен-
нями, думками щодо процесу викладання, вважаю їх суб’єктивними, 
але, можливо, комусь це буде цікаво і навіть може знадобиться. 

Щоб бути хорошим викладачем замало бути професійним науков-
цем, замало самому знати, розуміти багато, але ще потрібно вміти 
донести свої знання, зуміти зацікавити і пояснити. Викладач – це актор, 
це диригент, який володіє аудиторією, як оркестром, це науковець, 
методист, психолог в одній особі. Проте викладання математики має 
ще й свою специфіку, особливо на окремих факультетах технічних 
вузів, де не вимагається вступного ЗНО з математики, а програма з 
лінійної алгебри, аналітичної геометрії і математичного аналізу майже 
така сама, як і на інших факультетах. 

Не секрет, що шкільна підготовка першокурсників із року в рік не 
стає кращою, а ми, викладачі, є заручники цієї ситуації. Практика 
останніх років показує, що реформа системи шкільної освіти значно 
змінила систему та рівень підготовки абітурієнтів. Результати ЗНО 
стали мірилом роботи праці вчителя. «Натаскування» школярів на ЗНО 
витіснило зі шкільної освіти формування фундаментальних математич-
них знань , розвиток математичного кругозору, оволодіння навичками 
самостійної творчої роботи. Орієнтованість школярів та вчителів на 
ЗНО , а не на подальше продовження освіти в вищому навчальному 
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закладі, веде до того, що одразу у перші дні навчання значна частина 
першокурсників відчуває великі проблеми як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру: слабкий рівень математичних знань, вмінь та 
навичок та слабка мотивація до навчання та виконання висуваємих 
вимог, недостатність самоконтролю та самоорганізації. Маючи великий 
досвід викладання вищої математики, я згадую, що в той час, коли 
варіанти вступних іспитів складалися викладачами вищих навчальних 
закладів та ними ж перевірялися роботи, існував «зворотний зв’язок»: 
було зрозуміло в цілому, якими темами з курсу елементарної матема-
тики оволоділи абітурієнти, які математичні навички вони мають. 
З введенням ЗНО такий зв’язок повністю зник – отримані на ЗНО бали 
не несуть жодної інформації про проблеми в освіті абітурієнтів. 

Що в цьому разі робити викладачам вищої математики і як? Що 
реально можна зробити і чого намагатись досягти? 

Отже, по-перше, прибрати страх у студентів. Страх перед невідо-
мим викладачем (за відсутність полів, за закреслення ручкою тощо), 
перед предметом (в школі на математику відведено 4-6 годин, у вищі  
8-10), перед невідомим близьким майбутнім (сесія – як це буде, чи 
витримаю?). Вчитись зі страхом нереально і безперспективно! Навіть 
діти з низькими оцінками ЗНО в розслабленому стані при середній 
стабільній праці справляються з навантаженням і спокійно складають 
іспит. Посмішка, жарт, доброзичливість, історії з життя великих 
математиків – і страх відступить, може не піде назовсім, але почне 
зникати. 

По-друге, водночас треба поставити всі точки над «і» та пояснити, 
що вища школа (інститут, університет, академія) – це не середня 
загальноосвітня школа. Тут отримують, добувають знання, а не оцінки. 
Тут починається вже доросле життя і викладачі – це кваліфіковані 
професіонали своєї справи, а не вихователі дитячого садка, а на 
контрольних роботах на студентське звернення «можна запитати?» 
можна отримати відповідь «запитати можна, але відповіді не чекайте». 

І по-третє, найважливіше, це викладання свого предмету – матема-
тики. Як, не травмуючи студентів, ввести їх в світ вищої математики, 
світ «епсилон-дельта», якщо термін «тригонометрія» викликає 
тремтіння в кінцівках, а логарифми викликають стан, близький до 
анабіозу? 

Спочатку я би радила (як би це не було складно) виділити певний час 
на спроби ліквідації білих плям в підготовці з елементарної математики, 
інакше без усунення цих прогалин вивчення розділів вищої математики 
буде здаватися студентам дуже важким. Ця проблема в різних вищих 
учбових закладах вирішується, як правило, проведенням додаткових 
занять або включаються години на повторення елементарних знань з 
математики в основні заняття. А потім важливо відбирати той матеріал, 
який їм необхідний в рамках програми, доступний і що може бути 
засвоєний за відведений проміжок часу. 
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Напевно, доречно процитувати Кудрявцева Л.Д.: «Викладання 
математики повинно бути по-можливості простим, ясним, природнім і 
базуватись на рівні розумної строгості» [1]. 

Що ж це означає? 
При розгляді теоретичних питань перевагу треба надавати прості-

шим способам, а на практичних заняттях варто було б розглянути всі 
можливі способи розв’язання, щоб студенти самі мали змогу їх 
порівняти і вибрати найлегший або зручніший для себе. Мені здається, 
що на практиці головне – не розв’язати побільше прикладів, а показати 
різноманітність методів і підходів, нехай навіть до однієї задачі. 

В теорії варто надавати перевагу прямим доведенням, а не від 
супротивного, а також доведенням, що не потребують додаткових 
конструкцій. І ситуації викладання матеріалу громіздким, але зрозумі-
лим методом студенти, як правило, надають перевагу на противагу 
простішому, який не так легко засвоюється, незважаючи на певну красу 
другого метода. Грати під одну дудку зі студентами щодо їхнього 
сприйняття чи нав’язувати вишуканість штучних методів – питання 
методики і однозначної відповіді на це немає. 

Не відкидати роль математичної інтуїції, особливо на факультетах з 
непрофілюючою математикою , але і не переоцінювати її. 

Очевидно, що математика і логіка нерозривні, без логіки немає 
математики, але математика не зводиться до логіки. Відомо, що при 
практичному використанні ми не завжди користуємось доведеннями 
або доведеними фактами, часто достатньо пояснити студенту якесь 
математичне твердження, щоб він його успішно застосував. І не дивно, 
що інтуїтивні методи виправдані, коли вони приводять до очікуваного 
результату. Особливо математична інтуїція стає в нагоді при 
розв’язуванні задач, що вимагають тригонометрії, яка є математичними 
, надзвичайно різнобарвними джунглями з багатьма непротореними 
стежками. Але ж нерідко застосування інтуїтивних методів є вимуше-
ним і краще було б мати чітку математичну модель або загальний 
метод зі строгим доведенням. 

Логічне обґрунтування математичних тверджень базується не на 
захопленні строгістю міркувань , а на об’єктивній необхідності. Без них 
математика неможлива. При дослідженнях інтуїтивних уявлень про 
основні поняття замало, більш того, використання цих понять без 
точного розуміння їх змісту може привести до прямих помилок. Як на 
мене, то хибна думка про складність вивчення математики часто 
пов’язана саме з її нечітким викладанням на інтуїтивному рівні. 

Спілкуватись з математикою треба починати ще з раннього дитинс-
тва, граючись, сміючись, отримуючи задоволення з цього процесу. 
А потім приходить любов до неї або дружба. 

Я впевнена, що саме методика викладання може навернути майже 
всіх (діточок, підлітків, студентів ) до математики. Методика викладан-
ня – це, насамперед, справа самих математиків за умови отримання 
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іншими необхідного запасу знань. І якщо останнє не виконується, то це 
вже питання кваліфікації викладачів. 

 

Література: 

1. Кудрявцев Л.Д. Мысли о современной математике и ее изучении. – 
М.: Наука, 1977. – С. 112. 
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Важливе значення у психологічній, педагогічній і методичній 

літературі займає поняття розвитку критичного мислення. У розвитку 
критичного мислення психологи та педагоги умовно виділяють 
декілька етапів. Межі і зміст цих етапів неоднаковий у різних науков-
ців. Це пов’язано з позицією науковців відносно даної проблеми. Згідно 
із сучасними поглядами, критично мислити можуть усі, але не всі 
хочуть це робити. Тому критичному мисленню необхідно вчити для 
того, щоб учні могли використовувати свої навички в конкретній 
предметній діяльності. 

Проблемі розвитку критичного мислення присвячені праці вітчиз-
няних учених, а саме: О. Бєлкіної, Н. Зоркіної, В. Панченко, 
О. Пометун, П. Сухарєва, І. Сущенко, С. Терно, О. Тягло, О. Чуби, 
М. Шеремета та ін. З аналізу літературних джерел з’ясовано, що значне 
місце у розвитку критичного мислення займає початкова школа, де 
цілеспрямовано використовуються різні технології з діагностики і 
розвитку критичного мислення. 

Мислити критично можна в будь-якому віці: не тільки у студентів, 
але навіть у першокласників накопичено для цього досить життєвого 
досвіду і знань. Зрозуміло, розумові здібності дітей будуть ще 
вдосконалюватися під час навчання, але навіть малята здатні думати 
критично і цілком самостійно [1]. 
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Ми дотримуємося думки авторки праці [7], що критичне мислення 
учнів можна і необхідно розвивати. Зрозуміло, що на цьому шляху 
існує ряд перешкод, у тому числі психолого-педагогічного змісту. 
Такої ж думки дотримується С. Губарєва [2], що мисленнєвим 
операціям можна і необхідно навчити, а надалі – вдосконалювати їх, 
тренувати. І саме освітня галузь є ідеальним середовищем для цього. 
Дослідження методистки [2] свідчать про те, що під час уроку з 
розвитку критичного мислення важливо, щоб учитель надавав слово 
учням, а сам говорив якомога менше. Він має бути провідником, 
стимулювати учнів до роздумів, уважно висловлювати їхні міркування. 

У сучасних доробках О. Пометун та І. Сущенко [8, с. 13] з’ясовано, 
що сучасні діти дедалі ефективніші у самостійній роботі з інформацією. 
Вона їх оточує скрізь. Учнів потрібно вчити опрацьовувати інформа-
цію, а не робити це за них. Намагання «згодувати» готові рецепти і 
правила, установки та рішення аж ніяк не сприяють розвитку критич-
ного мислення. У вчителів є чудові інструменти: завдання для роботи з 
інформацією та запитання. Ці засоби допомагають перетворити 
навчання на процес дослідження. 

Провівши аналіз психолого-педагогічної літератури та вивчивши 
думки науковців, авторки праці [3] виділяють три методичні умови 
ефективного розвитку критичного мислення учнів початкової школи. 
Серед яких вбачають: 

1. Стимулювання учнів до постановки запитань високого рівня склад-
ності, що програмують розвиток в учнів таких розумових операцій, як 
аналіз, синтез, оцінювання, і до пошуку відповідей на ці запитання; 

2. Системне застосування методів і прийомів розвитку критичного 
мислення, що передбачають вирішення проблемних ситуацій, завдань. 
Методика роботи учня над проблемним завданням полягає у розвитку в 
нього уміння побачити поставлену вчителем проблему, сформулювати 
її, знайти шляхи розв’язання та розв’язати ефективними прийомами. На 
основі цієї діяльності учні поступово, кожен у своєму темпі, вчаться 
пов’язувати факти, аналізувати, узагальнювати події, явища, конкрети-
зувати поняття тощо. 

3. Застосування триетапної структури уроку, яка складається з 
таких елементів: 

1) етап актуалізації знань та мотивації навчальної діяльності учнів, 
що має на меті сконцентрувати увагу учнів на проблемі та викликати 
інтерес до обговорюваної теми; 

2) етап сприймання й осмислення навчального матеріалу в процесі 
практичної діяльності передбачає представлення теми й очікуваних 
навчальних результатів, забезпечення розуміння учнями змісту їхньої 
діяльності, надання навчальної інформації для виконання практичних 
завдань; 

3) етап консолідації знань, умінь і навичок – застосування знань, 
умінь, навичок відповідно до очікуваних результатів уроку, узагаль-
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нення вивченого, підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку, 
рефлексія. 

Слід відзначити, що саме значення рефлексії виокремлюють біль-
шість науковців та вчителів-методистів як важливу складову в 
методиках розвитку критичного мислення. На цю особливість у 
розвитку критичного мислення молодших школярів звертається увага й 
у праці [6]. Значення рефлексії як особливої пізнавальної дії полягає в 
уточненні людиною своїх знань, у виясненні їх основ і того, як 
вироблялися ті чи інші знаки або уявлення. Рефлексія, поряд зі 
свідомістю, мисленням, пам’яттю притаманна самій природі людини. 

Спираючись на теорію розвитку критичного мислення розробленою 
С. Терно авторка праці [10] М. Фаніна звертає увагу на методику 
розвитку критичного мислення, а саме: 

– створювати проблемні ситуації у процесі навчання (пропонувати 
проблемні завдання); 

– ознайомлювати учнів із принципами, стратегіями та процедура-
ми критичного мислення; 

– регулярно створювати ситуації вибору; 
– оргагізовувати діалог, розв’язуючи проблемні завдання (інтерак-

тивні форми навчання); 
– передбачати письмовий виклад розмірковувань учнів з подаль-

шою рефлексією; 
– надавати учням право на помилку та на моделювання ситуації 

виправлення помилок. 
Формування основ критичного мислення І. Муштавинська [4, с. 29] 

вбачає у декількох послідовних етапах: 
– спогад, коли у пам’яті учня відбувається відновлення відомих їм 

понять, фактів й уявлень; 
– відтворення, під час якого учень повинен уміти слідувати певної 

моделі; 
– обґрунтування виконання завдання; 
– реорганізація, під час якої здійснюється перетворення первинних 

умов конкретного завдання в нову проблемну ситуацію; 
– співвіднесення знань, коли встановлюється зв’язок між знову 

набутими знаннями і отриманими раніше або життєвим досвідом; 
– рефлексія, коли відбувається дослідження самої думки і причин 

її прояву. 
Акцентується увага на можливостях розвитку критичного мислення 

в молодшому шкільному віці у праці [5]. На думку науковців, розвиток 
критичного мислення відіграє особливо важливу роль у дітей «нового 
покоління», які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати 
інших, отримувати якісні знання, спираючись не на запам’ятовування, а 
на вдумливий творчий процес пізнання світу через постановку 
проблеми та її рішення. 
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Сучасні діти приходять до школи з бажанням діяти, причому діяти 
успішно. Їм подобається на уроці не просто слухати, а ставити 
запитання, обговорювати проблеми, брати інтерв’ю, приймати рішення, 
мріяти фантазувати тощо. Якщо вчитель постійно організовує на своїх 
уроках таку діяльність, то навчання буде успішним, а здобуті знання 
якісними [9]. 

Результати розвідок із окресленого питання підкреслюють те, що 
серед особливостей розвитку критичного мислення можна виділити 
такі аспекти учнів як підвищення соціальної відповідальності, 
активності, право на ризик, на помилку, наведення до роздумів, 
виховання поваги до оточуючих, підкреслення цінності досвіду кожної 
особистості. Такий підхід ще більше спонукає учнів працювати з 
інформацією та формує їх інформаційну компетентність. 
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Курган О. В., методист з експериментально-дослідної діяльності 

та передового педагогічного досвіду 
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післядипломної педагогічної освіти» 

м. Суми, Україна 
 

ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ 

ТА ПОШИРЕННЯ КРАЩИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК 

У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ 

 
Сучасна система освіти в Україні перебуває у періоді активних 

реформ, метою яких є підвищення якості за рахунок модернізації 
системи освіти відповідно до вимог часу; змін у законодавчій базі; 
упровадження нових освітніх стандартів; розвитку творчого потенціалу 
педагогів; виявлення, вивчення, поширення кращих освітніх практик. Це 
зумовлює потребу педагога постійно працювати над підвищенням 
власного фахового рівня, навчатися за різноманітними сертифікаційними 
програмами, оволодівати інноваційними освітніми технологіями, перебу-
вати у процесі неперервного професійного розвитку, упроваджувати в 
практику роботи досягнення сучасної педагогічної науки та практики. 

Вивчення праць науковців дозволяє дійти висновку, що освітні 
інновації – це нововведення в освітньому процесі, в основі яких лежить 
нова ідея, результат наукових пошуків, передового педагогічного 
досвіду педагогічних працівників. Інновації можуть ефективно 
впливати на стан освітнього процесу, давати оптимально позитивні 
результати, стимулювати новаторські зміни у традиційній педагогічної 
практиці. 

Результатом інноваційної діяльності є пошук нових освітніх систем, 
технологій, методик, змісту, форм, методів і засобів навчання, 
виховання й управління, що обумовлює створення умов для розвитку 
творчої активності вчителів, удосконалення системи вчасного 
виявлення, вивчення, узагальнення, поширення та впровадженням 
кращих освітніх практик, результату творчої діяльності педагога з 
елементами новизни, спрямованої на удосконалення освітнього 
процесу у масову педагогічну практику. 

Але впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, 
який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до 
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творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій, 
включатися не лише в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором, 
результатом діяльності якого є передовий педагогічний досвід. 

На етапі реформування освіти змінився характер ставлення учителів 
до факту засвоєння та застосування педагогічних нововведень. Якщо 
раніше інноваційна діяльність обмежувалася використанням рекомен-
дацій «зверху», то сьогодні вона набуває дослідницько-пошукового 
характеру: учитель обирає нові програми, підручники, використовує 
нові прийоми та способи. Упровадження в шкільну практику передово-
го педагогічного досвіду творчих учителів дає змогу розв’язати 
найбільш гострі проблеми освіти, інтенсифікувати процес навчання. 

Важливою умовою створення інноваційного освітнього середовища є 
використання вчителями, педагогічними колективами здобутків кращих 
освітніх практик та досягнень психолого-педагогічної науки. Накопиче-
ний багатий педагогічний досвід повинен бути реалізований у конкретної 
педагогічної діяльності, але часто залишається незатребуваним, так як у 
більшості педагогів не сформована потреба в його вивченні та застосу-
ванні, відсутні навички й уміння в його відборі й аналізі. У реальній 
практиці учителі часто не замислюються про необхідність і доцільність 
аналізу власного педагогічного досвіду, досвіду своїх колег. 

Це вимагає від органів управління освітою, методичних служб, 
керівництва закладів освіти формування якісно нової ефективної 
системи організації та координування інноваційної освітньої діяльнос-
ті; реалізації програми дій для досягнення цієї мети; створення умов 
для розвитку творчої активності вчителів; постійного пошуку нових 
форм і методів діяльності, ефективних шляхів самореалізації; роботи з 
передовим педагогічним досвідом. 

Передовий педагогічний досвід – це результат творчої діяльності 
педагога, що несе в собі елементи новизни, у процесі якої використо-
вуються оригінальні форми, методи, прийоми, засоби, інноваційні 
технології навчання та виховання та спрямований на реалізацію 
актуальних завдань освітньої діяльності. 

Для передового педагогічного досвіду характерною є новизна, яка 
виокремлює його з маси позитивної діяльності педагогів. Досвід можна 
вважати передовим тільки за умови, що він забезпечує високі результа-
ти освітньої діяльності вчителя, які мають бути не випадковими, а 
наслідком застосування продуманої системи навчання та виховання. 

Виявлення нового раціонального в роботі окремих педагогів (педа-
гогічних колективів), сприяння впровадженню результатів у педагогіч-
ну практику – один із напрямів щоденної діяльності працівників 
методичних кабінетів, адміністрації закладів освіти Сумської області. 

Основа цієї роботи полягає у розвитку сучасного педагогічного 
мислення, підвищення професійної майстерності педагогічних праців-
ників, виявленні, вивченні та поширенні передового педагогічного 
досвіду через різні форми методичної роботи: творчі групи; методичні 
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об’єднання (шкільні, міжшкільні, районні, міські, обласні); науково-
практичні конференції; психолого-педагогічні семінари; вебінари; 
майстер-класи; відкриті уроки; педагогічні читання; педагогічні 
виставки, вернісажі; презентації; творчі звіти; «аукціони» педагогічних 
ідей; методичні естафети; методичні панорами; методичні фестивалі; 
міжшкільні науково-методичні обміни досвідом; наставництво; школи 
молодого вчителя, передового педагогічного досвіду, педагогічної 
майстерності; пізнавальні, професійні екскурсії; педагогічні майстерні; 
бенефіси педагогів; «круглі столи»; фестивалі (конкурси) педагогічної 
майстерності; методичні порадники; творчі лабораторії тощо. З метою 
популяризації кращих педагогічних здобутків учителів в області 
щорічно проводяться І, ІІ тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року». Кожна форма науково-методичної роботи виконує важливу 
роль, оскільки сприяє підвищенню фахової майстерності педагогічних 
працівників, їх конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

Робота з передовим педагогічним досвідом педагогічних працівни-
ків, відбувається 2-3 роки поетапно: інформаційно-мотиваційний, 
підготовчий, основний, заключний. 

Інформаційно-мотиваційний етап: 
 визначення мети, об’єкта, предмета вивчення; 
 оцінка досвіду відповідно до критеріїв та класифікації; 
 обґрунтування теми, актуальності, новизни, перспективності 

досвіду; 
 визначення організаційно-методичної системи роботи автора 

(авторів); 
 винесення рішення про порядок вивчення й узагальнення пере-

дового педагогічного досвіду. 
Підготовчий етап: 
 вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми досвіду; 
 вивчення особливостей здійснення освітнього процесу автором 

(колективом) досвіду (відвідування уроків, занять, інших заходів, які 
розкривають ідеї досвіду); 

 відбір та класифікація практичних матеріалів, що відображають 
суть досвіду; 

 визначення рівня раціональності та стабільності результатів, 
аналіз ефективності педагогічного досвіду. 

Основний етап: 
 систематизація поданого та дібраного матеріалу в аспекті про-

блеми (конспекти уроків, сценарії позакласних заходів, методичні 
розробки, дидактичні картки тощо); 

 опис учителем системи його роботи (у разі потреби допомога 
педагогу в складанні плану опису); 

 підготовка науково-методичного аналізу досвіду роботи, обгово-
рення висновків і пропозицій на засіданні педагогічної ради закладу 
загальної середньої освіти, методичної ради методичного кабінету; 
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 рецензування матеріалу методистами; 
 визначення форми узагальнення та впровадження передового 

педагогічного досвіду в масовій педагогічній практиці. 
Заключний етап: 
 планування заходів з організації процесу поширення досвіду 

(проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, творчої лабораторії 
вчителя, школи передового педагогічного досвіду; виступи авторів на 
науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, 
«круглих столах», методичних об’єднаннях, курсах підвищення 
кваліфікації; проведення відкритих уроків, занять, виховних заходів; 
публікації у фахових періодичних виданнях, брошурах, вебсайті 
КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 
виставки та експозиції на конференціях тощо). 

Таким чином, способом реформування освіти, підвищення ефектив-
ності навчання та виховання учнів, досягнення стійких високих 
результатів у роботі педагогів є чітка організація справи вивчення, 
узагальнення, поширення кращих освітніх практик. Постійне підви-
щення рівня кваліфікації, удосконалення творчої майстерності, 
упровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, 
інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду – запорука 
особистого фахового зростання педагога. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ АВТОМАТИЗОВАНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 
Соціально-економічні процеси у суспільстві, орієнтовані на ринкові 

форми організації економіки, пред’являють підвищені вимоги до рівня 
професійної освіти. Для забезпечення якісного навчання необхідно 
використовувати в педагогічному процесі ефективні методики, що 
базуються на інтеграції педагогічних та інформаційних технологій. 
Фундаментальною основою таких технологій є автоматизовані 
навчальні системи (АНС). 

АНС – функціонально взаємопов’язаний набір підсистем навчально-
методичного, інформаційного, математичного та технічного забезпе-
чення на базі комп’ютера [5]. Навчально-методична підсистема забез-
печує індивідуалізацію навчання. Вхідним матеріалом є сформована в 
аналітичному чи графічному вигляді стратегія навчання, а вихідним – 
послідовність пред’явлення навчального матеріалу, контроль та 
засвоєння тощо. 

До інформаційної підсистеми входить розділений на порції 
навчальний матеріал, завдання і т. п. Математична підсистема 
забезпечує програмний модуль, який є основою для програмного 
забезпечення і роботи всієї АНС, а також здійснює взаємодію всіх 
підсистем [4]. Від технічного забезпечення (інструментальна 
підсистема) залежать можливості застосування та удосконалення 
тієї чи іншої АНС. 

В організаційній структурі АНС дослідники виділяють низку ком-
понентів, що взаємодіють між собою, реалізовуючи обмін інформацією 
між ними [4]: 

– сценарист, тобто той, хто опрацьовував теоретичний матеріал і 
писав педагогічний сценарій; 

– розробник програмних засобів навчання (програміст); 
– вчитель, що займається аналізом та корекцією системи; 
– учень, що сприймає та інтерпретує інформацію, яка надходить 

від АНС; 
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– комп’ютер з його можливостями аналізу та оцінки рівня навча-
льних досягнень, адаптації, корекції процесу навчання; 

– сучасні технічні засоби навчання з їхніми можливостями 
презентації, маніпулювання навчальною та довідковою інформацією. 

Введення комп’ютера до структури АНС дозволяє перенести части-
ну теоретичного матеріалу, що пропонується учням для засвоєння, в 
машинну програму. Природно, що при цьому зміст та структура 
навчального матеріалу змінюються. Спілкування з комп’ютером 
передбачає як роботу з навчальною програмою, так і контроль-
корекцію процесу навчання з боку комп’ютера (машина видає 
пояснювальний текст, короткі рекомендації для виправлення допуще-
них помилок тощо). Це дозволяє вирішити одну з актуальних педагогі-
чних проблем – індивідуалізацію навчальної діяльності. Більше того, 
АНС повинні виконувати не лише функцію передачі інформації чи 
контролю знань, але й управляти процесом навчання на рівні оператив-
них внутрішнього та зовнішнього зворотних зв’язків, передбачених 
навчальною програмою. 

Найскладнішою ланкою в АНС є зв’язок між учнем та 
комп’ютером. Учень, з одного боку, здійснює управлінський вплив на 
систему, приймаючи рішення щодо подальшої роботи, а з іншого боку 
– сам є об’єктом управління. Педагогічне спілкування між ними 
здійснюється таким чином: якщо учень неправильно вирішив завдання 
або дав неправильну відповідь на поставлене запитання, комп’ютер 
починає вести статистику помилок і для цього залучає три блоки 
аналізу: аналізатор помилок (виявлення помилки), збір статистичних 
даних про помилки (фіксування місця, де учень систематично їх 
допускає) та вибір коректувальної програми для виправлення помилок 
та підведення підсумків статистичних підрахунків (логічний блок). 

Залежно від рівня знань та ступеня повторюваності однотипних 
помилок комп’ютер видає консультацію, в якій зазначається, що саме 
учень повинен виправити чи врахувати у даній ситуації. Крім того, 
учень може отримати від комп’ютера певну додаткову інформацію, що 
допоможе йому в аналізі та корекції результатів роботи. 

Під час роботи з АНС учень взаємодіє з особистістю педагога. Це 
проявляється, в першу чергу, у процесі спілкування на занятті чи в 
позаурочний час. По-друге, педагог, розробляючи АНС, наперед вклав 
частину свого світогляду та інтелекту в педагогічний сценарій занять у 
АНС. Якщо ж така система була розроблена іншими вчителями (коли 
використовуються АНС, придбані на ринку навчальних інформаційних 
ресурсів), то на неї теж, без сумніву, мають вплив особистісні 
характеристики її авторів – розробників сценарію, програмного 
забезпечення, інтерфейсу тощо. 

Залежно від використовуваних компонентів формуються різні АНС, 
що відрізняються своєю предметною частиною, технічним та програм-
ним забезпеченням. Якщо технічне та, відповідно, програмне забезпе-
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чення орієнтоване на використання різних видів техніки, то з’являється 
можливість створення інтегрованої навчальної системи. Якщо 
програмне забезпечення базується на принципах побудови інтелектуа-
льних систем, то можливим стає створення експертних систем. 

Створення та застосування АНС у практиці навчального процесу 
вбачаємо у вигляді трьох етапів. 

Перший етап – теоретичне дослідження, що здійснюється науков-
цями та вчителями, і завершується створенням оптимальної моделі 
АНС. У процесі цього етапу матеріал курсу поділяють на теми, які, у 
свою чергу розподіляються для опрацювання на відповідній кількості 
занять. Лише після цього моделюється пізнавальна діяльність учнів у 
процесі засвоєння навчального матеріалу кожного заняття і паралельно 
здійснюється методична розробка структури та змісту АНС. 

На другому етапі, враховуючи наявний дидактичний матеріал та 
оптимальну модель, приступають до створення реальної моделі АНС та 
її змістового наповнення, вмістивши її у відповідну технологічну 
оболонку. Пізніше розроблена АНС повинна пройти апробацію щодо її 
дидактичних можливостей в лабораторних умовах та в ході звичайного 
уроку. 

Третій етап – власне застосування АНС у навчальному процесі. 
Отже, належним чином розроблена та впроваджена у навчанні АНС 

може виміряти такі показники ефективності освітнього процесу: обсяг 
отриманих знань; перелік навичок та вмінь, що формуються за 
допомогою АНС; рівень їхньої сформованості; інтенсивність навчання; 
інтенсивність забування; кількісні показники результатів навчання 
(відносне число середніх, високих та низьких оцінок). 

Крім того, слід чітко відстежувати педагогічну ефективність АНС 
для того, щоб визначити який варіант цієї системи кращий. Фактора-
ми дидактичної ефективності АНС вважаємо такі: інтенсифікація 
роботи учня, підвищення кваліфікації вчителя та оптимізація його 
професійної діяльності, адаптованість навчання, нові навчальні цілі та 
завдання. 
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ДЕЯКІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗІ 

МУЗИЧНОЇ ПЕДІГОГІКИ 

 
Сучасна музична педагогіка вивчає суть формування особистості 

засобами музичного мистецтва та на базі даного встановлює теорію та 
методику викладання музики та музичного мистецтва. Музично-
педагогічні навички надзвичайно потрібні викладачам мистецьких 
навчальних закладів, які будуть виховувати майбутніх вчителів і 
музикантів. Музична педагогіка – це галузь педагогічної науки, яка має 
власний об’єкт, предмет, термінологічний апарат. Пріоритетними 
тенденціями розвитку нинішньої музичної освіти вважається гуманіза-
ція, гуманітаризація, національна спрямованість, формування умов для 
творчої самореалізації учнів [3]. 

У філософських словниках «метод» (від греч. methodos – шлях, 
спосіб пізнання, дослідження, простежування) визначається як спосіб 
досягнення певної мети, сукупність прийомів або операцій практичного 
або теоретичного освоєння дійсності. Метод є шлях пізнання, що 
дослідник прокладає до свого предмета керуючись певною гіпотезою. 

Визначень поняття «метод дослідження» існує декілька. І вони не 
суперечать один одному. Деякі вчені під методами дослідження 
розуміють способи рішення науково-технічних завдань; інструмент для 
проникнення в глибину дослідницьких об’єктів. 

Методи дослідження класифікуються за різними ознаками: за 
рівнем пізнання – емпіричні й теоретичні; за функціями, які вони 
здійснюють у пізнанні – методи систематизації, пояснення й прогнозу-
вання; від конкретної області дослідження – фізичні, біологічні, 
соціальні, технічні й т. п. 

З ширшого погляду методи дослідження поділяють на загальнонау-
кові (тобто вони можуть бути методами й емпіричного, і теоретичного 
дослідження) і спеціальні, що застосовуються в конкретній галузі 
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науки. У будь-якому дослідженні звичайно ж суміщаються і загально-
наукові, і спеціальні методи дослідження. 

Загальнонаукові методи дослідження поділяють на три великі 
групи: методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 
вимір, експеримент, моніторинг); методи теоретичного дослідження 
(сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, уявний 
експеримент, формалізація, аксіоматичний метод або дедуктивно-
аксіоматичний); загальні методи, використовувані як на емпіричному, 
так і на теоретичному рівні дослідження (абстрагування й конкретиза-
ція, аналіз, синтез, індукція, дедукція, абдукція, моделювання, аналогія, 
історичний і логічний методи, метод графів). 

Музична педагогіка – галузь педагогічної науки (загальної педагогі-
ки), яка вивчає особливості освіти, навчання та виховання особистості 
засобами музичного мистецтва. Музичну педагогіку слід відрізняти від 
окремих методик музичного навчання та виховання, так як вона є 
загальною наукою, зміст якої спрямований не на розвиток окремих 
музичних якостей людини, а на формування особистості. Об’єкт 
музичної педагогіки – процес музичної освіти і виховання особистості. 
Предметом музичної педагогіки слід вважати сукупність форм 
організації, методів, засобів та інших матеріальних і нематеріальних 
атрибутів музичного навчання й виховання, які складають цілісний 
процес професійної підготовки та формування особистості музиканта. 
Цей процес має конкретно історичний характер і відбувається 
відповідно до законів і закономірностей розвитку загальної педагогіки. 

Успішність формування та розвитку музичного сприйняття школя-
рів залежить в першу чергу від методичного надання навчального 
матеріалу. Педагог зобов’язаний володіти численними методами, для 
того щоб підібрати найдоцільніший для вирішення певної поставленої 
проблеми. 

У нинішній музичній практиці застосовуються методи, які спону-
кають розвиток сприйняття музики учнями. 

Метод роздумів про музику, орієнтований на індивідуальне, творчо-
персональне оволодіння учнями духовних цінностей. За словами 
Д.Кабалевського, важливо, щоб вирішення нових завдань, набувало 
конфігурацію коротких співбесід вчителя з учнями. У будь-якій 
співбесіді мають бути поєднані наступні три фактори: – чітко постав-
лені вчителем завдання; – спільне вирішення разом з учнями даної 
проблеми; – висновок, що зобов’язані зробити самі учні [5, с. 45]. 

Метод забігання вперед і повернення до вивченого або метод перс-
пективи і ретроспективи в процесі навчання, який дає можливість 
визначити взаємозв’язок серед тем програми, створюючи цілісне 
уявлення про музику у учнів [1, с. 67]. 

Метод створення композицій, спрямований на поєднання різних 
форм спілкування учнів з музикою під час виконання музичних творів 
[2, с. 86]. 
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Метод музичного узагальнення – основний метод організації музич-
ної діяльності, орієнтований на оволодіння учнями основних знань про 
музику, виражених у темах програми, розвиток образного мислення, а 
також на досягнення єдності уроку на базі проблеми семестру [4, с. 47]. 

Метод створення художнього контексту, орієнтований на форму-
вання музичної культури школярів за допомогою інтеграції з іншими 
видами мистецтва, історією, життєвими ситуаціями, формування 
художньо-педагогічного середовища. Цей метод надає можливість 
уявити музику в достатку її різноманітних взаємозв’язків, усвідомити 
подібність а також відмінність від інших різновидів мистецтва, інших 
сфер суспільної свідомості [2, с. 78]. 

Метод моделювання художньо-творчого процесу, спрямований на 
підвищення активного засвоєння творів мистецтва. Саме метод 
моделювання художньо-творчого процесу, коли учень виконує роль 
творця-композитора, творця-поета, творця-художника, який немов би 
заново створює твір мистецтва для себе та інших людей, забезпечує 
дитині прожиття знання і розуміння сенсу своєї діяльності. Особливо 
це важливо під час засвоєння учнями великих класичних творів, що 
завжди були призначені тільки для «слухання»; це важливо, також, і 
для засвоєння фольклору, коли школярі заглиблюються в народження 
музики, самі створюють загадки, приказки і прислів’я; це важливо і під 
час засвоєння (розучування) будь-якої пісні та для інструментального 
музикування [1, с. 65]. 

Метод інтонаційно-стильового досягнення музики, націлений на 
особистісну інтерпретацію музичного стилю також має на увазі 
спрямований підбір творів різних індивідуальних, національних або 
епохальних стилів. Впровадження у музичну мову твору якогось 
композитора створює необхідність в знаннях. При цьому учні, 
спираючись особливо на інтонаційно-образне розуміння музики, які 
виконують подібну інтерпретацію роботи, характеристикою якої 
вважається єдність, емоційна виразність [4, с. 51]. 

Таким чином, методи музичного навчання являють собою різнома-
нітні способи колективної роботи вчителя і учнів, де головна роль 
належить вчителю. Розвиваючи уявлення, емоційну сприйнятливість, 
музичне розуміння, педагог прагне для того, щоб взаємодія з мистецт-
вом спровокувала в учнях відчуття радості, насолоди, а формування 
здібностей і умінь посприяло розкриттю їх активності та самостійності. 
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ДОШКІЛЛЯ ТА ПОЧАТКОВА ШКОЛА –  

КРОКИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

 
ХХІ століття висуває нові вимоги до освіти. Сьогодні мають право 

на існування ті технології, які враховують реальність часу і спрямовані 
на перспективу. Школа, дошкільний освітній заклад – це простір життя 
дитини, тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому 
діяльність відбувається так, аби сприяти становленню особистості як 
творця. Тому, пріоритетними завданнями навчання у Новій Українській 
Школі та закладів дошкільної освіти на сучасному етапі мають бути не 
лише формування певної кількості знань, наскрізних умінь та навичок, 
а й збереження подальшого становлення особистості дитини, розвиток 
її розумових здібностей, загальний всебічний розвиток [3, с. 27]. 

Педагогічні колективи дошкільної та початкової освіти створюють 
освітнє середовище, яке забезпечує кожній дитині змогу виявити 
закладений в неї від природи творчий початок. З усіх ланок освіти чи 
не найважливішою є дошкільна, адже дошкільний вік – це базовий етап 
фізичного, психологічного та соціального становлення особистості. 
Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на формування в 
дитини дошкільного віку духовності та моральних норм. Саме 
дошкільна освіта забезпечує всебічний розвиток дітей дошкільного віку 
відповідно до їх індивідуальних особистостей. Пріоритетами розвитку 
дошкільної освіти є забезпечення її якості та доступності для кожної 
дитини відповідного віку. Ще В. Сухомлинський наголошував, що 
дошкільний і шкільний вік визначають майбутнє людини [5, с. 65]. 
Корінь шкільної освіти дитини закладається в дошкільній і початковій 
ланках. В процесі організації роботи з дошкільниками вихователі 
враховують особливості мотиваційної сфери дітей: потребу в нових 
самовираженнях; потребу в навчанні, як в новій діяльності; потребу 
заслужити схвалення дорослих; потребу стати кращим. 

Роль і відповідальність закладів дошкільної освіти велика. Дошкіль-
ний навчальний заклад освіти – найперший етап, що вирішує проблеми 
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сучасної підготовки малюків до шкільного навчання за режимом та в 
обсязі, який найбільше влаштовує дитину і батьків. На першому етапі, 
дітей вчать бачити та розуміти красу навколишнього світу. Саме у 
дошкіллі формується майбутнє дитини, її розвиток. Критерії розвитку 
дитини – дошкільника є показниками результативності дошкільної 
освіти й якості педагогічного процесу. Результативність розвитку 
дитини дошкільного віку оцінюють за наявності ключових компетен-
цій: соціальна, комунікативна, здоров’язберігальна, інформаційна. 

Заклад дошкільної освіти – це важливий етап розвитку дитини. Саме 
в ньому прищеплюється духовний розвиток, моральне виховання, 
здорові звички. Діти дошкільного віку допитливі, чудово володіють 
мистецтвом мовної комунікації, винайденням власних слів, схильністю 
до активного дослідження навколишнього світу. Вони гостро реагують 
на несправедливість. 

Період старшого дошкільного віку є найважливіший у загальному 
розвитку особистості. Дошкільний освітній заклад розвиває дитячі 
здібності, а школа розпочне навчати дитину [1, с. 256]. Вихователі 
вчать дитину розуміти звуки рідної мови, переказувати вірші на-
пам’ять, формулювати свою думку, а вже шкільний вчитель продов-
жить і навчить іншому. Вихователі дитячих освітніх закладів спілкую-
чись з дітьми, враховують індивідуальність, рівень розвитку кожної 
дитини, максимально виявляють їх здібності та нахили. 

Щоб реалізувати поставлені освітні завдання, необхідна співтвор-
чість, співпраця дітей, вихователів, учителів, батьків. Саме в такій 
співдружності народжуються цікаві думки, ідеї, кожен відчуває свою 
значимість. А це відбувається з дошкільного віку, через організацію 
різноманітної спільної діяльності, через активну зацікавлену участь з 
розумінням того, що без цього неможлива співтворчість. Переймаючи 
естафету від дошкільного закладу, учитель початкових класів сприяє 
«переведенню» дитини до нового становища в суспільстві, іншого 
способу життя, умов діяльності. 

Готовність дитини до навчання у школі містить в собі мотиваційну, 
соціально – психологічну, емоційну, вольову та інтелектуальну сфери. 
Якщо є проблеми у дітей дошкільного віку, то вони криються у їх 
слабкій мотивації, нерозумінні своєї нової, внутрішньої позиції. 
І вихователі, і педагоги визначають поняття педагогічної та психологі-
чної готовності дитини до школи. 

Якщо педагогічна готовність – це запас знань, умінь і навичок, 
наявний у дитини під час вступу до школи, то психологічна готов-
ність – показник інтелектуального розвитку дитини і деякі особливості 
її особистості, без яких неможливо успішно навчатися в школі. Дитина 
приходить до школи з великою кількістю запитань, сповнена бажання 
вчитися. Сьогодні головне завдання школи полягає в тому, щоб 
ненав’язувати дитині шляхи її особистісного розвитку, а надавати їм 
можливості для саморозвитку в межах норм [2, с. 430]. 
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На початку життєвого шляху вона ще не може пізнати себе, зрозу-
міти свої реальні можливості, інтереси, бажання, мету. На час вступу 
до школи дитина володіє певною кількістю відомостей про навколиш-
ній світ, як правило, почувається достатньо пристосованою до нього. 
На наступному етапі відбувається формування у молодших школярів 
потреби не лише споглядати, але й бережно ставитися до всього, 
виховувати найкращі моральні якості. В школі дитина, спираючись на 
власний розум, справляється з важливими для неї проблемними 
ситуаціями. 

Вчителі початкової школи розуміють, щоб навчальна діяльність 
була радістю, має бути така організація навчання, за якої дитина стає 
активним учасником процесу засвоєння знань, тоді пізнавальний 
інтерес і задоволення від процесу та результату навчання дають 
психологічний комфорт, розуміння особистісного успіху. Сучасна 
переорієнтація освіти на розвиток особистості передбачає багато 
напрямків реорганізації освітнього процесу. Процес реформування 
освіти здійснюється у напрямку зміни мети. Першочерговим завданням 
є не організація передачі знань, а процес формування навичок і вмінь 
самостійного здобуття знань [4, с. 27]. 

Цілі початкової школи зумовлені її функціями у державній системі 
освіти та віковими особливостями молодших школярів. Період 
початкової школи в житті дитини це перший ступінь збагачення 
знаннями про природні й соціальні явища, знайомство зі всією 
картиною світу. Організація діяльності починаючи з 1-го класу 
підпорядкована завданню оптимізації процесу адаптації дошкільного 
навчання. Здійснюється забезпечення подальшого становлення дитячої 
особистості, її загальне формування, розвиток у процесі навчання. 
Увага педагогів зосереджена на формуванні у учнів компонентів 
діяльності. 

Педагоги початкової школи створюють для дітей зручні умови для 
навчання та розвитку, щоб діти почувалися затишно та змогли рухатися 
далі, вони намагаються оточити їх найбільшою увагою. Головне 
призначення початкової школи, вчителі вбачають в тому, щоб дитина 
не втратила інтересу до навчання. Переступивши поріг школи, дитина 
має почуватися комфортно, з більшим задоволенням навчатися, легко 
пристосовуватися до всього комплексу навантажень, пов’язаних із 
навчанням. Педагоги закладу у межах своїх повноважень привчають, 
формують у дитини певні навички, необхідні для того, щоб учитися і 
проживати реальне життя в школі, застосовують різні способи 
реалізації індивідуального підходу до дитини, простежують динаміку 
розвитку, особистісні зміни всіх дітей. Вони добре розуміють, що зміна 
соціального статусу дитини ще не означає, що він сам докорінно 
змінився. 

В школі вчителі виявляють і розвивають креативні основи і здібнос-
ті дітей, використовують ігрові, колективні, творчі, розвивальні заняття 
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для виховання дітей у позитивному емоційному світі. У процесі роботи 
з учнями початкової школи вчителі враховують: почуття потреби 
вчитися; бажання отримати оцінку; інтерес до предмета; мотиви 
запобігання покаранню; мотивацію, коли не має інтересу до предмету, 
не має здатності тривалий час утримувати енергію сформованого 
наміру. 

А одним із основних завдань навчання має бути організація дити-
ною власної пізнавальної діяльності. У всіх без винятку учнів 
початкової школи яскраво, чітко і навіть болісно гостро виражена 
пізнавальна потреба, яка полягає насамперед у пошуку нового знання, 
задоволенні від розумової роботи. Саме у початковій школі формують-
ся первинні уміння й навички навчальної діяльності за колективними та 
груповими формами роботи. 

Тому, пріоритетним завданням початкової школи на сучасному 
етапі має бути не лише формування в учнів певних сум знань, умінь і 
навичок, а забезпечення подальшого становлення особистості дитини, 
розвиток її розумових здібностей і, у першу чергу, навчання дітей 
самостійно й творчо мислити. 

Внаслідок плідної співпраці дошкільних установ та початкової 
школи питання збереження подальшого становлення особистості буде 
не формальним, а дієвим, бо довкілля та початкова школа – перші 
кроки розвитку дитини. Без якості початкової і дошкільної освіти 
подальша якісна освіта школяра стає сумнівною. Вирішення проблеми 
можливе лише за умов тісної співпраці школи і дитячої установи. 
Тільки такий підхід може надати педагогічному процесу цілісний, 
послідовний і перспективний характер, тільки тоді дві ланки освіти 
будуть діяти не ізольовано один від одного, а в тісному взаємозв’язку. 
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ПРОБЛЕМА СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАТИЧНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 
 
Дуже актуальним у наш час стало питання інформатичної компете-

нтності спеціаліста, що сприяє успішному самовизначенню у світі 
праці, неперервної освіти, міжособистісних стосунків, але головне – це 
одна із умов дійсного розвитку і самореалізації особистості. Тому 
сучасному вчителю необхідно приділяти увагу розвитку інформатич-
них компетентностей, зокрема вчителю математики, як частини його 
професійної підготовки. 

Під інформатичною компетентністю вчителя математики розуміємо 
особливий тип організації предметно-соціальних знань, що дозволяють 
приймати ефективні рішення в професійно-педагогічній діяльності, і 
вказує на рівень освоєння фундаментальних понять сучасної математи-
ки та інформатики, досвід роботи з пакетами математичних програм, та 
на рівень оволодіння і використання інформаційних і інтернет-
технологій в освітньому процесі [2]. 

Незважаючи на велике наукове й практичне значення цих дослі-
джень, ряд аспектів вимагають подальшого вивчення. Цілісний підхід 
до формування інформатичних компетентностей педагога в сучасному 
педагогічному знанні знаходиться в стадії становлення. Тим часом 
зрозуміло, що становлення інформаційного суспільства, зміни в його 
культурі, способі життя людини, освіті і т. д. вимагають формування 
нового типу компетентності педагога – інформатичного як частини 
загальної компетентності фахівця. [3] 

Система формування інформатичних компетентностей учителя 
математики має бути своєрідною проекцією їхньої майбутньої 
професійної діяльності на самоосвітню діяльність, яку вони виконують 
протягом роботи у ЗОШ. 

Суттєвим фактором, який необхідно враховувати при формуванні 
моделі самоосвіти, є психологічна неготовність до використання ІКТ, 
негативне ставлення до самого процесу діяльності з використанням 
ІКТ, які наявні у деяких учителів. Створення умов формування 
психологічної готовності вчителів, до використання ІКТ у процесі 
роботи може бути предметом самостійного дослідження. Разом з тим, 
неможлива побудова результативної системи формування інформатич-
них компетентностей вчителя математики без пошуку шляхів 
вирішення даної проблеми. 
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Рівень сформованості інформатичних компетентностей може бути 
визначений за наявністю або відсутністю сформованості зазначених 
параметрів. Критеріальний апарат, який використовується для визна-
чення рівня сформованості інформатичних компетентностей, включає 
як параметри, що можуть бути об’єктивно визначені, так і параметри, 
значення яких є результатом самооцінки суб’єктів дослідження. 

Психологічну готовність учителя до роботи з комп’ютерними 
технологіями охарактеризувати досить складно. Для визначення цього 
параметру визнано за доцільне використання таких методів досліджен-
ня, як анкетування, бесіда, педагогічне спостереження, аналіз індивіду-
ально-творчих завдань, звітної документації. 

Спробу певної конкретизації критеріїв, з огляду на своєрідність 
феномену «інформатична компетентність особистості» було проведено, 
враховуючи особливості професійної діяльності вчителя математики, 
визначені у Галузевому стандарті вищої освіти за освітньо-кваліфіка-
ційною характеристикою бакалавр, за спеціальністю «6.080100 
Математика». 

Виходячи з теоретичних засад доцільно виділити такі групи 
критеріїв сформованості інформатичних компетентностей учителя 
математики: 

– мотивація діяльності вчителя; 
– теоретична підготовленість учителя математики до використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у школі; 
– характеристика педагогічної діяльності, яка відбиває ступінь 

сформованості елементів інформатичної компетентності вчителя 
математики; 

– практична підготовленість учителя до використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій у школі. 

Складниками означеного нами мотиваційного компонента виступа-
ють усвідомленість вчителя приєднання системи освіти в інформаційні 
процеси та потреби зокрема оволодіння такою складовою професією 
вчителя математики, як здатність до викладання математики з 
використанням ІКТ, наявність професійно-значимих інтересів та 
установок, самовдосконалення та прагнення до самовдосконалення у 
сфері застосування ІКТ. 

Результати досліджень вказують також на те, що лише при постій-
ному включенні вчителя у ситуацію, зорієнтовану на оволодіння ними 
знаннями, уміннями й навичками, застосування нових інформаційних 
технологій навчання у практиці роботи в школі відбуваються суттєві 
зрушення у професійній свідомості та професійній діяльності. 

Таким чином, формування інформатичних компетентностей учителя 
математики вимагає не тільки коригування змісту самоосвіти відповід-
но до зазначеного а й створення відповідних педагогічних умов, які б 
забезпечували формування основ інформатичних компетентностей. Їх 
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виконання дало б можливість гарантувати певний, достатньо високий 
рівень інформатичних компетентностей вчителя математики. 
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ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИЧНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ МУЗИКИ 

 
Звернення до загальнолюдських цінностей, інтенція на гуманізацію 

сучасного українського суспільства створює умови для зміни загально-
освітньої парадигми , яка була б спроможна реалізувати гасло «Освіта – 
для дитини», а не «Дитина – для освіти». В ідеалі освіта повинна стати 
для дитини «моделлю оточуючого світу», своєрідним тренажером, за 
допомогою якого учні створили б уявлення про навколишнє, усвідоми-
ли б досягнення вітчизняної та світової культури, осягнули б своє 
ставлення до проблем сучасності. Таким чином, у свідомості дитини 
повинна створитися цілісна картина світу та людини в ньому на ґрунті 
послідовної інтеграції інформації природничої, соціогуманітарної та 
естетичної освітніх галузей. Феномен інтеграції у даному випадку може 
розглядатися і як принцип освіти, і як педагогічна технологія. 
Проблема інтегрованого поєднання інформації різних навчальних 
дисциплін у єдине освітнє поле постає нині не тільки засобом 
оптимізації навчального процесу та економії освітнього часу. Перш за 
все педагогічна інтеграція сприймається як дієва технологія, здатна 
вплинути на формування змісту та спрямованості освіти в бік 
гуманізації та гуманітаризації. 
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Інтеграція – від латинської «integratio» – доповнення, відбудова 
цілого (integer – ціле), з’єднання докупи деяких частин чи елементів. 
У даному випадку дефініція «ціле» розглядається, як структурно 
упорядкована система, що виконує визначені функції. 

Зосереджуючи увагу на визначенні терміну «інтеграція» з педагогіч-
но-естетичної точки зору, слід зауважити, що інтеграція – це взаємопро-
никнення елементів, які є роз’єднані, але мають генетичну спорідненість: 
внутрішні зв’язки наук, мистецтв, знань та уявлень про світ та людину 
тощо. Б.П. Юсов, досліджуючи проблему інтеграції як інноваційного 
педагогічного засобу доводить: «... інтеграція – це розкриття внутрішньої 
спорідненості різноманітного художнього прояву, та переклад, перетво-
рення заданої художньої форми в іншу модальність – офарбив звук, 
звуку – в простір, простору – у віршований рядок» [1, с. 47]. 

Інтеграція дає можливість повністю надавати учням інформацію з 
різних галузей знань у тісній взаємодії, навіть якщо ці галузі, на 
перший погляд, є досить далекими одна від одної. Окрім того, 
інтеграція сприяє розвитку творчої активності учнів, їхнього мислення, 
уяви та фантазії, спонукає їх проявляти власну ініціативність. 

Музичне мистецтво в загальноосвітній школі – це не тільки окрема 
навчальна дисципліна та складова уроків естетичного циклу. Існує не 
тільки предмет позакласних, факультативних занять, а й форма 
шкільних свят та розважальних заходів. Все це є компонентом 
загальної навчальної шкільної діяльності, який може бути використа-
ний буквально на будь-якому шкільному уроці музичного та образот-
ворчого мистецтва. 

Інтеграція в освітній системі – це порядкування єдиної мети вихо-
вання і навчання однотипних частин і елементів змісту, методів і форм 
в рамках освітньої системи на певної ступені навчання. 

Стосовно до музичного навчання поняття інтеграція може мати 
кілька значень: створення у школяра цілісного уявлення про музичний 
світ (тут інтеграція розглядається як мета навчання). Результат такої 
інтеграції у тому, що учень отримує ті знання, які дозволяють побачити 
зв’язок між окремими музичними поняттями, представити музичний світ 
як єдине ціле; – знаходження спільної платформи зближення предметних 
знань (тут інтеграція виступає як засіб навчання). На стику вже наявних 
предметних знань діти отримують все нові і нові уявлення про музичний 
світ, систематично доповнюючи і розширюючи знання (рухаючись в 
пізнанні по спіралі); – розвиток в учнів музичного інтегративного 
мислення (тут інтеграція виступає як результат навчання). Учень, 
порівнюючи, роблячи логічні висновки, мислить даний музичний об’єкт 
в різнобічної сфері подання і музичних понять, встановлюючи зв’язок 
між різними формами розумових понять [2, с. 47]. 

Інтеграція на уроках музики здійснюється на кількох рівнях. 
По-перше – це внутрішня предметна інтеграція, коли вихідна про-

блема не втрачається з поля зору учнів, розширюється і поглиблюється 
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коло, пов’язаних з нею знань. Наприклад, це інтеграція між освоєнням 
теорії та історії музики, які об’єднані логікою пізнання музичного мови 
в історичному зрізі розвитку музичних стилів. 

Другий рівень інтеграції – міжпредметна інтеграція. Це об’єднання 
кількох навчальних предметів наколо певної теми або головних понять. 
Щоб провести інтегрований урок, вчителю слід враховувати, що 
інтеграція – це не просто додавання, а взаємопроникнення двох і 
більше предметів, тому на одному занятті не можуть бути представлені 
в рівній мірі музика і література, музика і історія. Одному з них треба 
потіснитися, увібравши в себе другий, а інакше користь від інтегруван-
ня буде сумнівна. 

Чим же відрізняється інтегрований урок від традиційного? 
Структура інтегрованих уроків відрізняється від традиційних уроків 

наступними особливостями: 
– граничної чіткістю, компактністю навчального матеріалу, розра-

хованого на 3-4 навчальних години; 
– присутністю логічної взаємодії матеріалу інтегрованих предме-

тів на кожному етапі блоку; 
– великою інформативною ємністю навчального матеріалу, вико-

ристовуваного в блоці. 
Для інтегрованих уроків характерні наступні форми організації 

змісту інтегрованого блоку: пластообразна, спиралевидна, синтезуюча, 
контрастна, індивідуально діференційована (творча). Розглянемо деякі 
з них на прикладі уроків музики. 

Пластообразна форма організації утримання інтегрованого блоку. 
Суть даної форми – нашарування різних видів діяльності, зміст яких 
пронизаний однією цінністю або об’єктом пізнання. Наприклад, у 
5 класі тема уроку «Пейзаж в музиці та образотворчому мистецтві». 
Образ осені розкривається в музиці через пісні, музичні твори 
(П. Чайковський «Пори року», А. Вівальді скрипковий концерт «Осінь» 
та ін.). В образотворчому мистецтві тема осені розкривається в різних 
жанрах живопису: натюрморти, пейзажі, відображння за допомогою 
кольору, композиції (І. Левітан «Золота осінь», І. Грабар «Горобина» та 
ін.). В літературі – через художні засоби виразності (О. Пушкін 
«Осінь», О. Толстой «Осінь» та ін.). Підхід до відбору змісту передба-
чає осмислення вчителем закономірності у чергування пластів 
освітнього процесу з метою дати можливість кожному учневі швидше 
пізнати досліджуване [2, с. 74]. 

Спиралевидна форма організації утримання інтегрованого блоку. 
Особливість даної форми в тому, що зміст, способи діяльності, в яку 
включений учень, будуть поступово збільшуватися, кількісно і якісно 
змінюватися. Пізнання об’єкта при такої організації може здійснювати-
ся або від приватного (деталі) до спільного (цілий), або від загального 
до конкретного. 
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Спіраль – це дидактичний метод на уроці. Наприклад, в 4 класі на 
занятті «Музика України», оцінити красу мелодій українських пісень 
можна на основі сприйняття краси одного музичного твору і прийти до 
розуміння краси музичної культури України в творах музичного, 
літературного, образотворчого мистецтва [2, с. 74]. 

Синтезуюча форма організації утримання інтегрованого блоку. 
Зміст цієї форми будується на основі одного виду діяльності, напри-
клад, ігрової, в яку органічно вплітаються інші: пізнавальні, сприйняття 
музичних творів, сприйняття живопису. 

Відомі такі види уроків, як урок-спектакль, урок-казка, урок-
розслідування тощо. Проникнення одного виду діяльності в іншу 
обумовлюється необхідністю розширення даного змісту або його 
закріплення. Також ця форма використовується і при блочної подачі 
матеріалу [3, с. 177]. Інтеграція на уроках музики вносить до музичного 
навчання новизну та оригінальність. Має певні переваги для учнів: 
формує пізнавальний інтерес, сприяє створенню цілісної картини 
музичного світу. 
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ (НІМЕЦЬКОЇ) МОВИ 

 
Сучасне суспільство вимагає від майбутнього фахівця єдиного 

кваліфікаційного стандарту, в якому суттєву роль відіграють придбані 
ним ще у вищій школі навички і вміння професійної (ділової) комуні-
кації. Актуальність даної проблеми визначається, по-перше, тим, що 
професійно-орієнтований підхід у навчанні іноземної мови передбачає 
формування у майбутнього фахівця нових знань, умінь, стилю 
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мислення, які забезпечать йому необхідну соціальну адаптацію до змін 
і гарантують конкурентоспроможність на ринку праці; по-друге, 
необхідністю вдосконалення методико-дидактичної організації процесу 
професійно орієнтованої мовної підготовки студентів немовного вузу; 
по-третє, об’єктивною потребою сучасного суспільства в підготовці 
фахівців, здатних інтегруватися в світовий інформаційний простір; по-
четверте, тенденціями національної освітньої політики. Метою 
навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей має стати 
досягнення рівня, достатнього для його практичного використання в 
майбутній професійній діяльності. Професійно-орієнтоване навчання 
передбачає професійну спрямованість не тільки змісту навчальних 
матеріалів, а й діяльності, формує професійні вміння. Сучасному 
випускникові вже не достатньо вміти тільки читати і перекладати 
професійні тексти, а й вміти використовувати іноземну мову в різних 
сферах спілкування. Професійно-орієнтоване спілкування може 
відбуватися в офіційній і неофіційній обстановці, у вигляді бесід з 
іноземними колегами, виступів на нарадах, конференціях, колективних 
обговореннях, написаннях ділових листів і Е-mail. Тому зміст навчання 
іноземної мови має бути професійно і комунікативно спрямованим. 
Необхідно чітко визначати цілі навчання іноземної мови студентів-
нелінгвістів. Інтерес студентів до предмету підвищується, коли вони 
чітко уявляють перспективи використання отриманих знань, коли ці 
знання і вміння в майбутньому зможуть підвищити їх шанси на успіх в 

будь-якому виді діяльності 1, с. 336. 
Професійна спрямованість навчання вимагає інтеграції іноземної 

мови з профільними дисциплінами, ретельного відбору змісту 
навчальних матеріалів. Навчальні матеріали повинні бути орієнтовані 
на останніх досягнення в тій чи іншій сфері діяльності, своєчасно 
відображати наукові відкриття, нововведення, що стосуються 
професійних інтересів учнів, давати їм можливість для професійного 
росту. Професійно-орієнтоване навчання іноземній мові має бути 
спрямоване на вирішення таких завдань: 

1. розвиток комунікативних умінь за видами мовленнєвої діяль-
ності (говоріння, аудіювання, читання, письмо). Успішне оволодіння 
навичками діалогічного мовлення полягає в умінні вести бесіду на різні 
теми, обмінюватися інформацією професійного характеру. Монологіч-
не мовлення передбачає вміння виступити з доповіддю, повідомленням, 
висловити свою точку зору в дискусії. Метою навчання аудіювання є 
формування умінь сприйняття і розуміння висловлювань співрозмов-
ника іноземною мовою, відповідно до певної ситуації та сфери 
спілкування. Результатом навчання читання стає володіння всіма 
видами читання публікацій різних жанрів, в тому числі і спеціальної 
літератури. Цілями навчання письму є вміння складання анотації, 
реферативного викладу прочитаного, переклад, а також написання 
ділових листів, оформлення договорів тощо; 
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2. оволодіння певними мовними знаннями (знання фонетичних 
явищ, граматичних форм, правил словотворення, лексичних одиниць). 
Мовні знання здобуваються протягом усього курсу, оскільки кожна 
тема або ситуація спілкування співвідноситься з певними мовними і 
мовленнєвими засобами; 

3. формування соціокультурних знань, які долучають учнів до 
культури народу-носія мови, що вивчається, допомагають адаптуватися 
до іншомовного середовища, уникнути непорозумінь у спілкуванні 

1, с. 337. Але при цьому головним є не зазубрювання фактів, а вміння 
порівнювати соціокультурний досвід народу, що говорить на мові, що 
вивчається, з власним досвідом, з культурними цінностями своєї 
країни, що сприяє формуванню загальної культури студентів. 

Якщо говорити про навчання професійному спілкуванню мовою, 
слід перш за все визначити, яким же є соціальне замовлення суспільст-
ва на вивчення іноземної мови сьогодні? Раніше характер викладання 
іноземних мов визначався виходячи з характеру економічних, 
політичних і міжнародних зв’язків, то сьогодні в процесі міжнаціона-
льного наукового, технічного і культурного співробітництва відбува-
ється координація зусиль в галузі технологій, спільно вирішуються 
різні проблеми, встановлюються єдині стандарти і вимоги, в тому числі 
стандарти і вимоги в галузі володіння іноземними мовами. 

Розглядаючи іноземну мову як засіб формування професійної 
спрямованості майбутнього фахівця, важливо, що при навчанні профе-
сійно орієнтованого мовного матеріалу встановлюється двосторонній 
зв’язок між прагненням студента придбати спеціальні знання і 
успішністю оволодіння мовою. Іноземна мова – ефективний засіб 
професійної і соціальної орієнтації в немовних ВНЗ. Для реалізації 
цього потенціалу необхідно дотримання наступних умов: 

 чітке формулювання цілей іншомовної мовленнєвої діяльності; 
 соціальна і професійна спрямованість цієї діяльності; 
 бажання та мотивація студентів при вирішенні завдань; 
 формування у студентів уміння творчо підходити до вирішення 

завдань; 
 сприятливий психологічний клімат в навчальному колективі. 
Навчання повинно бути побудовано на основі наступних принципів: 
 поетапності (даний принцип готує студентів до побудови іншомо-

вного висловлювання з виходом в спілкування спочатку в навчально-
мовленнєвої ситуації, а потім у рольовій грі); 

 активності і діяльності характеру навчання, комунікативності, 
ситуативно-тематичної організації навчального процесу; 

 професійної спрямованості навчання, міжпредметної координації, 
мотивації; 

 обліку індивідуально-психологічних особливостей студентів. 
Дотримуючись вище перерахованих принципів, студенти зможуть 

продемонструвати такі вміння: 
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 вести діалог на професійні теми, працюючи в парах і групах, 
логічно і чітко вибудовуючи своє висловлювання, 

 слухати і чути партнера по спілкуванню, розуміти його і досягати 
в ході спілкування комунікативної мети. 

Рівень володіння студентами іноземною мовою в рамках професій-
но-орієнтованого навчання слід визначати за наступними критеріями: 

 володіння мовними професійними знаннями (володіння граматич-
ними структурами; лексичними одиницями професійної спрямованос-
ті); 

 готовність до мовної професійної взаємодії (володіння всіма 
видами мовленнєвої діяльності на основі професійно-орієнтованої 
лексики; 

 вміння реалізовувати свої потреби в іншомовному професійному 
спілкуванні за допомогою різних мовних засобів); 

 готовність до творчої професійної діяльності (мотивація, пізнава-
льна та творча активність студентів). 

Підводячи підсумок вищевикладеного необхідно ще раз нагадати, 
що професійно-орієнтоване навчання іноземної мови у немовному вузі 
вимагає нового підходу до відбору змісту. Він повинен бути орієнтова-
ний на останні досягнення в тій чи іншій сфері людської діяльності, 
своєчасно відображати наукові досягнення в сферах, які стосуються 
безпосередньо професійних інтересів студентів, надавати їм можли-
вість для професійного зростання. Таким чином, буде правомірно 
розглядатись зміст навчання іноземної мови як сукупність того, що 
студенти повинні засвоїти в процесі навчання, щоб якість і рівень 
володіння іноземною мовою відповідали їхнім запитам і цілям, а також 
цілям і завданням даного рівня навчання. Відбір змісту покликаний 
сприяти різнобічному і цілісному формуванню особистості студента, 
підготовці його до майбутньої професійної діяльності. 
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СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАСОБАМИ 

МУЛЬТИМЕДІА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ 
 
В сучасних умовах широкої комп’ютеризації і інформатизації 

освіти по співвідношенню параметрів доступності, гнучкості й 
ефективності дії на учнів найперспективнішими для впровадження в 
навчальних закладах є комп’ютерні засоби навчання, що передбача-
ють використання технологій мультимедіа (multi – багато, media – 
способи, засоби), тобто засоби щодо інтегрованого подання аудіо - і 
відеоінформації. До таких засобів навчання належать мультимедійні 
електроні підручники, мультимедійні навчальні курси, комп’ютерні 
тренажери тощо [1]. 

Проте, ефективне впровадження мультимедійних навчальних про-
грамних засобів (ПЗ) у навчальний процес повинне супроводжуватися 
забезпеченням психолого-педагогічними і методичними розробками та 
виявленням оптимальних умов використання цих засобів [3]. 

Виходячи зі специфіки базових етапів навчання, в мультимедійних 
навчальних ПЗ можна виділити три види навчальних блоків: інформа-
ційні блоки (І-блоки), практичні блоки (П-блоки), контролюючі блоки 
(К-блоки). 

Отже, мультимедійне навчальне ПЗ являє собою програмно-
інформаційну систему, що складається із програмних блоків, які 
реалізують основні етапи навчальної діяльності за допомогою певним 
чином підготовлених знань (структурованої інформації та системи 
вправ для її осмислення та закріплення). Проектування стратегії 
здійснення навчального процесу, яку реалізують за допомогою 
відповідних об’єднань І-, П-, К-блоків передбачає по-перше, визначен-
ня місця і ролі мультимедійних навчальних ПЗ у навчальному процесі. 
Що передбачає визначення таких складових як: 
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– роль мультимедійних навчальних ПЗ у навчальному процесі (чи 
буде ПЗ використовуватися в якості самостійного засобу навчання або 
в якості доповнення і розширення функцій підручника); 

– функції мультимедійних навчальних ПЗ виходячи з основних 
етапів навчальної діяльності (чи буде ПЗ використовуватися: для 
ознайомлення з теоретичним матеріалом; для формування професійних 
умінь і навичок; для контролю отриманих знань, умінь і навичок або як 
комплексний засіб, що реалізує одночасно деякі чи всі етапи навчання); 

– функції мультимедійних навчальних ПЗ, які обумовлені місцем 
ПЗ щодо організації навчального процесу (чи буде ПЗ використовува-
тися як засіб: для самостійної роботи учнів, для організації навчального 
процесу під керівництвом вчителя, для організації колективної 
навчальної діяльності, або для організації індивідуальної навчальної 
діяльності); 

– диференціацію навчального матеріалу. 
Місце і роль мультимедійних навчальних ПЗ в навчальному процесі 

визначають можливу комбінацію навчальних блоків, за допомогою 
яких можна ефективно реалізувати навчальну діяльність, керувати нею, 
здійснювати контроль та самоконтроль [2]. 

Проектування стратегії здійснення навчального процесу, яку реалі-
зують за допомогою відповідних об’єднань І-, П-, К-блоків мультиме-
дійного навчального ПЗ розглянуто на прикладі дисциплін «Інформа-
тика». 

Для яких нами запропоновано наступні тематичні блоки: 
І – блоки: 
– Ів1- блок містить всю теоретичну інформацію з теми, а також 

приклади, що ілюструють теоретичні положення; 
– Ів2- блок містить нормативні документи. 
П- блоки: 
– Пв1- блок містить практичні завдання, в яких передбачено 

диференціацію за рівнем знань та вмінь учнів; 
К – блоки: 
– Кв1- блок містить контрольні питання за темою; 
– Кв2- блок містить завдання за темою для самостійного виконання; 
– КвЗ- блок містить тренувальні дидактичні тести; 
– Кв4- блок містить контролюючі дидактичні тести; 
– Кв5- блок містить комплексні практико-орієнтовані завдання за 

модулем. 
Теоретична частина мультимедійних навчальних ПЗ у процесі 

вивчення зазначеної дисципліни застосовується як засіб щодо 
самостійного опанування теоретичним матеріалом, узагальнення та 
актуалізації раніше засвоєних знань, як довідковий матеріал. 
Практична частина мультимедійних навчальних ПЗ застосовується 
як засіб щодо формування професійних вмінь та навичок 
розв’язання професійно-орієнтованих завдань. Робота з практичною 
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частиною мультимедійного навчального ПЗ виконується як під 
керівництвом вчителя, так і самостійно. Контролююча частина 
мультимедійного навчального ПЗ розрахована на застосування щодо 
здійснення самоконтролю студентом та підготовки до модульного 
контролю, набуття студентом досвіду професійно-орієнтованої 
діяльності, а також щодо виконання всебічного контролю за 
навчальним процесом з боку вчителя. 

Виходячи з зазначеного ми пропонуємо для дисциплін «Інформати-
ка», наступні об’єднання блоків. Об’єднання блоків 1: (((((Ів1, Ів2 – 
Пв1, Ів2 – Кв1 або Кв2 – блоки) – для кожної теми) Кв3, Кв4 – блоки) – 
для кожного модулю) Кв5, Ів2 – блок) – для усього курсу). Тут 
можливо застосування траєкторії вивчення навчального матеріалу за 
схемою: «придбання нових знань (виконується за допомогою ознайом-
лення з теоретичним матеріалом Ів1, Ів2- блоку) – закріплення 
отриманих знань (виконується за допомогою виконання завдань Пв1) – 
контроль отриманих знань, умінь і навичок (здійснюється у вигляді 
відповідей на контрольні питання Кв1- блоку та виконання завдань для 
самостійного розв’язку Кв2 – блоку), підготовка до модульного 
контролю та діагностика успішності навчальної діяльності виконується 
за допомогою Кв3 – блоку, модульний контроль виконується за 
допомогою Кв4 – блоку, набуття практичного досвіду виконання 
практико-орієнтованих завдань та підсумковий контроль виконується 
за допомогою Кв5 – блоку». 

Також для дисципліни «Інформатика» доцільно об’єднання блоків 2, 
у якому застосовано обернений порядок теоретичної та практичної 
підготовки, тобто по-перше, студент набуває досвід практичної 
діяльності за допомогою виконання завдань Пв1- блоку, а потім 
систематизує та узагальнює отриманий досвід за допомогою Ів1- блоку, 
надалі контроль отриманих знань, умінь і навичок та порядок роботи 
згідно наведеної траєкторії для об’єднання блоків 1. Такий порядок 
грунтується на специфіці дисципліни «Інформатика», що полягає в 
дуже тісному зв’язку теорії та практики. Для успішного засвоєння 
теоретичних положень дисципліни необхідно обов’язкова наявність 
попереднього практичного досвіду роботи з ПЗ. В основі успішного 
набуття вмінь і навичок обробки інформації засобами ПЕОМ є 
розвиток інтуїтивного мислення, що засноване на розумінні ідеології 
організації обробки інформації цими засобами. Таким чином 
об’єднання блоків 2 пропонується для учнів, які не мають попередньо-
го практичного досвіду роботи з ПЗ. 

Отже, структурування навчального матеріалу за І-, П-, К-блоками 
надає можливість організації гнучкого навчального середовища. 
А запропоновані об’єднання І-, П-, К-блоків дозволяють реалізувати 
різноманітні стратегії навчання, з урахуванням складності навчального 
матеріалу та рівня знань і здібностей учнів. 
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РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ 

МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

 
Неоціненний скарб, золотий голос душі народної передано нам у 

спадок. Це той голос, з якого всі ми виросли, яким живемо і завдяки 
якому маємо велике право називатися народом українським. Йдеться, 
звісно, про українську мову. 

Здавалося б, після багатовікового занепаду прийшов, нарешті, час 
ренесансу української мови. Однак підстав для оптимізму в нас 
небагато, «ми вже звикли до мінорної тональності, коли йдеться про 
долю рідної мови» [7, с. 2]. Чому? Надто важкі недуги в нашої мови. 
І найважча з них – це втрата натуральності. Українське слово впродовж 
століть «розвивалося» в прокрустовому ложі двомовності, його 
етнопростір ставав щоразу вужчим, розірвано кровоносні судини між 
живим діалектним мовленням і літературною мовою, сформовано 
публіцистичний сленг, покритий штампами, кальками, стереотипами. 

Це призвело до того, що величезний лексичний масив нашої мови 
опинився поза її функціонуванням. Поза мовними й літературними 
курсами і програмами опинилися представники «розстріляного 
відродження», української діаспори. Ми навчали учнів студентів рідної 
мови без Б.-І. Антонича, Є. Плужника, О. Олеся, Є. Маланюка, 
У. Самчука, М. Куліша, В. Підмогильного, Г. Косинки. Ми, нарешті, 
вивчали літературу без раннього Тичини. 

То чи треба дивуватися з того, що наші студенти загалом слабо 
оперують лексичним розмаїттям рідної мови, їх усне мовлення 
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застереотипізоване, складні пізнавальні тексти сприймаються 
поверхово, а мовлення стає неприродним і манірним. 

Саме книга повинна стати живлющим джерелом, звідки людина з 
ранніх літ черпатиме мовне різнобарв’я, набиратиметься сил, аби 
протистояти впливу убогої, знекровленої говірки преси, радіо, 
телебачення. Уміння відчувати слово, в тому числі й поетичне, маємо 
формувати на кожному занятті рідної мови й літератури, аби допомогти 
студентам у майбутньому уникати мовних штампів. Мабуть, ніхто з 
поетів XX століття не витворив таких словесних див, як Павло Тичина. 
Щоб слово поета засіяло всіма веселковими барвами, розповідаємо про 
те, як плекали любов до слова, пісні, музики в багатодітній сім’ї 
сільського дяка Григорія Тичини. Студенти дізнаються, що Тичина був 
музикантом-професіоналом, прекрасно малював. Йому радив серйозно 
вчитися живопису Михайло Жук, відомий український художник. Але, 
як і Тарас Шевченко, Тичина став поетом. У його «Сонячних кларне-
тах» геніально заграли всі музи одразу, наповнивши слово всіма чарами 
мистецтва. 

Пропонуємо студентам прослухати мініатюри з циклу «Пастелі». 
Звертаємо увагу на несподівані чудесні образи: «зайчик … ромаш-

кам очі розтулює»; «півні чорний плащ ночі золотими нитками 
сточують». У результаті аналізу приходимо до висновку, що небо по 
краях золотіє саме тоді, коли півні горланять на все село. Біг зайчик 
сірий, а став сонячний. Разом зі студентами досліджуємо кольорову 
палітру твору. Досить легко знаходимо сірий колір з веселковими 
переливами, білий, жовтий, чорний, вогняний. 

Наступний етап – порівняльний аналіз. Співставляємо тичинівський 
світанок зі світанками Т. Шевченка та М. Коцюбинського. 

Таке співставлення допомагає студентам усвідомити: про одне і те 
ж можна сказати по-різному. Кожен митець сказав про світанок у 
найприроднішій для нього стилістиці, вміло використавши все краще, 
добірне з джерел загальнонародної мови, не видумуючи незрозумілих 
слів, небачених конструкцій. Отже, всі три уривки – приклади тих 
зразків, на яких маємо формувати мовний смак читача. 

Плекати мову, «як парость виноградної лози», допомагає нам і 
творчість Лесі Українки. Вивчаючи драму-феєрію «Лісова пісня», 
звертаємо увагу на природність і витонченість мови. Ваблять, чарують 
своєю красою й поетичною силою передусім монологи, бо в них – 
багатство поетики народної мови: 

Дяка щирая тобі, ніченько-чарівниченько, 
Що закрила ти моє личенько! 
І вам, стежечки як мережечки, 
Що вели мене до березочки! [6, с. 393] 
Звертаємо увагу на використання словотворчих засобів, насамперед 

суфіксів з різними відтінками. Скільки таких морфемок упродовж 
століть витворила наша мова! Нагадуємо студентам, що це не тільки 
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граматичні засоби, а справжнісінькі молекули доброти, ніжності, 
людського тепла. Це якраз той «океан», про який говорив М. Рильсь-
кий. Це те багатство, що мова витворювала віками, що так берегли 
Шевченко і Франко, Леся Українка і Коцюбинський, Нечуй –
Левицький і Панас Мирний, Тичина , Рильський, Сосюра. 

Художня література, зокрема поезія, може не тільки формувати 
найпрекрасніші почуття, але й бути чудовою школою мовного етикету. 
Помічаємо занепад кличного відмінка в українській мові, хоча він 
природніший, ніж називний, коли йдеться про звертання. Крім того, 
флексія кличного відмінка, крім граматичного значення, набуває ще й 
комунікативного, бо сприяє контактові між співрозмовниками, 
наближає висловлену думку до адресата. 

Як звернутись до коханої дівчини/юнака/, подруги/друга/, просто 
знайомого/знайомої/ чи незнайомої/незнайомого/ людини, молодої чи 
літньої? Пропонуємо студентам ще раз перелистати сторінки нашої 
класики. 

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня», – з ніжністю промовляє ліричний 
герой І. Франка. І додає: «Ой ти, дівчино, ясная зоре…». «О панно Інно, 
панно Інно», – шляхетно звертається до дівчини П. Тичина. 
А В. Сосюра замріяно шепоче: «Васильки у полі, васильки у полі, // а у 
тебе, мила, васильки з-під вій». 

«Ти мене, кохана, проведеш до поля, // я піду і, може, більше не 
прийду», – зі смутком додає ліричний герой М. Рильського. 

«Мій друже, мій любий друже, створений для мене», – ридає зако-
хане серце Лесі Українки. 

«Ти плачеш, дівчино?» – запитує Лукаш лісову красуню Мавку, а 
вона, закохана, палко благає: 

Коли б ти, нічко, швидше минала! 
Вибач, коханая! Ще ж я не знала 
днини такої, щоб була щасна 
Так, як ти, ніченько, так, як ти, ясна! [6, с. 405] 
«Лукашу, де ти, гов!» – кличе дядько Лев свого небожа. «Я тута, 

дядьку», – відзивається той. «Я ж, дядечку, його порятувала», – 
пояснює Мавка дядькові Леву, а той, прощаючись із нею, каже: «Будь 
здорова, дівко.» Сестрі ж своїй докоряє: «Що ти, сестро, так уїдаєш раз 
у раз на дівку?» 

У цих звертаннях – ціла наука народного етикету, який ми призабу-
ли. Отже, спілкування з книгою – це той шлях, який неминуче приведе 
нас до джерел народної мудрості, сформує потребу говорити правиль-
но, красиво і просто. 

Ознайомлюючи студентів з художніми творами таких блискучих 
майстрів слова, як М. Коцюбинський, В. Стефаник, Г. Тютюнник, 
О. Гончар та ін. неодмінно звертаємо увагу на те, як віртуозно 
відтворюють вони спонтанний (природний) розмовний синтаксис, як 
легко й невимушено побудовані діалоги в їхніх творах! Кожне речення 
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йде з глибини психології героїв. Щоби студенти зрозуміли це, 
найбільш яскраві сторінки читаємо вголос. Емоційний вплив багатьох 
творів такий, що, як правило, будь-який коментар є зайвим. 

Науковці стверджують, що людину, яка втратила рідну, предківську 
мову, не можна вважати повноцінною, оскільки в мисленні та 
спілкуванні вона користується лише, так би мовити, «верхньою 
свідомістю», а її підсвідомість притлумлена, загальмована. Тобто 
маємо справу з мовним мутантом. А це безпосередньо і, звичайно ж, 
негативно впливає на загальну свідомість людини, на її освітню й 
побутову культуру. Боляче, що повсюди ми чуємо лиш «тіпа» і 
«кароче» і ніяк не хочемо позбуватись нав’язаної нам чужомовності. 

Та все ж від нас самих залежить, чи бути нам грамотними й цивілі-
зованими мовцями. Ми, викладачі, теж відповідаємо за те, як говорять 
наші студенти, які сповідують цінності. Важливі ознаки нашого 
мовлення, як було зазначено вище, – це його простота й природність. 
Сформувати їх, як і правильні цінності, допоможуть твори красного 
письменства, якими надзвичайно багата українська література. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Інтерактивні завдання – невід’ємна частина сучасного навчання, що 

дає змогу викладачам, учням та студентам отримувати певну інформа-
цію систематизовано, мобільно та зручно, з використанням інновацій-
них технологій у навчанні, зокрема й у процесі вивчення різних 
дисциплін. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що освітній процес в 
навчальних закладах відбувається за умови активної та постійної 
взаємодії всіх учасників навчального процесу, тобто і учень, і вчитель є 
рівноправними суб’єктами навчання. Це співнавчання та взаємонав-
чання (колективне, групове, навчання у співпраці). 

Аналізуючи наукові джерела, можна відзначити, що поняття інтера-
ктивності проходить крізь усю історію педагогічної освіти, але має 
різні тлумачення, змінює свої методи і форми в залежності від епохи. 
Витоки інтерактивного навчання можна побачити ще у філософській 
школі Аристотеля (заснована в 335-334 р. до н. е.) та його послідовни-
ків перипатетиків (від грец. – прогулюватись). Назва школи походить 
від звички Аристотеля прогулюватись разом із учнями під час читання 
лекцій і вести діалоги. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 
життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання 
проблем. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і 
вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу 
стати справжнім лідером колективу. 

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, 
штат Меріленд) у 1980-х роках, засвідчують, що інтерактивне навчання 
уможливлює різке збільшення відсотка засвоєння матеріалу, оскільки 
впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. 

«Піраміда навчання» демонструє, що найменших результатів можна 
досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а 
найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через 
дію – 75%, навчання інших або негайне застосування знань – 90%). Ці 
дані є середньостатистичними, тому у конкретних випадках результати 
можуть різнитися, але в середньому таку закономірність може 
простежити кожен викладач. 
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Інтерактивні технології навчання відрізняються від інших технологій 
навчання нестандартними умовами роботи, насамперед – особливою 
атмосферою заняття й особливою роллю викладача на цьому занятті. 
Викладач не бере на себе роль досконало освіченої людини, що надає 
інформацію, а безпосередньо скеровує процес взаємного навчання учнів. 
Інтерактивні технології навчання дозволяють розвивати особистість 
учня, з опорою на індивідуальність кожної дитини. 

Створюються комфортні умови навчання, кожен учень відчуває свою 
інтелектуальну спроможність, організовується атмосфера взаємної 
емоційної та інтелектуальної підтримки, доброзичливості з позитивною 
взаємозалежністю учнів. Учні засвоюють навички самостійного над-
бання знань, навички продуктивної взаємодії, ведення діалогів, дискусій 
з однокласниками, викладачами, послуговуючись різними засобами 
навчання. У навчальному процесі складаються суб’єкт-суб’єктні 
відносини між його учасниками. Викладач є рівноправним, рівнозначним 
суб’єктом в освітньому процесі, його організатором, помічником, 
консультантом, інструктором дискусій. Викладач розкривається перед 
учнями, стає лідером колективу. 

Інтерактивні технології навчання створюють можливість поєднати 
індивідуальну, парну, групову, колективну роботу, їх застосування має 
передумовою моделювання життєвих ситуацій завдяки симуляції та 
імітаційним іграм, вирішення проблемних ситуацій, проведення 
дискусій тощо. 

Серед усього різноманіття он-лайн інструментів, що можна викори-
стовувати з будь-якого гаджету, підключеного до мережі Інтернет під 
час занять, самостійної роботи та для підвищення мотивації до 
навчання учнів, варто виокремити он-лайн сервіс LearningApps. Сервіс 
є одним з додатків Web 2.0 для організації та підтримки освітніх 
процесів та безкоштовним міжнародним відкритим освітнім ресурсом, 
що містить як представлені в режимі загального доступу навчальні 
готові навчальні матеріали (завдання-модулі, тести-модулі), так і 
конструктор для самостійного виробництва нових інтерактивних 
навчально-методичних матеріалів з найрізноманітніших дисциплін. 

Охарактеризуємо позитивні якості роботи з сервісом 
LearningApps.org: безкоштовний сервіс, доброзичливий інтерфейс 
(треба тільки вибрати відповідний прапорець у правому верхньому 
куті), при роботі з сервісом можна переключитися на різні мови, 
можливість обміну інтерактивними завданнями, завдання можна 
створювати і редагувати в режимі он-лайн, використовуючи різні 
шаблони, багато шаблонів підтримують роботу з картинками, звуком та 
відео, моментальна перевірка правильності виконання завдання, на 
сайті можна вибрати категорію: «Людина і навколишнє середовище», 
«Мистецтво», «Біологія» та інші, а також «Всі категорії», можна 
отримати посилання для відправки по електронній пошті або код для 
вбудовування в блог або сайт, і на Вікі-сторінку. 
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Однією з переваг середовища LearningApps є можливість заванта-
жити на власний комп’ютер створені вправи: у форматі SCORM – 
завантажити в систему дистанційного навчання або використовувати на 
комп’ютері без Інтернету, iBook Author – для використання на iPad 
вправ без Інтернету, Developer Source – для зміни вправи на рівні мови 
програмування. 

Було б не правильно, не розкрити негативні якості роботи сервісу, 
хоча їх і не так багато: частина шаблонів не підтримує кирилицю, 
підключення ДНЗ до Інтернету (якщо використовуються вправи 
студентами під час проходження педагогічної практики), в шаблонах 
зустрічаються окремі помилки, які неможливо виправити вручну, деякі 
шаблони вправ змінюються або їх вилучають з сайту. 

Конструктор LearningАpps призначений для розробки та зберігання 
інтерактивних завдань за допомогою різноманітних шаблонів. Створені 
дидактичні матеріали можна використовувати як при проведенні занять 
у вигляді інтерактиву, так і на поза аудиторних заходах для проведення 
квестів та ігор, застосовувати як наочний матеріал при вивченні нового 
матеріалу або для його закріплення та як контрольно-перевірочний 
матеріал після вивчення будь-якої теми за допомогою яких учні та 
студенти можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що 
сприяє формуванню їх пізнавального інтересу. Сервіс LearningАpps 
надає можливість отримання коду для того, щоб інтерактивні завдання 
були розміщені на сторінки сайтів або блогів викладачів і студентів. 

В якості оцінки сформованості компетенції можуть використовува-
тися дидактичні матеріали, створені засобами інтернет-сервісу 
LearningApps.org, які роблять можливим включення в них мультимедіа 
компонентів для наочності уявлення інформації, дозволяють забезпечи-
ти високу інтерактивність і зворотний зв’язок. 

Кожен із ресурсів можна використати на своєму занятті, змінити під 
власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль, 
його можна зберігати у власному «кабінеті», створивши свій акаунт в 
даному онлайновому середовищі. Треба всього лиш уважно заповнити 
всі поля реєстраційної форми і потім зайти під своїм створеним 
акаунтом. Бажано вказувати свої дійсні дані аби потім було зрозуміло, 
що це ваша авторська робота. 

Перш ніж розпочати створення власних інтерактивних завдань з 
колекції шаблонів, пропонованих сайтом, потрібно познайомитися з 
галереєю сервісу. 

Пошук потрібної вправи можна звузити за допомогою визначення 
рівня – від дошкільної освіти до післядипломної освіти за допомогою 
переміщення бігунка. Для можливості створення нового інтерактивного 
завдання потрібно вибрати створення вправи тут відкриється ряд 
додатків, які можна наповнити своїм змістом. Обираємо потрібний нам. 
Можна для прикладу подивитися існуючі варіанти, а можна відразу 
приступити до створення свого натиснувши на «Створити нову 
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вправу». Додаток дозволяє працювати у наступних режимах: перегляд 
вправ, створення вправи, робота з папками у власному кабінеті, 
створення колекції вправ, мої класи. 

Перевагами інтерактивного навчання з використанням даного 
сервісу є те, що у роботі задіяні всі користувачі групи, які навчаються 
працювати у команді, в них формується доброзичливе ставлення до 
опонента, кожен має можливість висловлювати свою думку, за 
короткий час опановується велика кількість навчального матеріалу, 
формуються навички толерантного спілкування. 

Доведено, що інтерактивні технології навчання мають великий 
освітній і розвивальний потенціал, забезпечують максимальну 
активність учасників освітнього процесу, оптимальний час навчання і 
його результативність. 
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PECULIARITIES OF «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES» 

IN TECHNICAL UNIVERSITIES: READING SKILLS 
 
«Foreign language» at Ukrainian technical universities is a compulsory 

discipline. Depending on the curriculum of the institution, the length of the 
course normally ranges from one to four years. One of the problems which 
arise during the process of study is the need to combine future profession 
with learning language. The department of foreign languages in Lviv 
polytechnic national university designed the Curriculum for the discipline 
«English for specific purposes» (ESP) taking into account modern 
requirements for technical specialists. It is able to provide favorable 
conditions for training ESP. 

While teaching ESP, the teacher chooses basic textbook for each tech-
nical specialty. It contains technical texts and corresponds to the general 
profile of the institute. Teachers often face the problem of lack of narrow 
specialization textbooks. So, it is the teacher who has to prepare the learning 
material for each technical specialty. This preparation takes place in close 
cooperation with the lecturers of each specialized department. ESP teachers 
have to select texts from a large number of scientific articles, textbooks, 
from materials of international conferences, congresses, and symposia. 
Having selected the texts, teachers develop a system of exercises. Their aim 
is to train different aspects of speech competence, including reading skills. 

Teachers prepare methodological guidelines which include texts and a 
system of exercises to work with students. Specialized texts are selected 
according to their complexity and students’ competence level. At the first 
stage of training, these texts should not be excessively long. They are not 
supposed to be overloaded with the new lexical units. As students gain some 
reading experience, texts and assignments can become more complicated. 

At the beginning of the course, the teacher can offer the same text to all 
students of the group. Later, the students continue their work with different 
texts. Nevertheless, these texts must have similar degree of difficulty in 
terms of individual capabilities of students. In such a way the teacher 
implements the principle of individual approach to each student. The work 
with texts is carried out in the classroom under the guidance of the teacher, 
later such work becomes individual. Complicated and specific terms from 
the text should be worked out with details either before or after reading it. 
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In order to check reading comprehension, the teacher uses different 
methods of control (e.g., tests, questions on the content of the text, writing 
abstracts, summaries or reviews). Later on, each student is offered a separate 
text and given some time to process it. The student is supposed to read, 
understand and render the content either in writing or orally. Individual work 
of students with texts in the chosen subject area is highly encouraged. Such 
kind of work will give them experience in reading various technical 
documents, manuals for different equipment, scientific articles, etc. 

University students are supposed to become familiar with two main types 
of individual reading, including the one aimed at understanding basic 
information and the one aimed at complete understanding. These types of 
reading have different objectives depending on the scope of information that 
must be comprehended. 

The purpose of the first type of reading is to teach students to be able to 
acquire information during the process of reading despite a number of 
lingual difficulties. They learn how to use the context and familiar word-
building elements in the text. Reading technical articles with the aim of 
understanding basic information is normally used during the lessons. 

The aim of the second type of reading is to teach students to receive 
detailed information from texts characterized by some lingual difficulties 
which are not always possible to deduce from the context. Therefore, in 
order to cope with these difficulties students should use dictionaries. 

Students fulfill their individual assignments while reading technical 
articles aimed at complete understanding of information. Such tasks are 
usually given as home assignments. The texts usually contain exercises that 
are given either before or after the text. The tasks given before the text 
normally include general plane questions and are aimed at disclosing the 
main idea of the text. The assignments given after the text are dedicated to 
the details which help learners understand the content of the text deeper. The 
typical exercises include making a plan to the text or supplying paragraphs 
with headings. Among other tasks there should be the ones aimed at 
expressing the learner’s opinion to the text they have read. This will bring 
personal approach to the learning process. 

To sum up, communicative approach to the ESP training proves to be 
effective and motivating. Reading activities should consider learners’ needs. 
It should be also noted that the question of ESP training is one of the most 
complicated issues in modern methodology. The ESP course needs constant 
revision through its efficiency evaluation. 
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УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ 

ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Прагнення України долучитися до світового освітнього простору 

передбачає створення відповідних умов для вільного доступу до 
навчання впродовж життя, зумовленого необхідністю отримання другої 
освіти та перекваліфікації значною кількістю населення різних вікових 
категорій. Реалізація концепції навчання впродовж життя є одним із 
пріоритетів державної освітньої політики. 

Навчання впродовж життя розглядається як будь-яка навчальна 
діяльність, що здійснюється протягом життя і передбачає вдосконален-
ня знань, умінь та компетентностей в особистій, громадській, суспіль-
ній та професійній сфері [4, с. 7], є добровільним, вмотивованим та 
спрямованим на цілісний інтелектуальний, соціальний та духовний 
розвиток індивідуума та реалізується шляхом формальної, неформаль-
ної й інформальної освіти. 

Враховуючи вікові особливості весь цикл навчання впродовж життя 
можна розподілити на три етапи. На першому етапі (від 6 до 24 років) 
навчання відбувається в початкових, середніх, професійних та вищих 
закладах освіти, в закладах додаткового навчання, як то музичних та 
художніх школах, гуртках за інтересами, спортивних секціях тощо, в 
родині, у спілкуванні з однолітками та завдяки залученню до суспільної 
діяльності. Набуття формальної освіти водночас супроводжується 
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оволодінням нових навичок і вмінь, задоволенням пізнавальних потреб 
та інтересів, розвитку здібностей, нахилів, необхідних для успішного 
існування в соціумі. Важливість цього етапу полягає саме в формуванні 
засад соціального, інтелектуального, духовного, морально-етичного й 
емоційного розвитку особистості. Тому навчання впродовж життя 
визначається як одна з ключових компетентностей необхідних для 
успішної життєдіяльності і формується на етапі отримання загальної 
середньої освіти. 

На другому етапі (від 25 до 64 років) переважає активне та система-
тичне вдосконалення професійних навичок та вмінь, підвищення 
кваліфікації, професійної майстерності для реалізації кар’єрних перс-
пектив, в окремих випадках отримання другої освіти, освоєння нової 
професії, здійснення науково-дослідної роботи, самоосвіта. Таке 
навчання можливе як у закладах інституціональної освіти, так і 
неформально та інформально. Важливість продовження навчання на 
цьому етапі зумовлена потребою отримання нових знань або оновлення 
існуючих у сферах, де вони швидко застарівають, у випадку втрати 
професійної мотивації або незадоволення фінансовим становищем, 
незатребуваності або неактуальності професії для певного регіону тощо. 

Питання навчання впродовж життя набуває неабиякої актуальності 
як в усьому світі, так і в Україні, через те, що кількість економічно 
активного населення в нашій країні суттєво скорочується. Так, за 
даними Державної служби статистики України в 2010 р. кількість 
економічно активного населення у віці 15-70 років становила у 
середньому 20894,1 тис. осіб (63,6%), а в 2018 р. відповідно 
17939,5 тис. осіб (62,6%) [1]. Ця тенденція зумовлена низкою чинників, 
серед яких найбільш вагомими є демографічний спад, міграційні 
процеси та зниження рівня економічної активності. В таких умовах 
доросле населення віком від 24 до 64 років повинно мати більше 
можливостей для отримання додаткової освіти, якісної перекваліфікації 
або набуття кардинально нової професії відповідно до потреб регіону 
або місця проживання. Незважаючи на значну кількість закладів вищої 
освіти, зокрема ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації, спостерігаємо негативні 
тенденції, пов’язані з нерівними можливостями для людей середнього 
віку в отриманні вищої освіти порівняно з молоддю, а саме необхід-
ність складання або оновлення результатів ЗНО, постійне підвищення 
вартості навчання, неможливість продуктивного поєднання навчання з 
трудовою діяльністю, слабка реалізація дистанційної форми навчання, 
майже повна відсутність вечірнього та суттєве скорочення заочного 
навчання, слабкий зв’язок між декларативними заявами у сфері 
освітньої політики та їх реалізацією тощо. Вважаємо, що полегшення 
доступу до освітніх послуг для громадян середнього віку задовольнило 
б як соціально-економічні, так і особистісні потреби. 

Необхідність реалізації концепції навчання впродовж життя 
пов’язана також з існуючою проблемою невідповідності підготовки 
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фахівців сучасним економічним викликам. Спостерігається низький 
відсоток працевлаштування випускників за фахом, зумовлений, з 
одного боку, незадовільним рівнем компетентностей та відсутністю 
досвіду роботи та небажанням працювати за фахом у зв’язку з 
недостатньою заробітною платнею в галузі, відпочатково незваженим 
вибором фаху, втратою мотивації, з іншого. Роботодавці найчастіше 
наголошують на невідповідному рівні кваліфікації випускників 
сучасним потребам ринку, надмірній теоретизації освіти та відсутності 
необхідних практичних компетентностей, неактуальності набутих 
знань. Більш узгоджену взаємодію освітньої та професійної сфери 
забезпечило б широке розповсюдження дуальної форми навчання у 
підготовці фахівців. Тому запровадження елементів дуальної форми 
навчання, особливо для спеціальностей, де практична складова є 
пріоритетною, вбачаємо актуальним. На нашу думку, такі зрушення, 
спрямовані на покращення якості професійної підготовки здобувачів 
вищої освіти, наблизять національну освіту до реальних умов ринку 
праці та посилять її відповідність сучасним запитам професійної 
діяльності. 

У 2017-2018 навчальному році, за даними Міністерства освіти і 
науки України, було розпочато впровадження елементів дуальної 
форми навчання 52 закладами професійної освіти в 25 регіонах за 
54 професіями [3]. На рівні вищої освіти становлення дуальної форми 
відбувається повільніше через низку проблем, пов’язаних з низькою 
зацікавленістю стейкхолдерів у необхідності вкладати кошти у 
підготовку працівників та менторів, відсутністю відповідної матеріаль-
но-технічної бази у регіонах для створення додаткових місць професій-
ного навчання, складністю розробки збалансованого графіку навчаль-
ного процесу, узгоджених критеріїв оцінювання кінцевих результатів 
навчання тощо. 

Серед закладів вищої освіти, що вже створюють умови для здійс-
нення дуальної форми навчання, є Таврійський державний агротехно-
логічний університет, Київський національний університет культури і 
мистецтв, Чернігівський національний технологічний університет. 
Прикладом успішної співпраці закладу вищої освіти та державної 
установи вважаємо реалізацію проекту «Дуальна освіта: нова форма 
підготовки кадрів для органів ДПС», що втілюється Університетом 
державної фіскальної служби та Головним управлінням Державної 
податкової служби у м. Києві [2]. Програма підготовки майбутніх 
податківців передбачає півтора роки навчання, працевлаштування за 
спеціальністю у Головному управлінні ДПС у м. Києві та стажування за 
кордоном для найкращих студентів. 

Такий вектор розвитку вищої професійної освіти, безперечно, має 
потенціал, який знівелює відірваність освітньої галузі від реалій 
професійної сфери, стимулюватиме постійну модернізацію освітніх 
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програм, забезпечить здійснення реальних кроків на шляху впрова-
дження концепції навчання впродовж життя. 

Варто наголосити, що навчання впродовж життя є актуальним не 
тільки для економічно активної категорії населення. Люди похилого 
віку (третій етап, від 65 років) також потребують продовження 
навчання для якісного, осмисленого існування у суспільстві, збережен-
ня активної позиції, персонального розвитку за рахунок реалізації 
життєвого досвіду, соціальної адаптації у кризовий період, пов’язаний з 
припиненням трудової професійної діяльності. На цьому етапі держава 
має забезпечити реальну можливість для людей похилого віку обирати 
ті види навчальної діяльності, які відповідають їх інтересам, прагнен-
ням задля задоволення емоційних потреб та необхідності оволодіння 
навичками, затребуваними в сучасних умовах, як-то використання 
новітніх технологій, насамперед інформаційно-комунікаційних. Освітні 
послуги на цьому етапі є частиною сучасної концепції навчання 
впродовж життя, що забезпечується діяльністю «університетів третього 
віку». Система таких «університетів» на сьогодні є досить розгалуже-
ною та пропонує різноманітні програми навчання, громадські заходи 
для активної інтеграції людей похилого віку в суспільство, підвищення 
якості життя, соціально-психологічної адаптації. 

Отже, успішна реалізація концепції навчання впродовж життя має 
ґрунтуватися на цілісності та наступності всіх етапів освіти, взаємній 
співпраці учасників, гнучкості та доступності освітніх послуг, що 
забезпечить безперервний процес самовдосконалення особистості. 
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МИСТЕЦТВО ІННОВАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ 

 
Реалії сьогодення потребують від людини іншого мислення та 

характеру дій, які були б адекватними сучасним реаліям, дозволяли їй 
усвідомити можливості та ризики своєї діяльності у крихкому, 
нестабільному світі. В умовах, коли світ повсякчас змінюється й 
отримує можливість набувати гармонії у своїй складності та многоли-
кості, у людини виникає потреба творчо і гнучко реагувати на всі 
зміни, пізнавати мінливі реалії, постійно переосмислювати набуті 
знання, розглянувши їх в контексті ймовірності і випадковості. 

Загалом реалії сучасності вимагають від людини подолання одно-
вимірного сприйняття та осмислення світу, у якому їй нав’язувалися 
певні стандарти, алгоритми дій, певні зразки пізнання та мислення 
тощо. Водночас нездатність та небажання людини навчатися мисленню 
в мінливостях буття і альтернативах світу, яке враховує складність та 
різноаспектність предмета пізнання, використовуючи складність і 
цілісність людської природи, постає екзистенційною проблемою. 

Якому мисленню необхідно навчати, щоб мати можливість адекват-
но й ефективно осмислювати мінливі реалії? Цивілізаційні «виклики» в 
умовах сучасності передбачають необхідність вироблення принципово 
нових підходів до осмислення природи світу і його об’єктів як 
складного, мінливого феномена. Суттєвою відповіддю на виклики 
епохи може бути реформа мислення, покликана сформувати новий 
образ мислення, адекватний світу, що безперервно змінюється. 
Релевантним та продуктивним є мислення, яке має на меті не лише 
пояснити невідоме, а й у відомому та очевидному віднайти незрозуміле 
та неймовірне. Це мислення іншого порядку, що полягає передусім у 
подоланні наявних меж, у «поєднанні не поєднаного», тобто відмінно-
го, не редукованого тощо. Його життєвість можлива за умови, що воно 
постійно зазнає змін, руйнувань, балансуючи на межі хаосу. Таке 
мислення не здійснюється в чітко визначеному руслі, воно рухається 
манівцями та змінюється в різних напрямах, долаючи межі окреслених 
репрезентацій, відкриваючи нові горизонти розуміння буття та місця в 
ньому людини. У такий спосіб воно здатне відобразити мінливий 
характер реалій сучасності, їх постійну динаміку та мінливість. Таке 
мислення може бути експліковане у вигляді цілісної єдності взаємоо-
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бумовлених, взаємозалежних чинників, принципів, що знаходять 
втілення в міждисциплінарних дослідженнях. 

Інноваційне мислення орієнтується не лише на творення нового, а й 
передбачає перегляд, творчу руйнацію вже створеного й усталеного. 
Процес мислення сконцентровується на використанні неочікуваних 
змін та випадковостей, які не розглядаються як другорядні явища, а 
більше як потенційна можливість у створенні кардинально нового 
розуміння реалій буття. Інноваційне мислення визнає власну недоско-
налість, не відкидає сумнівів та недоречностей. Воно ними живиться, 
отримуючи орієнтири для подальших пошуків та смислів тощо. 

Відкритість, трансдисциплінарність, креативність передбачають 
одночасний розгляд проблем з різних позицій, на різних феноменаль-
них рівнях пояснення, що пов’язані з різними дискурсивними і 
дисциплінарними перспективами. За своєю природою воно має 
відображати та символізувати саму суть життя з його раціональними та 
ірраціональними проявами. Мистецтво інноваційного мислення є 
мистецтвом життя, що передбачає не лише правильне використання 
логіки, правил дедукції і індукції, а й мистецтво аргументації, уміння 
вести відкритий і конструктивний діалог, у якому народжуються нові 
сенси і конфігурації знань. Воно сприяє доланню меж, які існують у 
раціональному типі мислення. 

Навчитися мислити інноваційно – це означає мислити альтернатив-
но, враховуючи складність та багатоперспективність предмета пізнання 
та використовуючи складність та цілісність людської природи. Таке 
мислення не передбачає механічного, репродуктивного освоєння, а 
набуває у форму творення простору нових можливостей діяння. 

Отже, в умовах ситуації перманентної процесуальності, що повсяк-
час вислизає від фіксації і, відповідно, від розуміння, пріоритетним є 
формування нового мислення, яке спонукає розмірковувати не тільки 
раціонально, а й інтуїтивно, рефлексивно. Ці міркування спрямовують-
ся не лише на те, якими є речі та явища, а й на те, якими вони можуть 
стати в майбутньому. Визначальним у процесі мислення є не концент-
рування уваги на спільному, тотожному, закономірному, а більше на 
відмінному, неповторному, одиничному. Культивування продуктивно-
го мислення епохи-переходу можливе за умови ліквідації авторитету 
загальноприйнятих правил, приписів та стандартів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО-

РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЕЛЬКОНІНА-ДАВИДОВА 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
Система розвивального навчання ґрунтується на уявленні про 

розвиток дитини як суб’єкта особистої діяльності. Знання в цій системі 
є не самоціллю, а лише засобом. Позиція учня – не тільки позиція 
школяра, який відвідує заняття і старанно виконує всі вказівки вчителя, 
а й позиція людини, яка самовдосконалюється. Основне завдання 
педагога – забезпечити розвиток учня, причому слід ураховувати, що 
не кожна зміна в дитині є зміною в її розвитку. Потрібно звертати увагу 
на інтелектуальні зміни, психічні новоутворення, а не вміння і навички, 
хоча й вони мають значення. Вивчаючи особисті навчально-пізнавальні 
можливості учня, учитель повинен визначити індивідуальну зону 
найближчого розвитку дитини, допомогти формуванню її здібностей. 

Особливою формою активності педагога, спрямованою на школяра, 
є навчальна діяльність як універсальний метод. При цьому навчальний 
матеріал слід подавати в трьох площинах: 

1. Система навчальних завдань, які проходять через усю програму 
предмета. 

2. Розгортання навчального матеріалу всередині кожного навчаль-
ного завдання за етапами його розв’язання. 

3. Розроблення кожного уроку відповідно до певного етапу 
розв’язання навчального завдання. 

Мета постановки навчального завдання полягає в тому, щоб учні 
засвоїли загальні способи роботи з матеріалом і поширили їх на 
виконання тих завдань, де ці способи можна застосувати. Навчальне 
завдання в технології розвивального навчання подібне до проблемної 
ситуації. Це незнання, зіткнення з чимось новим, невідомим, а 
розв’язання його передбачає пошук спільного способу дій, принципу 
вирішення аналогічних завдань. 

У розвивальному навчанні якість та обсяг виконаних школярами 
завдань оцінюють не з позиції суб’єктивного уявлення вчителя 
стосовно доступності знань учню (щодо навчальної програми), а з 
позиції суб’єктивних можливостей дитини. Оцінка має відображати 
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рівень особистого розвитку учня, удосконалення навчальної діяльності. 
Якщо дитина працює на межі своїх можливостей, вона неодмінно 
заслуговує високої оцінки, навіть, коли порівняно з досягненнями 
іншого учня це посередній результат. Темпи розвитку особистості 
індивідуальні, а завдання педагога – не ввести всіх на певний рівень 
знань, умінь і навичок, а ввести особистість кожного учня в режим 
розвитку. 

Згідно з теорією Ельконін-Давидова, найефективнішою щодо успі-
шності та психічного розвитку дитини є цілеспрямована навчальна 
діяльність під керівництвом педагога. Вона відрізняється від інших 
видів навчальної діяльності тим, що зосереджена на отриманні не 
зовнішніх, а внутрішніх результатів, досягненні теоретичного рівня 
мислення. 

Цілеспрямована навчальна діяльність – особлива форма активності 
дитини, спрямована на зміну самої себе як суб’єкта навчання. 

Вивчення певного розділу починаю з ознайомлення із загальними 
основами, а потім поступово збагачую його конкретними фактами і 
знаннями. Порушення цього порядку призводить до фрагментарності 
уявлення учнів. Основний зміст навчання орієнтований на наукові, а не 
емпіричні знання. 

Його необхідно спрямувати на формування в школярів науково-
теоретичного стилю мислення. 

Методика розвивального навчання побудована на проблемності. 
Основна функція вчителя полягає не лише в тому, щоб повідомляти 
дітям висновки науки, а й по змозі вести їх дорогою відкриття, 
змушувати стежити за рухом думки до істини, робити їх співучасником 
пошуку [2]. Отже, особистісно розвивальне навчання як нова техноло-
гія має такі особливості: 

– урахування і використання закономірностей розвитку, пристосу-
вання і особливостей індивіда; 

– зорієнтованість педагогічного впливу на випередження, стиму-
лювання і прискорення розвитку успадкованих задатків особистості. 

– ставлення до дитини як до повноцінного суб’єкта діяльності; 
– зорієнтованість навчання на зону найближчого розвитку; 
– спрямованість на розвиток усієї сукупності якостей особистості; 
– навчання на основі розв’язання навчальних завдань; 
– оцінювання досягнень на основі суб’єктивних можливостей 

учнів. 
Такі особливості технології розвивального навчання відповідають 

новим вимогам до освітнього процесу. 
Проведений за системою розвивального навчання урок суттєво 

відрізняється від проведеного за традиційною методикою такими 
особливостями: 

1) змістом розвивального уроку є теоретичні поняття, які учням 
належить засвоїти; 



 

59 

2) заняття проводяться у формі діалогу, самостійного пошуку 
учнями відповідей на складні теоретичні питання шляхом роздумів з 
використанням засвоєних знань; 

3) учитель нічого не пояснює, а тільки ставить запитання, спону-
каючи учнів до роздумів. 

Засвоєння нового знання реалізується у колективному діалозі вчи-
теля з учнями, дискусії з окремих проблемних питань у процесі 
дослідницько- пошукової діяльності. 

Пошуково-дослідницький метод – метод залучення учнів до са-
мостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких вони встанов-
люють зв’язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки, пізнають 
закономірності. 

Внесення елементу дослідження в навчальну діяльність сприяє 
вихованню в школярів активності, ініціативності, допитливості, 
розвиває їхнє мислення, заохочує потребу дітей у самостійних 
пошуках. 

Навчальне завдання постає перед учнем у формі проблемного 
завдання, яке створює навчальну (проблемну) ситуацію. Під час її 
розв’язання учні засвоюють загальний спосіб роботи з матеріалом, 
поширюючи його на розв’язання інших завдань. Оволодіння цим 
способом, його застосування є головною метою навчальної діяльності. 

Поставивши перед учнями навчальне завдання, учитель організовує 
його розв’язання, тобто власне пошукову діяльність. Для цього він 
повинен бути реальним учасником спільного пошуку, а не його 
керівником. Усі його міркування про конкретні дії учнів, пропозиції 
щодо варіантів розв’язання завдань мають бути відкритими для 
критичного аналізу та оцінювання так само, як і дії учнів. 

Суть навчальних дій полягає у розв’язанні навчального завдання. До 
таких дій належать: 

– виокремлення проблеми із поставленого завдання; 
– виокремлення загального способу розв’язання проблеми на 

основі аналізу, загальних відношень у матеріалі, що вивчається; 
– моделювання загальних відношень навчального матеріалу і 

загальних способів розв’язання навчальних проблем у предметній, 
графічній або буквеній формі; 

– конкретизація та збагачення окремими виявами загальних від-
ношень і загальних способів дій; 

– контроль за процесом і результатами навчальної діяльності, за 
виконанням попередніх завдань; 

– оцінювання засвоєння загального способу як результату 
розв’язання навчального завдання. 

Переконавшись, що навчальне завдання розв’язане, тобто встанов-
лено і зафіксовано вихідний спосіб дії, учитель організовує оцінювання 
розв’язку. 
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Оцінювання дає змогу визначити рівень придатності віднайденого 
способу для розв’язання інших завдань. Вони можуть бути сконструйо-
вані учителем разом з учнями шляхом зміни умов вихідного завдання, у 
процесі розв’язання якого було знайдено спосіб дії. 

Отже, основними складовими пошуково-дослідницького методу, що 
відповідає цілям і змісту розвивального навчання, є: 

– формулювання навчального завдання; 
– спільне з учнями розв’язання навчального завдання; 
– організація оцінювання віднайденого способу дії. 
Чим більше працюю, тим більше переконуюся в доцільності та 

результативності даної системи, адже розвивальне навчання в нашій 
школі з 1998 року показало свою ефективність. 
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STEM-ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

 
Стрімкий розвиток сучасних технологій вимагає кардинальних змін 

у процесі вивчення учнями природничо-математичних дисциплін. 
Фізика при цьому може стати одним із найважливіших плацдармів для 
впровадження новітніх засобів навчання та передових технологій. 
Методи навчання, що базуються на репродуктивному характері 
засвоєння нових знань, не дають можливості учням застосувати ці 
знання для вирішення практичних проблем [4]. 

Концепція нової української школи, яка зараз впроваджується в 
загальноосвітніх навчальних закладах, передбачає, що учні в процесі 
навчання повинні оволодіти рядом компетентностей, зокрема, 
інформаційно-цифровою [1]. Визначення ключових напрямків для 
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формування інформаційно-цифрової компетентності учнів у процесі 
впровадження STEM-освіти сьогодні є актуальним питанням. 

Проблему впровадження STEM-освіти у цикл природничо-
математичних дисциплін розкрито у працях С. Квадріціуса [2], 
Ю. Ніконова, О. Костельової, Н. Ярмолович [3] та інших вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Проте питання формування ключових компетент-
ностей, зокрема інформаційно-цифрової, засобами STEM-технологій на 
уроках фізики залишається відкритим. 

У загальному уявленні STEM являє собою інтегрований підхід до 
освіти, що об’єднує основні ідеї природничих наук, інженерії, 
мистецтва, математики та технологій і спрямований на формування 
креативної, компетентної особистості, яка володіє знаннями приклад-
них наук та застосовує їх не тільки в навчальній діяльності, а й в 
повсякденному житті. 

Досвід впровадження STEM-освіти у сучасній школі дає змогу 
визначити шляхи формування інформаційно-цифрової компетентності 
на уроках фізики: 

 Наочне подання теоретичного матеріалу. З метою покращення 
якості та наочності теоретичного матеріалу вчитель може використову-
вати відомі на сьогодні засоби для створення мультимедійних 
презентацій, відеоматеріалів, анімацій, що демонструють фізичні 
явища, також доцільним буде використання віртуальних курсів та 
фізичних лабораторій. 

 Онлайн-тестування. Відомий додаток Google Forms дозволяє 
вчителю швидко створювати тести для проведення оцінювання. Під час 
виконання тесту учень набуває навичок роботи з онлайн-ресурсами, 
отримує доступ до необхідних ресурсів (в тому числі хмарних сервісів). 

 Хмарні сервіси. Розміщення вчителем необхідних для виконання 
завдань матеріалів у хмарному сховищі (типу Google Drive, Dropbox) 
дозволяє учням набувати навичок обробки даних. Наприклад, для 
вирішення конкретного завдання, учні та вчитель можуть надавати 
доступ до файлів, що розміщені у їхніх хмарних сховищах. Інший 
напрям використання хмарних технологій пов’язаний зі спеціалізова-
ними хмарними сервісами, наприклад Google Classroom, який буде 
корисним для організації навчального процесу у межах класу, паралелі 
класів або всієї школи. Функціонал додатку Google Classroom дозволяє 
вчителю додавати навчальні матеріали, ставити завдання, оцінювати 
роботу учнів онлайн, відслідковувати активність кожного учасника, 
координувати навчальний процес та бути куратором спільноти. 

Застосування таких технологій при вивченні фізики в умовах STEM 
дає змогу формувати в учня необхідні навички та вміння для набуття 
ним інформаційно-цифрової компетентності. Таким чином, впрова-
дження STEM-освіти в рамках Концепції Нової української школи 
урізноманітнює перелік методів навчання, що може використати 
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вчитель. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці 
матеріалів до уроків фізики в контексті STEM. 
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РОЛЬ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ У РОЗВИТКУ 

ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ 

 
Сьогодні освіта в Україні реформується відповідно до встановлених 

вимог й потреб НУШ, засвоюючи передовий світовий досвід, абсолю-
тизуючи важливість виховання гармонійної особистості дитини. 
Компетентність, творчість, вміння застосовувати набуті знання, 
гнучкість мислення – все це ті орієнтири, що стали першочерговими в 
освітньому процесі. Важливою є також психолого-педагогічна 
співпраця з обдарованими дітьми, їхній виховний і навчальний 
супровід, особливості діагностики обдарованості у дошкільному і 
шкільному просторі (О. Антонова, Г. Бандура, М. Біржева, О. Бочарова, 
М. Володарська, Н. Завгородня, О. Зазимко, Ю. Клименюк, О. Куль-
чицька, В. Моляко, Л. Морозова, О. Музика, Г. Тарасова та ін.). Варто 
зазначити, що обдарована дитина в освітньому середовищі дуже часто 
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зазнає нерозуміння з боку оточення. Вона вирізняється з-поміж 
колективу саме завдяки своїй інакшості: іноді надмірній активності, 
винахідливій кмітливості, емоційній спостережливості, стрімкій 
фантазії, бурхливій уяві та творчому підходу до будь-яких ситуацій. 
Обдаровані діти виявляють креативність, виконуючи певні завдання, 
уникають шаблонного розв’язання вправ, репродуктивного відтворення 
тощо. Як зауважує Ю. Клименюк, «творчі діти рідко бувають спокій-
ними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке 
відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе 
сприйняття» [4, с. 46]. 

Неспокійність – уваги, уяви, способу мислення й відчування – одна 
із сутнісних характеристик творчої особистості. Прагнення створювати 
щось, презентуючи власне «я», моделюючи власні почуття й світовід-
чуття, змушує дитину шукати альтернативні способи свого виокрем-
лення зі світу реального і переходу до світу символічного. С. Морген-
штерн, психоаналітикиня, авторка новаторської техніки роботи з 
дітьми з використанням продуктів їхньої уяви, стверджувала, що 
«художні витвори у формі казок, малюнків чи пластичних творінь 
втілюють, можливо, навіть з більшою точністю, ніж ігри чи сновидіння, 
бажання дитини, її афекти, перверсивні фіксації, компенсацію почуття 
неповноцінності […] дозволяють найглибше реалізувати ідею власної 
грандіозності» [7, с. 128–129]. Справді, обдарована дитина свою 
грандіозність виражає через успіхи в певних видах діяльності, через 
інтелектуальні здобутки, через мистецькі прояви. Однак, треба 
наголосити, що результативна фаза йде після підготовчої, експеримен-
тальної, коли дитина ще перебуває в пошуках, намагається пізнаючи 
навколишній світ, пізнавати себе. 

Спостережливість є однією з базових якостей дитини дошкільного 
і молодшого шкільного віку. У середній і вищій школі спостережли-
вість набуває важливості не лише тому, що допомагає у навчальній 
діяльності, а й стає ключовою у формуванні морально-етичних 
цінностей підлітка, поведінкових шаблонів тощо. Для дорослих 
спостережливість й уважність необхідні у професійній діяльності, у 
багатьох галузях науки, техніки, мистецтва. Для дитини – це 
передусім вміння бачити те, що її оточує, порівнювати побачене, 
аналізувати й інтерпретувати дійсність. Спостережливість сприяє 
розвитку мислення й пам’яті. Тому в численних дослідженнях 
аналізуються питання спостережливості (Б. Ананьєв, І. Бех, І. Біла, 
Л. Венгер, Ю. Гільбух, О. Запорожець, В. Зінченко, І. Коренева, 
Г. Костюк, Д. Ніколенко, В. Рагозіна, Л. Регуш, С. Рубінштейн, 
Н. Цибуляк). 

І. Коренева, узагальнюючи характеристики спостережливості, 
зазначила, що вона цілісно «включає роботу сенсорних, рухових, 
мислительних та інших механізмів, чуттєве спостереження, попередній 
досвід, інтерес людини тощо. Спостережлива людина має бачити ціле 
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як сукупність його частин, виділяти головні ознаки серед другорядних, 
співставляти їх з відомою їй категорією предметів і явищ, встановлю-
вати індивідуальні ознаки предмету. Тобто, у частковому бачити 
загальне і, навпаки, у загальному бачити часткове і особливе» [5, с. 75]. 
Спостережливість ґрунтується на творчому сприйманні, який, на думку 
І. Білої, «перетворюється на самостійний пізнавальний процес, і на його 
основі формується важлива якість – спостережливість» [2, с. 38]. Щоби 
спостережливість сприяла творчості, «дитині важливо мати яскраві 
враження, певні уявлення, джерелом яких є різноманітний предметний 
та природний світ, соціальні явища, література, різні види діяльності» 
[2, с. 37]. Дитина потребує не лише щоденної комунікації, але й 
щоденних пізнань, обдарована дитина прагне вловити всі аудіовізуаль-
ні й тактильно-чуттєві моменти, увібрати у себе естетику зовнішнього 
світу, яка буде основою дитячої творчості [1]. Педагог має пам’ятати 
про те, що «допоможе створити у свідомості дітей яскравий образ 
також і поетичне, художнє слово та музика, які використовують як 
тематична паралель. Ці твори можуть стати могутнім мотиваційним 
фактором, що заохочують до пізнання навколишнього середовища» 
[2, с. 42]. 

Про спостережливість, її роль у становленні й розвитку обдаровано-
сті мова йде і в дитячій художній літературі. Розкриттю проблеми 
обдарованості засобами художньої літератури присвячено окремі наші 
публікації [3]. Цікавою у такому контексті може стати книга К. 
Міхаліциної «Томо та його кит» (2019), де сюжет розгортається серед 
зграї великооких риб, що пихато не помічала Томо – «маленьку рибку з 
маленькими очима» [6]. В очах Томо «не вміщалось ані пів океану, ані 
чверті неба, ані пів чверті сонячних променів» [6], зате він бачив 
щупальця медузи, ікру, мальків, тобто усе дрібнесеньке, бо «просто 
любив роздивлятися світ навколо» [6]. Але коли одного разу він зустрів 
величезного кита, то спочатку «думав, що кит поважний його не 
бачить, але тієї миті кит наблизив до Томо свою велетенську голову з 
маленькими уважними очима і видихнув: я тебе бачу! – І я тебе бачу! – 
зрадів Томо. – Усього! До самісінького кінчика хвоста» [6]. В образі 
поважного кита (вчителя, дорослого) Томо (дитина) вгледів підтримку 
й розуміння, відчув душевну спорідненість, сердечне тепло. Саме тому 
наприкінці цієї історії вони разом «попливли вдивлятися в океан. 
Удвох. А велиокі риби далі сліпнули від сонця і пишалися своїми 
здоровенними порожніми очима» [6]. Ця казка-притча пояснює 
читачеві, як нелегко іноді бути собою, бути інакшим, як попри все 
необхідно плекати у собі спостережливість, бути уважним до світу. 
Томо – дуже делікатна й вразлива дитина, яка сподівається знайти своє 
місце у просторому океані життя. Це спостережливий індивідуаліст, що 
любить мріяти й фантазувати. 

Отже, спостережливість – основа пізнання, ознака небайдужості 
дитини, потреби бачити й розуміти, вивчати й дізнаватися щоразу нове, 
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спостережливість – неодмінний атрибут розвитку обдарованої 
особистості. 
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Центральними для нашого дослідження є поняття «мультимедійні 

технології» і «цифрові технології». Розглянемо їх докладніше. Під 
мультимедійними технологіями розуміють сукупність комп’ютерних 
технологій, одночасно використовують кілька інформаційних 
середовищ: графіку, текст, відео, анімацію, звукові ефекти. Іншими 
словами, мультимедійність передбачає подання інформації в різних 
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формах одночасно (за допомогою звуку, графіки, відео, анімації і т. д.). 
Варто зазначити, що сьогодні Інтернет виступає як якісно нове медіа, 
об’єднуючи в собі всі існуючі (відео, текст, аудіо, графіку). 

Мультимедійні та цифрові ресурси в навчанні іноземної мови 
можуть виконувати такі функції [1]: 

 навчальну (використовуються для презентації мовного матері-
алу); 

 тренувальну (використовуються для відпрацювання навичок і 
розвитку комунікативних умінь); 

 контролюючу (використовуються для контролю сформованості 
навичок і вмінь); 

 комбіновану (поєднує в собі елементи зазначених вище). 
При плануванні уроку/фрагмента, уроку/серії уроків з використан-

ням цифрових і мультимедійних технологій слід користуватися 
загальними закономірностями планування уроку, тобто організовувати 
роботу в три етапи: до текстовому (завдання, що передують викорис-
танню цифрових технологій); текстовий (використання ЦТ); після 
текстовий (завдання, що виконуються після завершення роботи з ЦТ). 
Зрозуміло, такі завдання повинні органічно вбудовуватися в хід як 
конкретного заняття, так і серії занять (навчального курсу). При 
плануванні заняття також вкрай важливо виявити початковий рівень 
підготовки учнів в області володіння ПК, наприклад, за допомогою 
вхідного тестування. Перш ніж використовувати цифрові ресурси в 
ході уроку іноземної мови, учні повинні володіти загальними і 
навчальними навичками користування комп’ютером на певному рівні 
(в залежності від ступеню навчання). 

Впровадження ПК на уроці робить процес навчання мобільним, 
строго диференційованим, особистим і інтерактивним. Сучасний 
комп’ютер включає в себе функції телевізора, відеомагнітофона, 
книжки, калькулятора, телефонного апарату і вважається універсаль-
ним пристроєм, здатним моделювати різноманітні мовні ситуації, він 
має можливість швидко і дієво відгукуватися на дії і вимоги учня. 

Різні мультимедійні файли на англійській мові, що містять навчаль-
но-методичну та наукову інформацію дозволяють організовувати 
оперативну консультаційну підтримку, моделювати науково-
дослідницьку роботу, проводити віртуальні навчальні заняття в режимі 
реального часу [2]. 

Даний метод навчання також полегшує завдання проведення уроків 
для вчителів: він може допомогти їм оцінити можливості і пізнання 
учня, надихає знаходити сучасні, нетрадиційні форми і способи 
вивчення, надає простір для педагогічної творчості. При цьому 
комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його, граючи роль 
інструменту, який при грамотному застосуванні значно збільшує 
ефективність педагогічного процесу. З появою комп’ютерних мереж, в 
широкому доступі, в освітніх установах, учні та вчителі отримали 
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можливість практично відразу отримувати потрібну інформацію з будь-
якої точки земної кулі. 

В даний час, час повсюдної комп’ютеризації і приходу в освіту 
нових технологій, у педагогів виникає нагальна потреба у використанні 
мультимедійних засобів, в тому числі і в створенні електронних 
презентацій для використання їх на аудиторних заняттях. Мультиме-
дійна презентація – це програма, яка може містити текстові матеріали, 
фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський 
супровід, відео-фрагменти і анімацію, тривимірну графіку [3]. 

Втім, слід врахувати, власне те, що комп’ютер не заміняє шкільний 
підручник, а лише доповнює його, роблячи завдання більш захоплюю-
чим, інформативним, мотивуючи учнів на інтенсивне поглиблення в 
процес вивчення. Впровадження Інтернет технологій збільшує 
ефективність уроку в тому випадку, якщо матеріал підібраний 
відповідно до цілей уроку, рівнем володіння мовою учнями, їх віком та 
інтересами. Учні повинні володіти елементарними навичками роботи з 
ПК, а викладач повинен вміти грамотно викладати завдання. Завдяки 
цьому темп уроку збільшується, що дозволяє скоротити час на 
виконання завдань. В мережі Інтернет, можливо, знайти велику 
кількість веб-сайтів, створених спеціально для тих, хто займається 
вивченням англійської мови. Викладені матеріали можливо застосувати 
як на уроці, так, наприклад, і для самостійної роботи вдома. Будь-які 
розвиваючі, мовні, гумористичні гри, безсумнівно, допоможуть учням 
оволодіти лексикою і граматикою англійської мови: відшукати пару 
текстів, підписати малюнки, розгадати кросворд, заповнити пропуски, 
перекласти текст, розставити пропозиції в правильному порядку, 
розфарбувати малюнки по інструкції, вибрати правильну відповідь на 
питання і т. д. [4]. 

Такий порядок занять привчає учнів з самого раннього віку до 
виконання різних видів робіт, а також правильно розподіляти час. 
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НОВАТОРСЬКІ РИСИ У МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ М. ЛИСЕНКА 
 
При дослідженні історико-педагогічних скарбів України ми знахо-

димо цілий ряд значних здобутків музично-естетичного виховання, які 
сформували художню культуру наступних поколінь, та були важливою 
умовою розвитку культури українського суспільства, загального 
розвитку освіти і педагогічної думки в країні, вагомою складовою у 
всебічному розвитку особистості. 

Фундатор української композиторської школи М. Лисенко велику 
частку свого таланту та творчої енергії віддав виконавській та 
педагогічній діяльності. Дуже часто замислювався композитор над 
необхідністю відкрити свою школу, яка систематично поповнювала б 
український культурний осередок кваліфікованими музикантами. 

М. Старицький писав: «Громадянство зібрало значну суму і піднесло 
її композиторові. На ці гроші Микола Віталійович і заклав свою власну 
музично-драматичну школу; <…> справи школи одразу пішли добре 
завдяки його авторитету як музичного педагога і взагалі завдяки тій 
пильності і художній гідності, яку вніс Лисенко у справу школи...» [1]. 

М. Старицький підкреслював: «Це була перша на Україні українська 
школа... Минаючи відділ української драми, в школі і так запанувала 
одразу українська атмосфера: українська мова в канцелярії, портрети 
українських діячів, українці-викладачі. І, незважаючи на цей «дух», 
прикрий для більшості тогочасних учнів музично-драматичних шкіл, – 
школа Лисенка одразу придбала велику популярність завдяки імені 
Миколи Віталійовича і його відношенню до цієї справи» [1]. Музично-
драматична школа М. Лисенка почала функціонувати восени 1904 р. 
У Києві, в будинку № 15 по вулиці Підвальній. 

В статуті школи говорилося, що основним завданням нового музич-
ного закладу було створення нових кадрів кваліфікованих акторів та 
музикантів. Школа надавала вищу освіту, оскільки програми музичних 
дисциплін відповідали програмам консерваторій, а виклад предметів 
драматичного відділу – програмам Московського філармонійного 
музично-драматичного училища. Право на навчання в школі мали 
особи всіх соціальних прошарків населення від 9 до 14 років. Курс 
навчання тривав 9 років. Немаючи можливості офіційно проголосити 
свою школу українською, М. Лисенко при активному сприянні 
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педагогів-однодумців виховував у своїх учнів любов до українського 
національного мистецтва. Саме тут вперше на Україні було відкрито 
відділ української драми (1906 р.) та клас бандури (1907 р.) [2]. 

Склад педагогічного персоналу М. Лисенко старанно підбирав. Так, 
у школі викладав відомий на той час теоретик Г. Любомирський, клас 
скрипки вела О. Вольсовська, класи оперного й сольного співу – 
професори М. Зотова, О. Муравйова та О. Мишуга. На драматичному 
відділі викладала М. Старицьк – дочка М. Старицького, викладачем 
хорової справи на диригентському факультеті працював український 
композитор М. Леонтович. 

У фортепіанному класі викладав сам М. Лисенко. Кількість його 
учнів була значною. На кожного учня М. Лисенко заводив у власній 
записній книжці своєрідний «особистий листок», де занотовував увесь 
репертуар учня на зиму і літо, музичні п’єси для іспиту та його дату, 
репертуар по класу ансамблю. Ці нотатки демонструють прекрасну 
обізнаність М. Лисенка з найрізноманітнішою фортепіанною літерату-
рою, як педагогічною, так і художньо-виконавського плану. На основі 
багаторічної праці М. Лисенко виробив власну оригінальну систему 
музичного виховання: «Спочатку учень виконував чисто технічний 
матеріал – ґами, вправи, етюди. Потім прослуховувались приготовлені 
п’єси. За ходом виконання Лисенко робив короткі вказівки найрізнома-
нітнішого характеру. Це було виправлення аплікатури, вказівки на 
недоробки технічно важких місць, але частіше й докладніше Мико-
ла Віталійович зупинявся на особливостях музичної інтерпретації 
твору. Всі зауваження Лисенка були точними, влучними і конкретни-
ми» [3, с. 67]. 

Задля активізації сприймання та розуміння інтерпретаційного 
задуму М. Лисенко іноді ілюстрував окремі фрагменти твору за 
фортепіано, проте дотримувався переконання, що не слід показувати 
учневі цілого твору, щоб не нав’язати йому своєї волі, а активізувати 
його власну уяву. 

Максимальну увагу він звертав на всебічний розвиток учня, а на-
буття технічних навичок підпорядковував основній меті – вихованню 
свідомого і культурного, всебічно розвиненого музиканта. Відмітимо, 
що ще працюючи в Інституті шляхетних дівчат, маючи вільний час, 
М. Лисенко збирав всіх своїх учениць до класу, вчив їх грати з листа в 
4 і 8 рук, або сам сідав за інструмент і програвав ученицям ті твори, 
яких вони не могли почути, перебуваючи у стінах закритого учбового 
закладу. 

Показовим для його методики є і те, що М. Лисенко часто і багато 
розповідав про різні концерти, про видатних музикантів і тут же 
демонстрував найцікавіші та найпотрібніші для музичного розвитку 
твори. Часом запрошували в Інститут виконавців, що гастролювали 
тоді в Києві. 
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Добрий і привітний у житті, М. Лисенко був водночас дуже вимог-
ливим та принциповим у важливих питаннях української музики, мови, 
фаховості. Особливо в молоді роки він палко реагував на кожен прояв 
недобросовісності з боку учня, зразу ж «спалахував, мов сірник» і 
гостро ганив неуцтво. Вичитуючи недбалого учня, Лисенко іноді 
далеко відхилявся від питання про невивчені гами чи п’єси: суспільний 
обов’язок, сила волі, цілеспрямованість – ось, що ставало темою 
розмови, і слова вчителя глибоко западали в дитячу душу. Не випадко-
во 1903 р. відзначення 35-літньої творчої діяльності М. Лисенка 
перетворилось на демонстрацію величі української культури, 
об’єднавши націю від селянина до митця, від зросійщеного чиновника 
до політичного емігранта. 

Слід відмітити і те, що М. Лисенко починав навчання із співу попу-
лярних пісень і романсів, народної пісні, свіжість і краса яких 
розвивали естетичні смаки у учнів. Далі знайомі мелодії треба було 
передати на роялі, причому у різних регістрах, це знайомило учнів з 
властивостями інструмента і давало перші навички володіння ним. 
Перші ж вивчені легкі твори учень повинен був вміти грати в різних 
тональностях. М. Лисенко практикував своєрідну систему змагань, так, 
гами учениці грали на двох і трьох роялях одночасно і нудне заняття, 
якого діти завжди намагаються уникнути, ставало цікавим і навіть 
приємним [3, с. 107]. 

Народна пісня і класична музика були основою, на якій М. Лисенко 
навчав, поставивши собі завдання виховувати музикантів-
професіоналів. Для успішного розв’язання цього питання треба було не 
тільки виробити систему навчання, але й мати власний український 
репертуар – як педагогічний, так і концертний, на створення якого 
композитор поклав багато зусиль і часу. 

М. Лисенка називають «музичним революціонером», який випере-
див свій час. Його інновації корифеї європейської музики стали 
застосовувати лише через 10-20 років після їх появи у творах Лисенка. 
Мистецтвознавці стверджують, що Микола Лисенко як піаніст-віртуоз 
не просто формував своєю творчістю основи музичного виконавства, а 
всіляко намагався вивести своїх слухачів «з хуторянської обстановки в 
найширший європейський світ». Написана майстром «Українська 
сюїта» викликала справжній фурор. До цього часу ніхто з композиторів 
не поєднував народну творчість і канонічні танцювальні форми [1]. 

Школа М. Лисенка скоро стала популярною, і її плідна діяльність 
почала відчуватись вже через 3-4 роки. У 1908р. школа нараховує вже 
230 учнів. 1918 року музично-драматична школа Миколи Лисенка, де 
композитор працював до останніх днів, була реорганізована у Вищий 
музично-драматичний інститут імені М.В. Лисенка. 

Велика вимогливість і старанно продумана система музично-
естетичного виховання дозволили М. Лисенкові виховати багатьох 
кваліфікованих музикантів-фахівців, серед яких виділяються імена 
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композиторів Л. Ревуцького і К. Стеценка, закласти основи вітчизняної 
фортепіанної виконавської школи, обґрунтувати та впровадити засади 
національної фортепіанної методики. 

Лисенко прославив українську національну музику в усьому світі. 
Його твори донині виконуються на оперних і театральних сценах 
багатьох країн. Опери, симфонії, рапсодії та інші його твори зберігають 
актуальність через багато років після життя композитора. 
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
Мотивація навчальної діяльності молодших школярів є однією з 

фундаментальних проблем як вітчизняної, так і зарубіжної психології. 
Її значимість для розробки сучасної психології пов’язана з аналізом 
джерел активності дитини, спонукальних сил його діяльності, 
поведінки. Складність і багатоаспектність проблеми мотивації обумов-
лює множинність підходів до розуміння її сутності, природи, структу-
ри, а так само до методів її вивчення (Б. Ананьєв, Л. Божович, К. Левін, 
А. Леонтьєв, А. Маркова, А. Маслоу, С. Рубінштейн, З. Фрейд, 
П. Якобсон, М. Махмутов та ін.). 
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Мотивація розуміється як джерело активності і одночасно як систе-
ма збудників будь-якої діяльності і вивчається в самих різних аспектах 
та трактується авторами по-різному. 

У загальнопсихологічному контексті мотивація являє собою складне 
поєднання. Мотиваційна сфера або мотивація в широкому сенсі слова 
розуміється як стрижень особистості, її спрямованість, ціннісні 
орієнтації, установки, соціальні очікування, намагання, емоції, вольові 
якості та інші соціально – психологічні характеристики. Таким чином, 
можна стверджувати, що, незважаючи на різноманітність підходів, 
мотивація розуміється більшістю авторів як сукупність, система 
психологічно різнорідних чинників, що детермінують поведінку і 
діяльність людини. 

Істотним для дослідження структури мотивації виявилося виділення 
Б. Додоновим [3] її чотирьох структурних компонентів: 

 задоволення від самої діяльності; 

 значущості для особистості безпосереднього її результату; 

 «мотивуючої» сили винагороди за діяльність; 

 зовнішнього тиску, який впливає на особистість. 
Для розгляду структури сфери потреб людини вельми цікавим є 

«трикутник потреб» А. Маслоу [2]. Під час його розгляду звертає на 
себе увагу місце і значення, яке відводиться власне пізнавальним і 
комунікативним потребам людини, і, те, що сфера потреб людини 
розглядається поза структурою його діяльності – тільки стосовно його 
особистості. Для роботи нами були взяті такі визначення. 

Мотивація – спонукання, що викликає активність організму і ви-
значає її спрямованість. 

В свою чергу мотив – спонукання до діяльності, пов’язане з задово-
ленням потреб суб’єкта. 

Згідно Л. Божович [1, с. 53], мотив – це те, завдяки чому відбува-
ється діяльність, «в якості мотиву можуть бути предмети в зовнішнього 
світу, уявлення, ідеї, почуття і переживання». Тобто, все те, в чому 
знайшла своє втілення потреба». Разом з тим поняття «мотив» вужче 
поняття «мотивація». 

Загальне системне уявлення мотиваційної сфери людини дає мож-
ливість дослідникам класифікувати мотиви. Як відомо, в загальній 
психології види мотивів (мотивації) поведінки (діяльності) поділяються 
за різними ознаками. Серед таких виступають: 

– характер участі в діяльності (що розуміються, знані і реально 
діючі мотиви, за А. Леонтьєвим); 

– час (протяжність) обумовлення діяльності (далека – коротка 
мотивація за Б. Ломовим); 

– соціальна значимість (соціальні – вузькоособистісні за 
П. Якобсоном); 

– факт їх включеності в саму діяльність або знаходження поза 
нею (широкі соціальні мотиви і вузькоособисті мотиви, за Л. Божович); 
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– певний вид діяльності, наприклад навчальна мотивація тощо; 
– за характером спілкування (ділові, емоційні за П. Якобсоном). 
Класифікуються мотиви щодо їх якості [4]: 
1) Змістові мотиви. Які характеризуються наявністю: 
– особистісного сенсу. «Змістоутворюючі» (надають вченню 

особистісного сенсу); 
– дієвості мотиву; 
– самостійності мотиву, який виникає під час роботи учня (внут-

рішній мотив) або за допомогою дорослих (зовнішній мотив); 
– усвідомленості мотиву. Підводить до усвідомлення через твори 

учнів (В.О. Сухомлинський); 
– домінування мотиву. Які в свою чергу діляться на типи діяльно-

сті, навчальні предмети і навчальні завдання; 
– місця мотиву. Які діляться на провідні і підлеглі. 
2) Динамічні мотиви, які характеризуються: 
– наявністю стійкості. Виникають завжди або ситуативно; 
– наявністю сили, виразності. Наскільки довго учень зможе пра-

цювати?; 
– переключенням на інші теми, предмети; 
– емоційним забарвленням. Негативна мотивація – усвідомлення 

певних незручностей. Позитивна мотивація – усвідомлення успіхів 
вчення. 

Чітко виділяє підстави для класифікації Л. Божович [1, с. 68]. Нею 
встановлено такі групи і підгрупи. 

1. Мотиви, закладені в самій навчальної діяльності, пов’язані з її 
прямим продуктом. У цій групі навчально-пізнавальних мотивів 
виділяються підгрупи: 

– мотиви, пов’язані зі змістом навчання. Учня спонукає вчитися 
прагнення пізнавати нові факти, опановувати знання, способи дій, 
проникати в суть явищ. Таку мотивацію ми умовно називаємо 
мотивацією змістом; 

– мотиви, пов’язані з самим процесом навчання. Учня спонукає 
вчитися прагнення проявляти інтелектуальну активність, думати і 
міркувати на уроці, долати перешкоди в процесі пізнання, в процесі 
вирішення складних завдань, дитину захоплює сам процес вирішення 
завдань, а не лише отримані результати. Таку мотивацію ми умовно 
називаємо мотивацією процесом. 

2. Мотиви, пов’язані з непрямим продуктом навчання, його резуль-
татом, з тим, що лежить поза самою навчальної діяльності. Сюди 
відносяться такі підгрупи мотивів: 

– широкі соціальні мотиви: а) мотиви обов’язку і відповідально-
сті перед суспільством, класом, учителем тощо; б) мотиви самовизна-
чення (розуміння значення знань для майбутнього, бажання підготува-
тися до майбутньої роботи і т. п.) і самовдосконалення (отримати 
розвиток в результаті вчення); 
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– вузькоособисті мотиви: а) прагнення отримати схвалення з 
боку вчителів, батьків, однокласників, отримати хороші оцінки. Така 
мотивація умовно названа мотивація благополуччя; б) бажання бути в 
числі перших учнів, бути кращим, зайняти гідне місце серед товаришів. 
Таку мотивацію умовно назвемо престижної мотивацією; 

– негативні мотиви, прагнення уникнути неприємностей, які 
можуть виникнути з боку вчителів, батьків, однокласників, якщо 
школяр не буде добре вчитися. Подібну мотивацію ми умовно 
називаємо мотивацію уникнення неприємностей. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що мотивація – багато-
рівнева система. Одні спонукання усвідомлюються краще, інші гірше, 
деякі взагалі не усвідомлюються. Також варто відмітити, що можливою 
є розбіжність мотивів тих, які розуміються і реально діючих. 

 

Література: 

1. Божович Л.И. Личность и формирование в детском воздасте / 
Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 2009. – 317 с. 

2. Маслоу А. Мотивация и личность / пер. А.М. Татлыбаевой; 
терминолог. правка В. Данченка. – К.: PSYLIB, 2004. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/masla01/ 
index.htm. 

3. Додонов Б.И. Структура и динамика мотивов деятельности / 
Б.И. Додонов // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 126-130. 

4. Педагогічна психологія: навчально-методичний посібник. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://subject.com.ua/ 
psychology/pedagog_psychology/27.html. 

 
 
 

Корбут О. Г., старший викладач кафедри англійської мови 

технічного спрямування № 2 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ГРИ ЯК 

ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
Застосування гри як метода навчання на заняттях з іноземної мови 

має багато переваг: 
 гра робить вивчення іноземної мови легким та приємним; 
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 кожний студент має рівні можливості для участі незалежно від 
рівня володіння мовою; 

 гра сприяє не тільки закріпленню отриманих знань, але також 
розвиває необхідні навички; 

 участь у грі створює більш сприятливе середовище навчання; 
 гра сприяє кращому запам’ятовуванню вивченого лексико-

граматичного матеріалу; 
 під час гри студентам легше спілкуватися зі своїм викладачем; 
 гра сприяє розвитку аналітичного та критичного мислення; 
 гра покращує когнітивні функції, такі як міркування, пам’ять; 
 під час гри студенти не тільки самостійно приймають рішення, 

вони також можуть розробляти власні стратегії; 
 гра передбачає швидкий зворотний зв’язок; 
 участь у грі спонукає студентів до самодисципліни; 
 гра сприяє підвищенню інтересу студентів до вивчення іноземної 

мови; 
 під час гри панує атмосфера свободи, що сприяє навчанню; 
 участь у грі дає можливість кожному студенту виявити себе; 
 гра сприяє розвитку у студентів навичок роботи в команді; 
 гра надає багато можливостей для навчання; 
 гра мотивує студентів до активного пошуку рішення певної про-

блеми чи ситуації; 
 гра сприяє розвитку соціальної компетенції навіть у дуже со-

ром’язливих студентів; 
 гра дозволяє викладачу краще зрозуміти студентів, виявити їх 

слабкі та сильні місця; 
 гра дає можливість викладачу спостерігати за студентами в різних 

ситуаціях; 
 гра є найбільш слушним методом навчання для студентів з недо-

статнім рівнем володіння іноземною мовою. 
Існує багато типів ігор, але найбільш розповсюдженими на заняттях 

з іноземної мови є імітаційні ігри, коли завдання полягає в тому, щоб 
студенти в спрощеному вигляді відтворити конкретний фрагмент 
реальності, ситуаційні ігри, коли студенти мають вирішувати вигадані 
завдання та постановочні ігри, коли студенти мають завдання 
відтворити події минулого. Викладач має пам’ятати, що всі ігри – 
психологічні, тому що вони засновані на взаємодії між студентами або 
групами студентів, які прагнуть досягти поставлених цілей. 

Наведемо деякі рекомендації стосовно впровадження гри на занят-
тях з іноземної мови: 

 перш за все викладач має представити гру студентам так, щоб це 
викликало в них зацікавленість, інтерес та бажання пограти в цю гру; 

 гра має бути не тільки цікавою, але також мати мету, бути змісто-
вною та ефективною, спрямованою на відпрацювання вивченого 
лексичного та граматичного матеріалу; 
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 гра має бути належного рівня складності; 
 в кожній грі мають бути правила, обов’язкові для всіх учасників; 
 гра має бути пов’язана з реальним життям, а не з книгами чи 

фільмами; 
 тема гри має відповідати потребам та інтересам студентів; 
 перед початком гри викладачем має бути зроблена правильна 

установка, оскільки неправильна установка може все зіпсувати. 
Наприклад, якщо під час проведення гри студенти мають активно 
рухатися, а в аудиторії для цього немає достатньо місця. 

Отже, гра – це важливий та ефективний методологічний інструмент 
для навчання іноземної мови студентів, вона поєднує теорію та 
практику викладання, використання гри на заняттях є позитивним 
моментом в навчальному процесі. Застосування гри на заняттях з 
іноземної мови заохочує творчі навички та сприяє самовираженню 
кожного студента, незалежно від його рівня володіння мовою. 
Підвищує мотивацію студентів та інтерес до активного навчання. 
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PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH 

USING VIDEO-MATERIALS 

 
With the development of modern technologies, the ability to provide 

educational information has increased significantly. Today, technology has 
captured almost every aspect of our lives and has become used not only for 
entertainment but also for educational purposes. Taking into consideration 
the fact, that the main problem in learning a foreign language is the limited 
ability to communicate with native speakers, one of the possible solutions 
might be authentic video implementation and its integration in the learning 
process. 

Watching videos while learning a foreign language has been actively 
applied in higher education institutions for several decades. Video 
technology in recent years has undergone a number of improvements and 
became widespread. Teachers and students have Internet connection, which 
allows instant video selection and viewing, which opens up great prospects 
and opportunities to use video in practice. But it is necessary to develop a 
method of using fragments of feature films and additional materials. 

The main medium of learning a foreign language is the linguistic 
environment, while all other means are auxiliary; their purpose is to create a 
more or less natural environment to involve students. Video is a type of 
information and communication learning tool that provides the function of 
transmitting information, as well as receiving feedback in the process of its 
perception and assimilation in order to further develop students’ English 
skills [1]. 

Visualization of the educational materials and tools, creation of a 
learning environment with a visual presentation of information, using colour 
and sound, affecting emotional and conceptual spheres, promotes deeper 
learning of language material. Multimedia applications at the same time 
stimulate the student several channels of perception, better support of their 
attention, moreover, they help to reduce fatigue and provide necessary 
relaxation. 

It should be noted that implementation of video files within foreign 
language classroom is not just about using another source of information. 
The application of video files enhances the development of different aspects 
of students’ mental activity, such as memory and attention. When viewed in 
an audience, there is an atmosphere of shared cognitive activity. This 
activity provides the great interest, thus even the students with lack of 
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attention become involved and motivated to learn. In the process of trying to 
understand the plot of some video file. Therefore, the psychological 
characteristics of the video files effects on the students (the ability to manage 
the attention of each of them and the group audience, affect long-term 
memory and increase memory power, emotionally affect students and 
increase learning motivation) contribute to the activation of cognitive and 
the learning process and create a supportive environment formation of 
communicative and socio-cultural competence of students within the foreign 
language classroom [2]. 

Summarizing the above, we can say that the training video courses and 
multimedia sources offer great opportunities for active work in the process 
of developing the language skills and abilities of the students and doing the 
mastering a foreign language activities attractive to students. 
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АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 
Якість професійної підготовки педагогів дошкільного фаху зумов-

лює рівень освіченості і вихованості майбутнього покоління. На цьому 
акцентують увагу вчені, розглядаючи різні аспекти проблеми вдоско-
налення змісту підготовки фахівців дошкільної освіти та фахового 
становлення майбутнього вихователя (Л. Артемова, Г. Бєлєнька, 
А. Богуш, З. Борисова, Н. Голота, Н. Грама, Т. Жаровцева, Л. Заго-
родня, Н. Денисенко, Е. Карпова, Н. Лисенко, Т. Поніманська та ін. 
(Нестеренко, 2012: 6–8). Нове бачення підготовки українських фахівців 
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дошкільного профілю у ХХІ столітті було зафіксовано у Законі України 
«Про вищу освіту», який запроваджував нову стратегію педагогічної 
освіти, що забезпечує готовність випускника до трансляції культури на 
основі гуманістично орієнтованої професійної позиції і професійних 
умінь до моделювання та проектування варіативних способів діяльнос-
ті. Перш ніж розглянути сутність поняття «професійна діяльність», 
з’ясуємо сенс ключового поняття в будь-якій людській діяльності 
«професія». 

Слово «професія» походить від латинського «professio», що позна-
чає офіційно закріплене заняття, фах. Словники кваліфікують професію 
як «сталий і відносно широкий вид трудової діяльності людини, що 
передбачає певну сукупність теоретичних знань і практичних навичок, 
набутих у результаті навчання й досвіду роботи» (Філософсь-
кий словник, 1986: 551). 

Професія є способом вираження людської сутності й засобом задо-
волення матеріальних і культурних потреб людини (за Е. Калицьким). 
Діяльність людини є професійною, якщо: 1) містить інтелектуальні 
операції; 2) заснована на наукових знаннях і навчанні (самонавчанні); 
3) має чітко визначену соціальну мету та спрямована на суспільний 
розвиток; 4) передбачає високий ступінь автономії для виконавця і для 
всіх представників цієї професії; 5) наявний високий ступінь відповіда-
льності за власні дії та судження всередині професійної автономії 
(Словарь справочник по педагогике, 2004). 

Професійна діяльність є витоком для виникнення й підґрунтям для 
розвитку професіоналізму. Останній проявляється в процесі професій-
ної діяльності, і одночасно є її результатом. Професіоналізм діяльності 
передбачає досягнення найвищих результатів в професійній діяльності 
на основі інтеграції суб’єктивних та об’єктивних чинників, що 
впливають на суб’єкта професійної діяльності упродовж його 
становлення. Професіоналізм вимагає майстерного володіння необхід-
ними теоретичними знаннями та практичними вміннями, навичками, 
методами для досягнення високої об’єктивності в діяльності. Також для 
досягнення ступеню професіоналізму необхідні певні здібності, 
здатності, професійно значущі риси, культурно-моральні якості, рівень 
самосвідомості, а також стійкий взаємозв’язок між цими елементами. 

В цьому переліку не можна не звернути увагу на певний збіг харак-
теристики професіоналізму з характеристикою поняття професійної 
майстерності. Взагалі існує декілька понять, що визначають якість 
здійснення професійної діяльності. Доречно зауважити, що ці поняття 
часто або ототожнюються, або трактуються у різноманітному співвід-
ношенні один до одного. Головною умовою досягнення професіоналіз-
му, як вже було зазначено, є самореалізація суб’єкта професійної 
діяльності в цілісному процесі життєтворчості. Самореалізація в 
самому загальному вигляді розглядається як здійснення самого себе в 
житті та повсякденній діяльності, пошук і ствердження свого особливо-



 

80 

го шляху, своїх цінностей і змісту свого існування. Вона починається з 
пізнання та категоріального впорядкування сенсу думок, емоцій, знань 
і пізнавальних інтересів. 

Важливим засобом формування та діагностики професійно-
пізнавальних інтересів є педагогічна практика. Це природно, оскільки 
під час практичної роботи в закладі дошкільної освіти ми, студенти, 
апробуємо теоретичні положення в безпосередній роботі з дітьми, в 
спілкуванні з педагогічними працівниками; актуалізуємо наявні знання; 
поглиблено знайомимось із змістом та специфікою потенційної 
професійної діяльності; в цей період проявляються і схильності та 
здібності. У той же час практика переконує нас у правильності 
професійного вибору або розчаровує, на жаль. Передумовою для 
формування та діагностики інтересів у процесі педагогічної практики 
слугує безпосередній зв’язок змісту практики з педагогічною теорією. 
У програмі інспекторсько-методичної практики, завданням є оволодін-
ня наступними вміннями: 

 застосовувати теоретичні знання в роботі по організації, керів-
ництву і надання методичної допомоги закладу дошкільної освіти; 

 перевіряти заклад дошкільної освіти на основі плану органів 
управління освітою, складати акти, вносити конкретні пропозиції щодо 
вдосконалення організації та здійснення освітнього процесу; 

 перспективне планування методичної та організаційної роботи в 
закладі дошкільної освіти; 

 вирішувати питання підвищення професійної підготовки фахів-
ців з урахуванням потреб закладу дошкільної освіти, організовувати 
відкриті перегляди, проводити семінари, консультації, бесіди з різними 
категоріями дошкільних працівників; 

 об’єктивно оцінювати стан освітнього процесу в закладі дошкі-
льної освіти, виходячи з сучасних вимог до змісту та організації 
педагогічного процесу у сфері дошкільної освіти; 

Основним методом дослідження змістовного аспекту професійно-
пізнавальних інтересів виступив аналіз документації, зокрема, індиві-
дуального плану роботи, методичних рекомендацій, зошитів спостере-
ження та аналізу, в яких відобразилося наше прагнення до поповнення 
знань про дошкільну освіту, бачення проблем виховання і навчання 
дітей дошкільного віку, бажання ефективно вирішувати їх; документа-
ція показує професійну або пізнавальну спрямованість особистості, 
перевагу тій чи іншій сфері професійної діяльності (роботу з дітьми, 
управління педагогічним колективом, адміністративно-господарську 
діяльність). Про це свідчила тематика проведених заходів, методичних 
рекомендацій, поставлених цілей і завдань. 

Операціональний аспект професійно-пізнавальних інтересів прояв-
лявся у виборі різноманітних форм і методів контролю, планування, 
ретельності педагогічного аналізу, в самостійному підборі методичної 
та психолого-педагогічної літератури. Ці показники фіксувалися в 
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спостереженнях викладачів – керівників практики, завідувачів закладів 
дошкільної освіти, і так само виявлялися в бесідах з дітьми дошкільно-
го віку. Об’єктивність показників сформованості професійно-пізна-
вальних інтересів підтверджувалася успішністю за практику, а так же 
відгуками керівників базових закладів дошкільної освіти про нашу 
роботу. Зміст інспекторсько-методичної практики обумовлений 
кваліфікаційними вимогами до випускників закладів вищої освіти та 
професіограмою фахівця з дошкільної освіти. 

Особлива увага приділялася питанням планування і визначення 
мети, що вимагали вміння розподіляти свій робочий час на виконання 
завдань практики, експериментальних досліджень тощо. Виконувана 
робота була умовно розподілена на фронтальні завдання (проведення 
тематичної перевірки, методичної роботи, засідання педагогічного 
колективу ), групові – специфічні для того чи іншого закладу дошкіль-
ної освіти (участь в роботі з реалізації плану роботи), індивідуальні 
(виконання завдань з курсових та творчих робіт). 

Іншим видом роботи, що виконувалася нами в період практики, 
було складання методичних рекомендацій з аналізу та усунення 
недоліків у роботі завідувача, вихователя – методиста, або в організації 
освітньої роботи в певній віковій групі. 

Об’єктивними умовами формування професійних інтересів у проце-
сі педагогічної практики виступили: 

 змістовна насиченість практики та її чітка організація; 

 обумовленість змісту практики професіограмою працівників 
дошкільної освіти та кваліфікаційними характеристиками; 

 включення нас, студентів, у педагогічний процес на правах 
рівних членів колективу. 

Суб’єктивними умовами є: 

 позитивне ставлення до виконання функцій інспектора-
методиста; 

 аналіз, порівняння, узагальнення спостережуваних педагогічних 
явищ, осмислення їх з позицій психолого-педагогічній теорії; 

 адекватна оцінка своїх можливостей та здібностей до професії і 
прагнення до самовдосконалення, усвідомлення позиції «Я-профе-
сіонал»; 

 відчуття самого себе активним учасником та організатором 
педагогічного процесу, отримання емоційного задоволення від процесу 
навчання і успішності власної професійної діяльності. 
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ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, 

ЙОГО СТРУКТУРА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 
Вивчення наукових джерел засвідчило, що проблема розвитку 

пізнавального інтересу завжди була в центрі уваги і порушувалась 
багатьма науковцями і практиками. Сьогодні у зв’язку з реформуван-
ням змісту освіти, форм і методів навчання вона набуває ще більшої 
ваги. У процесі аналізу літератури виявлено, що дослідження діяльнос-
ті молодших школярів здійснювались як філософами так і педагогами 
минулих століть (Сократ, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці, А.В. Дістерверг 
та ін.), а також сучасними науковцями (С.Т. Шацький, П.П. Блонський, 
А.С. Макаренко та ін.). Різні аспекти проблеми розвитку пізнавального 
інтересу школярів знайшли своє відображення в працях психологів 
Л.С. Виготського, Н.В. Кузьміна, Я.О. Пономарьова, Г.С. Костюка; 
педагогів В.О. Сухомлинського, Ш.О. Амонашвілі, А.С. Макаренка, 
К.Д. Ушинського та інших. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість в якості 
основних компонентів структури пізнавального інтересу виділити 
інтелектуальний, вольовий, емоційний і поведінковий [1-3]. 

Інтелектуальний (когнітивний) компонент становить ядро пізнава-
льного інтересу. Він характеризується пошукової спрямованістю в 
процесі навчальної діяльності, прагненням орієнтуватися в новій 
ситуації, пошуком шляхів вирішення поставлених навчальних завдань. 
Інтерес, являючи усвідомлену спрямованість особистості, активізує 
здібності школяра, в результаті чого його діяльність стає більш 
повноцінною. 
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У стані інтересу у дитини виникає підйом всіх його сил, а це, в свою 
чергу, викликає у нього прагнення до об’єкта свого інтересу, готовність 
долати ті чи інші труднощі, у зв’язку з чим поліпшуються результати 
його роботи, діяльність проходить продуктивніше, дає задоволення. 
Інтерес виражається в самому процесі пізнання. Для учня особистісно-
значущим стає результат пізнавальної діяльності. 

Вольовий компонент пов’язаний, перш за все, з тим, що школяр 
прагне сам планувати свою діяльність. Його інтерес до занять 
передбачає активно-дієве ставлення до предмету діяльності. Це 
проявляється в рівнем наполегливості школяра в пізнанні певної галузі, 
в подоланні труднощів. Поступово у нього формується розуміння 
керувати своєю поведінкою, свідомо ставити цілі, що також свідчить 
про становлення інтересу. 

Емоційний компонент виражається в задоволенні, позитивних 
емоційних переживаннях, які викликаються самим процесом пізнава-
льної діяльності, ходом і результатами навчання. Він різниться за 
змістом, силою та глибиною почуттів. Як зазначає О.М. Леонтьєв [1], 
почуття перетворюється в мотив поведінки, в спонукання до дії. 

Поведінковий компонент виражається в поступовому переході від 
зовнішньої регуляції до саморегуляції. Під впливом пізнавального 
інтересу в учня постійно виникають питання, відповіді на які він шукає 
сам постійно і активно. Рівень розвиненості інтересу (глибина, 
стійкість, усвідомленість) багато в чому визначають характер включе-
ності учня в діяльність і її ефективність. Поведінковий аспект 
характеризує ступінь дієвості інтересу, її актуалізацію в практичній 
діяльності. У школяра простежується тенденція розвитку уваги, 
контролю і самоконтролю. 

Класифікацію пізнавальних інтересів здійснюють за різними крите-
ріями [3]: 

1. За стійкістю пізнавального інтересу. 
Ситуативний інтерес – епізодичне переживання, коли в дитини ще 

немає стійкого інтересу до предмета, він виникає як реакція на щось 
нове, емоційно привабливе у змісті, прояви інтересу мають тимчасовий 
характер. 

Стійкий інтерес – перетворення епізодичного переживання у 
емоційно-пізнавальне ставлення до предмета, яке спонукає учнів 
прагнути до пізнання нового, вирішувати пізнавальні завдання не 
тільки на уроці, але й у вільний час. 

Інтерес-ставлення – емоційно-пізнавальна спрямованість особисто-
сті, яка під впливом пізнавального інтересу поступово змінює сенс 
життя дитини. Цей інтерес є достатньо глибоким. Він закріплюється не 
тільки відповідною навчальною діяльністю, але спостерігається й у 
пізнавальній активності поза межами навчального процесу. 

2. За спрямованістю пізнавального інтересу. 
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Безпосередній інтерес – до самого процесу діяльності – процесу 
пізнання або змісту навчального матеріалу. 

Опосередкований інтерес – до результату діяльності (наприклад, до 
оволодіння якоюсь спеціальністю). 

3. За рівнем дієвості інтересів. 
Пасивний інтерес – споглядальний, коли дитина лише сприймає 

цікавий для неї об’єкт. 
Активний інтерес – той, який спонукає дитину оволодіти об’єктом 

інтересу, він формує розвиток особистості, характер, здібності. 
4. За обсягом пізнавального інтересу. 
Широкі інтереси (пов’язані з навчанням різних предметів, з проце-

сом навчання в цілому). 
Вузькі інтереси (вивченням одного предмета або окремих тем, 

розділів). 
Говорячи про пізнавальному інтересі як про рушійну силу навчання, 

необхідно розглянути його якісні характеристики. У психолого-
педагогічній літературі різні автори виділяють різну їх кількість. Однак 
найчастіше виділяють дві групи психологічних характеристик 
пізнавального інтересу: змістові та динамічні [1]. 

Під змістом пізнавального інтересу розуміють сукупність об’єктів, 
цілей і завдань діяльності, на які він спрямований (школа, зміст і 
процес навчальної діяльності). 

Змістовні характеристики включають в себе: 
– вибірковість – спрямованість на певний предмет; 
– дієвість – реальний вплив на хід навчальної діяльності і всю 

поведінку дитини; тісно пов’язана з особистісним змістом навчання; 
дієві інтереси спонукають дитину до систематичних і цілеспрямованих 
дій в певному напрямку, активним та ініціативним пошуком джерел 
задоволення інтересів; 

– усвідомленість – відображення в свідомості учнів предмету 
інтересу і способу його задоволення (чим вищий рівень усвідомленості, 
тим сильніший його вплив на діяльність); 

– самостійність виникнення – прояв інтересу без допомоги іншої 
людини як внутрішнього мотиву в ході діяльності; 

– домінування в загальній структурі мотивації – пізнавальний 
інтерес, як найбільш дієвий мотив, проявляється в постійному 
прагненні до вдосконалення знань в тій чи іншій галузі науки. 

Динамічні характеристики відображають вираженість інтересу і 
включають в себе: 

– стійкість – проявляється в тривалості, протягом якої інтерес 
зберігає свою силу: час слугує кількісною мірою його стійкості; 
нестійкі інтереси носять характер короткочасного, часто мінливого 
явища, обмеженого окремими спалахами на привабливі ситуації 
навчання; 
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– інтенсивність – пов’язується з силою емоційного прояву, з 
тривалістю самостійного звернення до предмету інтересу; 

– широта інтересів – число охоплених учнем способів діяльності, 
їх результатів, різних предметів і явищ. Оцінка широти або вузькості 
інтересів визначається його змістовністю і значимістю для особистості; 
локалізація може бути неясна (аморфна), широка, з чітко вираженим 
домінуючим інтересом; 

– емоційне забарвлення – позитивні чи негативні реакції, пов’язані 
з певним колом предметів, завдань, різних видів діяльності. 

Отже, можна стверджувати, що пізнавальний інтерес, сприяючи 
активізації всіх психічних процесів людини, за високого рівня свого 
розвитку спонукає особистість до постійного пошуку перетворення 
дійсності шляхом діяльності (зміни, ускладнення її цілей, виділення в 
предметному середовищі актуальних і значимих сторін, пошук інших 
способів дій, привнесення в них творчості). 

Провівши аналіз сутності поняття «пізнавальний інтерес», його 
структури, правомірно зробити висновок про те, що пізнавальний 
інтерес є глибокою особистісної характеристикою. Він пов’язаний з 
потребами, розумовою активністю, емоційними переживаннями, 
мотивами людської поведінки і виступає в якості спрямовуючого 
чинника ставлення до діяльності. 
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СПРИЙМАННЯ МУЗИКИ УЧНЯМИ В НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Сприймання – цілісне відображення предметів, явищ, ситуацій і 

подій в їх чуттєво доступних часових і просторових зв’язках і 
відносинах. Виникає при безпосередньому впливі фізичних подразни-
ків на рецепторні поверхні органів почуттів. Разом з процесами 
відчуття забезпечує безпосередньо чуттєву орієнтування в навколиш-
ньому світі. Будучи необхідним етапом пізнання, завжди в більшою чи 
меншою мірою пов’язане з мисленням, пам’яттю, увагою. Прямує 
мотивацією і має певну афективно емоційне забарвлення. 

Сприйняття музики – це процес музичного мислення, цілісне, 
емоційно-усвідомлене пізнання змісту, сенсу музичного твору. 
Розвиток сприйняття музики є найважливішим завданням музичного 
виховання школярів, і відбувається в процесі всіх видів музичної 
діяльності. Сприйняття музики на уроці є самостійним видом діяльнос-
ті на уроці. Сприйняття визначається як слухання або слухання-
сприйняття. 

Учні знайомляться з музичними творами, більш складними в порів-
нянні з тими, які можуть виконати самі. Однак процес слухання таких 
творів не зводиться лише до знайомства з музикою. Важливо формува-
ти в учнів навички і вміння, необхідні для повноцінного сприйняття 
ними музичних творів, розвивати у них інтерес і музичний смак. 

Основою виховання у школярів музичного смаку є художньо цінні 
твори і активна музична діяльність, спрямована на їх освоєння. 
Правильно організоване слухання музики, різноманітні прийоми 
активації сприйняття (наприклад, через рух, гру на найпростіших 
музичних інструментах, а також через вокализацію мелодій) сприяють 
розвитку інтересів учнів, формуванню їх музичних потреб [1, с. 20]. 

Музичне сприйняття – складний процес, в основі якого лежить 
здатність чути, переживати музичний зміст як художньо-образне 
відображення дійсності. Музика впливає комплексом виражальних 
засобів. Це – ладогармонічна система: склад, тембр, темп, динаміка, 
метроритм та інші засоби музичної виразності. Вони передають 
настрій, основну думку твору, викликають асоціації з життєвими 
явищами, з переживаннями людини. Сприйняття музичних образів 
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відбувається завдяки своєрідній творчій діяльності слухача, так як 
включає його власний досвід (музично-слуховий і життєвий). Часто 
ідея музичного твору сприймається як щось сокровенне, приватне. 
Саме тому музикознавці стверджують, що слухати музику так, щоб 
чути її – це напружена робота серця, розуму і особлива творчість. 

Сприймання музики має процесуальний характер. На думку фахів-
ців існує три стадії: «Докомунікативна, пов’язана із формуванням 
готовності слухати, комунікативна у якості сприймання музики, і 
посткоммунікативна, пов’язана з осмислення твору після закінчення 
його звучання» [2, с. 31]. А.Сохор виділяє чотири стадії: установку на 
сприймання і виникнення інтересу, слухання, розуміння і переживання, 
інтерпретацію і оцінку. Можливі зміни в їх послідовності або навіть їх 
поєднання одночасно. При подальшому уявному відтворенні твору 
відбувається його переосмислення, яке можна віднести до стадії 
післядії [2, с. 45]. 

М. Арановський, продовжуючи думку Г. Рімана, визначив цю 
закономірність наступним чином: «Звукова різниця – основа інтонації. 
Можна сказати, що сенс в музиці виявляється тільки за допомогою 
порівняння відмінностей» [3, с. 21]. Тобто, незмінні у всіх відносинах 
звуки не здатні об’єднуватися в єдине ціле, тоді як навіть найменші 
звукові модифікації сприймаються як рух, і, отже, об’єднуються в 
деяку єдність. 

Рух і зміни музичної тканини ініціює найрізноманітніші психічні 
процеси: від відчуттів до складної духовної та інтелектуальної 
діяльності. При цьому можна виділити дві основні стратегії в спілку-
ванні з музикою – інтрамузичну та екстрамузичну. Перший спосіб 
передбачає спрямованість на внутрішні музичні процеси, осягнення 
цілісної музичної композиції, її структурних закономірностей і 
взаємозв’язків її елементів. Другий тип сприймання відрізняється не 
настільки аналітичним характером і спирається передусім на більш 
загальні екстрамузичні асоціації та емоції, викликані враженнями від 
музичного твору. Потреба виходу за межі світу музики, пошуку поза 
музикальних опор для її тлумачення має глибокі культурно-історичні 
та психологічні коріння, що беруть свій початок ще з звукових сигналів 
доісторичних часів і пов’язані також з століттями нерозривної єдності 
музики з рухом і словом. Однак ми не стали б протиставляти раціона-
льне начало в інтрамузичному сприймання сугубою емоційності і 
стихійної образності сприймання екстрамузичного: аналітичні моменти 
осягнення музичних закономірностей не виключають отримання 
яскравих естетичних емоцій, а екстрамузичні враження і асоціації 
можуть включати в себе і інтелектуальні компоненти [3]. 

Музична культура відбивається і в системі властивостей музичного 
сприймання, яку Є.Назайкинский поділяє на три групи [2]. Музичне 
сприймання з фізіологічної та психологічної сторін характеризується 
такими властивостями як асоціативність, емоційна напруженість, 
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чуттєвий характер, образність, осмисленість, гострота, слухова модаль-
ність. Цілісність, константність, диференційованість, тимчасова 
послідовність, стійкість структури, музично-інтонаційна специфічність 
є узагальнене відображення характеристик об’єкта музичного 
сприймання, в тому числі і як результату сприймання в вигляді образу 
музичного твору. Характер співвідношення об’єкта і суб’єкта 
сприймання проявляється в адекватності і ілюзорності сприймання, 
його активності, вибірковості, варіантності і спрямованості. Властивос-
ті другої і третьої груп при всій своїй обумовленості психофізіологіч-
ними особливостями сприймання досліджуються тільки в контексті 
музично-історичних, музично-теоретичних і соціальних факторів. 
Цілісність сприймання, таким чином, передбачає не тільки інтерпрета-
цію взаємозв’язків між окремими елементами музичної тканини, але і 
зовнішній контекст об’єкта сприймання, тобто виявлення його 
положення в складі більших семантичних конструкцій [2]. 

Закономірності розвитку музичного сприймання неможливо розгля-
дати поза опори на інтонаційно образну тимчасову природу музичного 
мистецтва. Інтонація є сутністю музичного мистецтва – «мистецтва 
інтонуючого сенсу», оскільки з одухотворення, осмислення звучання і 
починається музика як мистецтво. Інтонація – це гранична абстракція, 
оскільки вона принципово не допускає ніякого «розщеплення», 
«можливо усунути» будь-якого зі своїх елементів: без будь-якої зі своїх 
сторін інтонація втрачає свою сутність, отже, жодна з її окремо взятих 
сторін як гранична абстракції виступати не може (ні ритм, ні звукови-
сотного, ні тембр, ні що-небудь інше). Інтонація є в той же час і 
конкретної абстракцією, оскільки в ній спочатку укладено своєрідність 
кожного твору, кожного композиторського, національного, епохально-
го стилю. Інтонація як складне утворення, що інтегрує безліч елемен-
тів, стає носієм суперечностей, а тому – джерелом руху, визначає 
розвиток будь-якого конкретного твору [3, с. 17]. 

Вище сказана інформація дозволяє сформулювати тісно взаємо-
пов’язані принципи розвитку сприймання музики школярами: 

– принцип опори на високі зразки мистецтва як дієвого шляху 
збагачення музичного та життєвого досвіду дітей; 

– принцип взаємодії різних форм спілкування з музикою на основі 
інтонаційного підходу; 

– принцип стильового осягнення музики як інтеграції етнонаціо-
нальних, регіональних, культурно-історичних індивідуальних характе-
ристик музики; 

– принцип варіативності та індивідуалізації діяльнісного залучен-
ня дитини до музики в єдиному соціокультурному просторі [3]. 

Вибудовування системи розвитку музичного сприймання і мислення 
дитини в опорі на природу музичного мистецтва сприяє формуванню 
універсальних навчальних дій, створює передумови для виховання 
учня, небайдужого до долі музичної культури своєї країни. Людину, що 
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володіє музично-художньої компетентністю, стійким інтересом до 
творчої роботи, оригінальністю і новизною поставлених завдань, 
готовністю до вольового напруження при їх вирішенні, критичної 
самооцінкою досягнутих результатів. 

«Звуки як комунікаційні сигнали несли і несуть людині безцінну 
інформацію ...» [3, с. 14], причому нерідко про тих областях і явищах 
дійсності, які виходять за межі сприймання іншими органами почуттів. 
Процеси сприймання музики слід аналізувати в контексті різних видів 
музичної діяльності, і в цьому полягає їх специфіка. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У САМОСТІЙНОМУ НАВЧАННІ 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, 

висувають нові вимоги до підготовки фахівців. 
Модернізація системи вищої освіти потребує запровадження новіт-

ніх форм викладання дисциплін, використання сучасних інтерактивних 
технологій навчання, урізноманітнення форм та методів навчального 
процесу, тобто якісної зміни методики навчання. 

Вищі навчальні заклади нині готові впроваджувати сучасні педаго-
гічні технології, популярними серед яких є електронне навчання, 
навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за технологі-
єю тренінгу та ін. 

Використання інтерактивних методів під час занять є ефективним 
засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, що 
спрямована на розвиток у майбутніх фахівців самостійного мислення, 
формування творчих умінь нестандартного розв’язку певних 
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професійних проблем з метою вдосконалення навичок професійного 
спілкування. 

Інтерактивні методики можуть застосовуватися викладачем під час 
організації практичних занять, а також при самостійному навчанні 
студентів. Самі розповсюджені інтерактивні методи, це: 

1. Частково-пошуковий або евристичний метод. 
– Полягає в організації активного пошуку рішення висунутих у 

навчанні (або сформульованих самостійно) пізнавальних завдань. 
– Пошук рішення відбувається під керівництвом педагога або на 

основі евристичних програм і вказівок. 
– Процес мислення носить продуктивний характер. 
– Процес мислення поетапно спрямовується й контролюється 

педагогом або самими студентами на основі роботи над програмами 
(у тому числі й комп’ютерними), навчальними посібниками. 

– Метод дозволяє активізувати мислення, викликає зацікавленість 
до пізнання на семінарах і практичних заняттях. 

2. Дослідницький метод. 
– Проводиться аналіз матеріалу, постановки проблем, завдань, 

короткого усного або письмового інструктажу студентів. 
– Студенти самостійно вивчають літературу, джерела інформації 

ведуть спостереження, виміри, виконують інші дії пошукового 
характеру. 

– Завдання, котрі виконуються з використанням дослідницького 
методу, повинні містити в собі всі елементи самостійного дослідниць-
кого процесу (постановку завдання, обґрунтування, припущення, 
пошук відповідних джерел необхідної інформації, процес розв’язання 
завдання). 

– У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 
самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. 

– Навчальна робота безпосередньо переростає в наукове дослі-
дження. 

Науковцями і практиками доведено і загально признано, що інтера-
ктивне навчання є ефективним методом стимулювання інтересу до 
навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності та сприяє: 

– оволодінню етапами навчальної діяльності, 
– розвитку критичного мислення, 
– росту впевненості у власні сили, 
– розвитку самостійності, 
– формуванню позитивної Я-концепції, 
– розвитку креативності, 
– формуванню організаторських і комунікативних здібностей, 
– формуванню відповідних життєвих і професійних компетенцій, 
– зростанню успішності. 
Отже, узагальнюючи вище сказане, варто звернути увагу на те, що 

використання інтерактивних методик у навчальному процесі закладах 
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вищої освіти, створює умови для розвитку самореалізації особистості 
та допомагає досягти високого інтелектуального розвитку студентів. 
Адже тільки уміле проектування і реалізація двох складових освітнього 
процесу – наочнозмістовної і процесуальної – приводять до формуван-
ня толерантності як найважливішої характеристики в суспільстві. 
В найбільшій мірі це залежить від педагогічної майстерності викладача, 
у тому числі від прояву його особистої толерантності в освітньому 
процесі. 
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На сьогодні є актуальним перехід до реалізації нової парадигми 

освіти. Орієнтація на знання поступається місцем новій концепції 
навчання – компетентнісній. «Сучасні вимоги до української школи 
потребують нового підходу вчителя до даної теми. Нинішні учні 
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навчаються в період комп’ютеризації і розвитку інформаційних 
технологій. У зв’язку з цим вчитель повинен підготувати учня до таких 
змін в освіті і бути готовим до вимог сучасності і сам. Одним із завдань 
вчителя звернути велику увагу на особистісно орієнтоване навчання» 
[3]. Особистісно орієнтований підхід передбачає створення умов для 
розвитку пізнавальних потреб, інтересів, пізнавальної самостійності у 
процесі сприймання, розуміння, відтворення навчального матеріалу. 
Актуальність цієї теми полягає в потребі з’ясувати провідні методи 
організації особистісно орієнтованого навчання, особливості їх 
використання в початковій школі. 

Проблему організації особистісно орієнтованого навчання висвітле-
но в працях В. І. Бондаря, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюна, В. В. Краєвсь-
кого, Н. В. Кузьміної, Ю. М. Лимар [3; 4; 5], А. В. Хуторського, 
І. С. Якиманської та ін. 

Мета статті полягає у визначенні сутності та окресленні особли-
востей використання методів особистісно орієнтованого навчання в 
початковій школі. 

Науковці та вчителі-практики підкреслюють необхідність перева-
жання методів, звернених до свідомості і активності в навчанні. 
Особистісно орієнтоване навчання є різновидом активного і має свої 
особливості. Його сутність в тому, що до навчання залучаються всі, 
проте кожний робить свій індивідуальний внесок і відбувається обмін 
знаннями, вміннями та досвідом. Це навчання де і педагог, і учень є 
рівноправними суб’єктами освітнього процесу. 

«Сучасна дидактика вимагає від суб’єктів учіння не тільки зрозумі-
ти, запам’ятати й відтворити отримані знання, але й, найголовніше – 
вміти ними оперувати, ефективно застосовувати в професійній 
діяльності і творчо розвивати. Досягненню цієї мети сприяють методи 
активізації навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на розвиток 
в учнів творчого самостійного мислення і здатності кваліфіковано 
розв’язувати навчальні та професійні завдання. Використання цих 
методів забезпечує тісний зв’язок теорії з практикою, розвиток нестан-
дартного стилю мислення, рефлексивної сфери мислення (самосвідо-
мості, саморегуляції, розумової діяльності), створення атмосфери, 
співробітництва, розвиток навичок спілкування» [1, с. 119]. 

За ступенем активності в особистісно орієнтованому навчанні вчені 
виділяють імітаційні та неімітаційні методи. Імітаційні в свою чергу 
поділяють на ігрові та неігрові. 

До ігрових відноситься метод інсценування та ділові ігри. Вони 
компенсують прогалини в навчальному процесі, які не можуть 
заповнити інші методи (наприклад, словесні, практичні), але не 
заміняють їх. Вони сприяють закріпленню й поглибленню знань, 
отриманих під час лекцій, семінарів, бесід і т. д., удосконаленню 
практичних вмінь та навичок, а також творчому використанню їх у 
вирішенні професійних проблем. 
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Основна функція таких занять – навчання шляхом конкретних дій. 
Чим більш наближена ігрова діяльність до реальної ситуації, тим вища 
її навчально-пізнавальна ефективність. 

Характерними особливостями методу інсценування є, по-перше, 
ознайомлення учнів з конкретною ситуацією, яка відповідає професій-
ній діяльності і потребує вирішення; по-друге, надання ролей конкрет-
них осіб, які існують в реальній ситуації; по-третє, розподіл ролей між 
учасниками навчального процесу. 

Ділові ігри мають багато різновидів, але спільним для них є елемент 
гри. Під час ділової гри особлива увага надається саме формуванню 
вмінь і навичок ухвалення рішень способами взаємодії, суперництва чи 
конкуренції між активно діючими особами. 

«Особистісно орієнтований підхід вимагає нарівні з імітаційними 
активними методами навчання в дидактичному процесі застосовувати й 
неімітаційні. Бо, по-перше, не завжди через певні об’єктивні та 
суб’єктивні причини вдається організувати заняття в ігровій формі, по-
друге, традиційні методи навчання потребують пожвавлення, внесення 
певних нестандартних методичних прийомів» [1, с. 115]. 

До неімітаційних методів відносяться різноманітні модифікації 
класичної лекції такі як: лекція-бесіда, лекція-аналіз, лекція-консуль-
тація та лекція із заздалегідь запланованими помилками. 

Лекція-бесіда – найпоширеніша й проста форма залучення учнів до 
освітнього процесу. Це безпосередній контакт педагога з учнями, який 
дає змогу зосередити увагу на найважливіших проблемах певної теми, 
визначити зміст та темп викладу навчального матеріалу з урахуванням 
рівня підготовленості та освіченості аудиторії. 

Лекція-аналіз певної ситуації дуже схожа на лекцію-дискусію. 
Щоправда обговорюється не питання, а конкретна ситуація. 

Лекція-консультація проводиться під час вивчення теми практично-
го характеру. 

Лекція із заздалегідь запланованими помилками передбачає впрова-
дження в її зміст помилок змістового, методичного і поведінкового 
характеру. З їх описом вчитель знайомить учнів наприкінці лекції. Для 
цього добираються найхарактерніші помилки. 

За даними власних спостережень та опитування вчителів, можна 
зробити висновок про те, що метод інсценування та ділові ігри, 
насправді, є дуже дієвими в практиці викладання. Наприклад, під час 
вивчення теми «Руйнівники здоров’я» варто закріпити вивчений 
матеріал в процесі виконання наступного групового завдання: потрібно 
розіграти етюд (один учень наполегливо пропонує друзям спробувати 
алкоголь, нікотин чи наркотики, а інші мають ввічливо, але твердо 
відмовитись від такої пропозиції). Такі завдання вводять дітей в 
реальну ситуацію, допомагають їм протистояти негативним впливам 
ззовні та вміти сказати «Ні!». Проте, практика свідчить, що такі 
завдання дуже збуджують учнів і налаштувати їх на подальшу роботу 
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буде надзвичайно складним завданням, тому рекомендовано застосову-
вати вищеописані методи в 3-4 класах, коли діти більш зрілі і не так 
емоційно реагують на ситуації запропоновані вчителем. 

Отже, успішна реалізація особистісно орієнтованого підходу в 
навчанні молодших школярів залежить від мотивації та компетентності 
педагога у цьому аспекті. Практичне впровадження основних ідей 
особистісно орієнтованого навчання, використання відповідних методів 
дозволить учителю підтримати кожного учня, сприяти розвитку його 
природних якостей, створити умови для творчої самореалізації та 
соціалізації. 
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ПРО ТЕСТУВАННЯ ФОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІВ 

 
У сучасній методиці викладання іноземних мов велику увагу приді-

ляють проблемі формування компетентності. Компетентність – це 
певна сума знань особи, які дозволяють їй судити про що-небудь, 
висловлювати переконливу, авторитетну думку. Компетентний – це 
той, хто знає, обізнаний у певній галузі; який має право за своїми 
знаннями або повноваженнями робити або вирішувати що-небудь, 
судити про що-небудь. У глосарії термінів Європейського фонду освіти 
компетентність визначається як: 1. Здатність робити що-небудь добре 
або ефективно. 2. Відповідність вимогам, що пред’являються під час 
влаштування на роботу. 3. Здатність виконувати особливі трудові 
функції. 

Компетентність передбачає, що студент: 
– сам визначає мету навчально-пізнавальної діяльності або прий-

має викладацьку; 
– планує, програмує свою діяльність; 
– організовує свою працю для досягнення мети; 
– відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання 

задачі; 
– виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні 

дії, прийоми, операції; 
– усвідомлює свою діяльність і практично її вдосконалює; 
– має уміння й навички самоконтролю та самооцінки. 
Слід також розрізняти поняття компетенція та компетентність. 

В рамках цих тез ми будемо використовувати термін фонетична 
компетенція. Під ФК ми розуміємо здатність індивіда, на основі 
фонетичних знань, слуховимовних та інтонаційних навичок, адекватно 
розпізнавати на слух автентичне мовлення та коректно оформлювати 
власне висловлювання, враховуючи вимовну норму ІМ, ситуацію 
спілкування, стилі та інші соціолінгвістичні особливості мовлення, а 
також забезпечувати підтримку функціонування зазначених навичок на 
необхідному рівні та здійснювати постійний контроль процесу 
фонетичного оформлення мовлення 

Проаналізувавши існуючий стан в теорії і практиці викладання у 
вищій школі ми виявили наявність певних суперечностей. Розглянемо 
одну з них на рівні професійної самореалізації студентів гуманітарних 
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спеціальностей. На сучасному етапі все більше зростають вимоги до 
сучасного фахівця, рівня його підготовки. Але в вищих навчальних 
закладах досі не визначені і конкретизовані загальні і спеціальні 
(фахово-предметні) компетенції, сформованість яких є показником 
високого професіоналізму. Пояснимо це на конкретних прикладах. 
В Програмі з практичної фонетики англійської мови написано, що 
«У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
систему англійських голосних та приголосних, загальною кількістю 
20 голосних та 24 приголосних», але не уточнено які саме навички на 
мікро-рівні, що Їх треба знати на рівні розрізняння лексичного та 
граматичного значення слова при перекладі слів, словосполучень та 
речень з опорою та без опори на текст при його слуханні, говорінні чи 
читанні. Наприклад, для розрізняння голосних [i:] [ai] [i ] у буквоспо-

лученні IE при читанні. В рамках існуючої програми не потрібно 
перелічувати які голосні та приголосні треба розрізняти, але це 
можливо при написанні методичних рекомендацій, посібників та 
підручників. 

Контролювати студентів-філологів треба також конкретно згідно з 
визначеною фонетичною компетенцією. Наприклад, розрізняння 
контрастивних пар [i:]- [ai] , [i:]- [i ] у буквосполученні IE при читанні 

слів та речень. Це можна зробити як за допомогою мовного некомуні-
кативного тесту, наприклад тесту множинного вибору, або комунікати-
вного тесту. Наведемо приклади. Об’єкт контролю: розрізняння звуків 
[i:]- [ai] , [i:]- [i ] у буквосполученні IE на рівні слів. 

Which IE is different? 
A B C D 
1. die chief piece achieve In this line you have to cross out die Write: 

A die on your answer sheet. 
2. lie pier pie tie 
3. diet cashier dried cried 
4. lies fries flies sieve 
5. field believe receive spies 
Об’єкт контролю: розрізняння звуків / u / – / : / у буквосполученні 

IE на рівні слів за допомогою комунікативного тесту. 
The organizers of international summer school have made up а list of 

participants from different countries. They have to form 3 groups. Graphic 
rules of the / u / / : / and/ / sounds have been taken into account as the 

main principle of subdivision. But mistakingly four countries · that have а· 
different pronunciation were printed. Work iп pairs. Find and circle them 
out. Form 3 groups of students and arrange them into 3 columns. Some of 
the countries mау bе repeated twice. 1. Arizona (USA), 2. Australia, 
3. Austria, 4. Bosnia, 5. Ceylon, 6. Congo, 7. Croatia, 8. California 
(USA),·9. Finlaпd, 10. Gabon, 11. Equatorial Guinea, 12. Honduras, 
13. Jогdаn, -14. Korea, 15. Lebanon, 16. Malta, 17. Moldavia, 18. Mongolia, 
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19. Mozambique, 20. Mexico, 21. Monte Carlo, -22. Morocco, 23. Norway, 
24. Oman, 25. Poland, 26. Florida (USA), 27. Portugal, 28. Qatar, 
29. Romania, 30. Slovakia, 31. Sudan, 32. Ukraine, 33. Yugoslavia. 

Write: 5. Ceylon on your answer sheet. 
Отже ми визначили ряд конкретних навичок самоконтролю своєї 

компетенції студентами-філологами з практичної фонетики англійської 
мови та підготували ряд завдань для студентів-філологів, які допомо-
жуть їх сформувати. 

Практичні завдання курсу практичної фонетики полягають в 
удосконаленні вмінь студентів сприймати іноземну мову на слух, 
розрізняючи смисл висловлювання, який може змінюватись тільки 
через різницю в одній фонемі, читати та спілкуватися за змістом 
прочитаних текстів різної тематики, використовуючи різні фонетичні 
стилі в залежності від ситуації мовлення; висловлювати власні думки у 
монологічному, діалогічному усному мовленні, використовуючи 
відповідні інтонаційні моделі та шкали та писемному мовленні, 
використовуючи транскрипційні значки, а також розвиток їх мовної 
здогадки, вміння самоконтролю. 

Не менш важливим завданням є обрати спосіб перевірки рівня 
сформованості певних знань, навичок та вмінь. Перш за все треба 
перевірити наскільки добре сформовані букво-звукові співвідношення, 
які ми перелічили вище. Це можна зробити за допомогою тестів 
множинного вибору, в яких студентам пропонується вибрати з 
чотирьох слів, в яких використовується певна буква чи буквосполучен-
ня одне, яке відрізняється за звучанням при читанні чи говорінні. 
Наступним об’єктом перевірки є навичка розрізняти монофтонги та 
дифтонги, короткі та довгі звуки, які впливають на розуміння значення 
слова та висловлювання за допомогою тестів множинного вибору. 

Фонетичні навички дуже пов’язані з граматичними і при навчанні 
вони формуються інтегровано. Так, правила читання та вимови 
закінчення -s, -ed вивчаються в курсі практичної граматики при 
вивченні тем «Іменник» та «Дієслово» та інтегруються в процесі 
вивчення приголосних /s/, /z/, /t/, /d/. Їх перевіряють за допомогою 
умовно-комунікативних тестів, в яких треба переписати вірш, в якому 
переплутались слова, згідно правил читання. 

Перевіривши вищезгадані знання на рівні окремих слів треба перей-
ти до рівня речень. Тут важливі навички виокремлювати певні звуки у 
реченнях, парах речень які можна перевірити за допомогою тестів 
множинного вибору. 

На супрасегментному рівні треба перевіряти навички правильного 
наголосу як на рівні слова так і на рівні речення, які можна перевірити 
за допомогою тестів множинного вибору або за допомогою умовно-
комунікативних тестів. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРАВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ЕТАПІВ 

ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ 
 
Старший етап спеціалізованої школи виступає завершальним ета-

пом щодо створення бази для активного оволодіння навчальним 
іншомовним матеріалом [4, с. 18]. Для того, щоб створити комплекс 
інтерактивних вправ, які забезпечуватимуть як організацію процесу 
засвоєння нових знань, умінь та навичок, так і організацію процесу 
навчання, необхідно чітко визначитися з основними вимогами до вправ 
для розвитку навичок іншомовного писемного мовлення. 

Вправа − це багаторазове, організоване з певною метою, виконання 
окремих операцій, дій або діяльності. Зазвичай метою виконання вправ 
є оволодіння певними операціями, діями чи діяльністю або їх вдоско-
налення [2, с. 22-24]. Кожна вправа незалежно від її характеру має 
трьох-або чотирьохкомпонентну структуру: 

1. Завдання. Ця фаза повинна містити мотив до виконання певної 
комунікативної діяльності та вимоги до неї. 

2. Зразок виконання є необов’язковою і використовується лише 
при потребі. 

3. Виконання завдання − власне вправа. 
4. Контроль (контроль з боку вчителя, взаємоконтроль учнів або 

самоконтроль) може співпадати у часі з виконанням або слідувати за 
ним [1, с. 60]. 

З урахуванням умінь, необхідних для формування інтерактивної 
компетенції учнів старшого етапу спеціалізованої школи, а також 
етапів їх формування нами розроблений комплекс вправ для 11 класу з 
теми «Сімейні стосунки». 

Кожен етап у підсистемі вправ відповідає за розвиток певних груп 
умінь писемного мовлення: Група А − уміння викладення думки при 
написанні особистого електронного листа на рівні речення; уміння 
поєднувати структурні елементи даного виду писемного мовлення. 
Група Б − уміння писати абзаци при написанні електронного листа, 
цілісні за структурою та змістом; 

Група В − уміння писати текст, цілісний за змістом та структурою, 
який слугує текстом особистого електронного листа; 
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Група Г − вміння всебічно розкривати тему й обирати послідовність 
викладу думок; уміння самостійно продукувати власні письмові тексти. 

Відмітимо, що вправи мають комунікативний характер та викону-
ються з використанням інтерактивних технологій. Розглянемо вправи 
кожного етапу окремо. 

На першому, підготовчому етапі, ми використовуємо комунікативні 
вправи, спрямовані на підготовку до написання електронного листа та 
на його смислову та мовну антиципацію [3, с. 17-18]. На даному етапі 
ми також використовуємо рецептивні вправи, спрямовані на розпізна-
вання, ідентифікацію та диференціацію складових частин електронного 
повідомлення на основі використання вербальних та зображувальних 
опор та ознайомлення зі структурою листа у цілому. Наведемо 
приклад. 

Підготовчий етап. Група А 
Вправа 1 
Вправа, спрямована на формування інформаційних, соціальних та 

конструктивних вмінь в опорі на життєвий досвід учнів. 
Інтерактивна технологія: виконання завдання в парах з метою 

розвитку вміння поважати альтернативну думку та з метою швидкого 
знаходження підходящого рішення. 

Завдання: As you know, before writing the body of your e-mail, you 
have to state the subject of what you are going to write. In pairs make a list 
of 5-8 subjects you typically use for your e-mails. Compare your ideas to the 
answers of your classmates. 

Хід виконання: Вчитель нагадує учням про структуру електронного 
листа, звертаючи увагу на написання теми (subject). Учням пропонуєть-
ся розподілитися на пари та придумати 5-8 тем для електронних листів. 
Оскільки поточна тема − це тема «Сімейні стосунки», то їм рекоменду-
ється вигадувати відповідні теми. На даний вид діяльності учням 
дається 4-5 хв. Кожна пара зачитує свої теми, а інші звіряються, на 
випадок, якщо ідеї різних пар збігаються. Учні самі обирають 5 
найвдаліших тем для написання електронного листа та записують їх на 
дошці, 

Спосіб контролю: взаємоконтроль. 
Тренувальний (другий) етап. Група Б 
Вправа 1 
Вправа, спрямована на формування уміння будувати цілісні абзаци 

тексту електронного листа за поданою темою; вміння формулювати 
власну думку і правильно її виражати опорою на власний досвід учнів. 

Інтерактивна технологія: порівняння відповідей у парах зметою 
розвитку уміння слухати іншу людину, вміння моделювати соціальні 
ситуації та збагачувати власний досвід. 

Завдання: Would you like to write an e-mail to your cousin or friend? 
Then study the following plan and compose a short one. You needn’t write 
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the address, subject and signature, but just the things you want to say to your 
relatives. 

1) Greet your relative 
2) Tell them about the latest events in your own family 
3) Express your emotions 
Write not more than 5 sentences and when you are finished, compare 

your texts to your partner’s. 
Хід виконання: Вчитель пропонує учням написати листа кому-

небудь з родичів чи друзів про те, що відбувається у їх сім’ї . Учні 
обирають адресата повідомлення і в парах придумують, а потім 
записують тексти. Потім представник кожної пари зачитує текст листа, 
а інші учні слухають і превіряють, чи не пропущений якийсь із пунктів 
плану. Коли всі повідомлення зачитані, учні обирають найкраще. 

Спосіб конторолю: взаємоконтроль. 
Група В 
Вправа 1 
Вправа, спрямована на формування уміння будувати цілісний текст 

з опорою на зображувальну наочність; уміння комбінувати власні 
думки. 

Інтерактивна технологія: порівняння створених писемних повідом-
лень з метою розвитку вміння розпізнавати та аналізувати інформацію 
та розвитку уміння спілкуватися один з одним. 

Завдання: Pair up and look attentively at the things in the pictures. Use 
them for an e-mail describing your family relations. 

 

 
 
Хід виконання: Учитель може запропонувати учням розділитися на 

пари і написати листа, склавши його за допомогою запропонованих 
малюнків. На це їм дається 5-10 хв. Потім учні обмінюються роботами і 
перевіряють їх. Учні вибірково зачитують поздоровлення, а ті, хто не 
встигає, здають роботи на перевірку вчителю. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРЕТЬОГО (САМОСТІЙНОГО) ЕТАПУ 

НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
На третьому, самостійному етапі, ми пропонуємо використовувати 

продуктивні вправи, спрямовані на самостійну і творчу роботу учнів 
[3, с. 54]. Вони повинні вміти самостійно обирати та використовувати 
мовленнєві кліше, оформляти електронні листи і т.д. 

Самостійний етап. Група Г 
Вправа 1 
Вправа, спрямована на формування умінь логічно та послідовно 

викладати думки без будь-якої опори. 
Інтерактивна технологія: виконання соціальних ролей людей, які 

пишуть листи; робота з класом з метою розвитку уміння свідомо 
ставитися до дійсності, а також з метою підвищення інтересу до 
суспільного життя. 

Завдання: Look at the pictures of people reading e-mail messages and 
try to restore their content judging by their facial expressions and 
exclamations. 

Хід виконання: Вчитель пропонує учням подивитися на людей, 
зображених на картинках, та відновити зміст електронних повідомлень, 
які вони читають, за виразом обличчя та вигуками. Учні працюють у 
групах по 5 чоловік. По закінченні написання представник від кожной 
групи зачитує електронний лист. Група, що склала найцікавіший лист є 
переможцем. 

Спосіб контролю: фронтальний контроль вчителя у поєднанні із 
взаємоконтролем. 

Вправа 2 
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Вправа, спрямована на формування умінь комбінувати та система-
тизувати інформацію з метою отримання цілісного тексту; вміння 
всебічно розкривати тему з опорою на прийоми для генерації ідей 
[5, с. 8]. 

Інтерактивна технологія: колективна робота над електронним 
листом з метою побудови конструктивних відносин в групі, визначення 
свого місця в ній. 

Завдання: Sit in a circle and write one line of an e-mail to your best pen-
friend. You may tell about your family life. Say whether it is easy or difficult 
for you to find mutual understanding with your parents, etc. Ask your friend 
about his/her family relationships. Pass the letter to your right-hand 
neighbor. 

Хід виконання: учні сідають в коло і колективно складають елект-
ронне повідомлення другові/подрузі по переписці, пишучи тільки по 
одному рядку та передаючи лист один одному. Той, хто пише 
наступний рядок, повинен перевірити, чи у попередньому немає 
помилок. По закінченні вчитель або один з учнів − «листоноша» − 
зачитує повідомлення. 

Якщо у когось є ще доповнення, то їм дозволяється дописати їх у 
вигляді постскриптуму або додати до основного тексту. Потім лист 
«відправляють» або залишають у класі. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль у поєднанні з фронтальним 
контролем з боку вчителя. 

Вправа 3 
Вправа, спрямована на формування уміння самостійної творчої 

роботи з опорою на власну ініціативу учнів. 
Інтерактивна технологія: індивідуальна або групова робота, спрямо-

вана на розвиток уміння творчо використовувати мовні та мовленнєві 
засоби для реалізації комунікативного наміру [1, с. 298]. 

Завдання: Imagine that you have quarreled with your mom. Now you 
understand that you were wrong and are ready to do something to make it 
up. But unfortunately you are abroad now and there is no phone to call your 
mom. Write an e-mail to her, saying that you are sorry. 

Хід виконання: Цю вправу вчитель зазвичай пропонує виконати 
вдома, але її можна виконувати і в класі, як індивідуально, так і в малих 
групах. 

Спосіб контролю: фронтальний контроль з боку учнів інших класів: 
листи виставляються у класі. Учні з паралельних класів обирають 
3 найкращі листа. 

Вправа 4 
Вправа, спрямована на формування вміння творчо підходити до 

засвоєння навчального матеріалу з опорою на здобуті знання та досвід. 
Інтерактивна технологія: самостійна робота спрямована на розвиток 

вміння продукування оригінальних письмових текстів згідно з 
формальними, структурними та стилістичними вимогами. 
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Завдання: Imagine that you are staying on a far-away planet, where there 
are no cell-phones, post, etc. But everyone there has a personal computer 
with Internet in it. You haven’t heard from your family for a year already, 
that is why you decide to write an e-mail message to your relatives. Ask 
them how they are doing, what the news is and so on. Your e-mail may 
comprise photos of your planet, illustrating your life there. 

Хід виконання: Учні пишуть електронного листа своїм сім’ям, які 
проживають на планеті Земля, в той час як вони самі перебувають на 
далекій планеті, де немає ані телефонів, ані пошти. Лист повинен 
супроводжуватися малюнками планети, на якій перебуває відправник 
повідомлення, саме тому це завдання можна продовжити вдома. На 
наступному уроці учні зачитують свої листи та ілюструють їх за 
допомогою малюнків- фотографій. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль у поєднанні із фронтальним 
контролем вчителя. 

Вправа 5 
Вправа, спрямована на формування вміння творчо підходити до 

навчальної інформації та творчо реалізовуватися в навчальному процесі 
з опорою на невербальну комунікацію [4, с. 14-15]. 

Інтерактивна технологія: робота в групах з метою реалізації особис-
тісно-творчого досвіду та набуття нового соціального досвіду засобами 
невербальної комунікації (mime-based writing). 

Завдання: Split into 2 groups. Take turns miming the news you want to 
break to your friend connected with the latest events in your family. The 
other group will write an e-mail about it. 

Хід виконання: Клас ділиться на 2 великі групи. Одна група намага-
ється за допомогою міміки зобразити певні події із сімейного життя, в 
той час як друга намагається їх відгадати, оскільки їй необхідно 
написати електронного листа на основі загаданих подій. 

Потім групи міняються місцями. На даний вид роботи дається не 
більше 15 хвилин. 

Кожна з груп визначає «авторитетну особу», яка буде зачитувати 
готового листа. Потім групи визначають, чи правильно вони зрозуміли 
свого опонента, коли той імітував події. Перемагає команда, яка 
найточніше визначила події, продемонстровані суперником [2, с. 9]. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль. 
Отже, якщо робота на всіх етапах навчання писемного мовлення 

була ефективною, в учнів повинні сформуватися інтерактивні вміння 
писемного мовлення, які сприяють формуванню інтерактивної 
компетенції учнів старших класів спеціалізованих шкіл. Щоб перевіри-
ти ефективність інтерактивного навчання писемного мовлення, 
необхідно провести експериментальне дослідження запропонованої 
методики. 
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ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Актуальність розвитку критичного мислення людини зумовлена 

особливостями сучасного інформаційного суспільства, яке характери-
зується змінами, що прискорюються. Тому важливо розпочинати його 
розвиток ще з раннього дитячого віку. Значні можливості в цьому 
напрямі має період навчання дитини в початковій школі. Саме в Новій 
українській школі можна створити сприятливі умови для розвитку 
критичного мислення молодших школярів. 

Мета статті полягає у розкритті сутності та особливостей викорис-
тання технологій розвитку критичного мислення у роботі з молодшими 
школярами в Новій українській школі. 
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Яка мета розвитку критичного мислення? Чим особлива людина, яка 
критично мислить? Людина, яка критично мислить, вмітиме – 
визначити проблему; перевірити використану інформацію; проаналізу-
вати твердження, що є основою інформації; враховувати альтернативні 
точки зору; визначати наявність підтексту в інформації; робити 
висновки; приймати оптимальні рішення [1]. 

Тобто, критично мисляча людина – самостійна та незалежна, здатна 
приймати рішення спираючись на свої судження і переконання, на 
основі власного досвіду та проаналізованому досвіді інших. 

Учені досліджували особливості розвитку критичного мислення 
людини, створювали технології та методики його розвитку. 

Основна технологія «Розвиток критичного мислення» була розроб-
лена ще в 20 ст. в США такими видатними вченими як: Чарльз Темпл, 
Джіні Стілл та Куртіс Мередіт. Технологія була спрямована на 
досягнення високих результатів розвитку мислення через групові та 
колективні види робіт і співпраці. Але дослідники вважають що 
основоположниками ключових ідей технології були ще славнозвісні – 
Арістотель, Платон, Фома Аквінський та інші мислителі. 

Проте основоположником сучасних традицій у дослідженні «крити-
чного мислення», на думку американського науковця Алека Фішера, є 
Джон Дьюї. Джон Дьюї зазначає, що природні здібності потребують 
певного виховного впливу, цілеспрямованих зусиль, щоб перетворити-
ся у навички критичного мислення [2]. 

Суть його технології полягає у відсутності авторитарного режиму з 
боку вчителя, ненав’язливості, що забезпечує учню можливість пізнати 
себе в процесі отримання знань. 

Навчити дітей 1-4 класів мислити критично означає правильно 
поставити запитання, направити увагу в правильне русло, вчити робити 
висновки та знаходити рішення. Для того, щоб кожна дитина могла 
максимально розвинути свої можливості, необхідне розумне керівниц-
тво її діяльністю з боку вчителя. 

Мета такого навчання – створити ситуацію успіху для розвитку 
особистості дитини, дати можливість кожному відчути радість досяг-
нення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили; допомогти 
дитині зрости в умовах успіху, дати відчути радість від здолання 
труднощів, допомогти зрозуміти, що треба докласти зусиль [3]. 

У сучасній технології формування критичного мислення виділяють 
три стадії – виклик, осмислення та рефлексія. 

Ці три стадії ще розглядають як структуру уроку з розвитку критич-
ного мислення. Тобто перша стадія «Виклик» – вступна частина уроку, 
друга стадія «Осмислення» – основна частина уроку, і остання третя 
стадія «Рефлексія» – підбиття підсумків. 

Розглянемо детальніше першу стадію «Виклик, або Вступна части-
на уроку». Вона займає 5-7 хвилин, протягом яких учитель за допомо-
гою навідних питань актуалізує знання учнів, направляє хід думок з 
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необхідної йому теми таким чином, щоб учні зацікавились та усвідо-
мили її актуальність. 

На цьому етапі можна використати такі методи: 
1. «Знаю – хочу дізнатися – дізнався». Учням задаються питання 

для самостійного осмислення за обраною темою. Відповіді записують-
ся кожним учнем в колонки «Знаю» і «Хочу дізнатися» у таблицю. 

2. Прогнозування за ілюстрацією. Учитель показує ілюстрацію до 
теми обговорення. Діти роблять свої припущення щодо теми, демон-
струють свої знання у цій галузі. 

3. Асоціація. Застосовується для визначення теми уроку, сприяє 
розвитку уяви та інтуїції. Учні висловлюють свої припущення/ 
асоціації щодо теми, мету й завдання вивчення цієї теми. 

4. Кошик ідей/Брейнстормінг. Учитель задає питання про те, що 
учні знають про певну тему / проблему. Кожен учень записує те, що 
згадає (на це виділяється 2 хв.). 

5. Правильно/неправильно. Учитель задає класу заздалегідь проду-
мані питання за темою уроку. Усі питання починаються зі слів 
«А правда, що…?». Відповідь може бути тільки «так» або «ні». 

6. Товсті / тонкі питання. Учитель проводить опитування за певною 
тематикою (питання готуються заздалегідь). «Тонкі» питання передба-
чають відповідь лише «так» або «ні». «Товсті» питання вимагають 
розгорнутої відповіді – з аналізом, синтезом, порівнянням, оцінкою. 

7. Дерево припущень. Підходить для тем, що містять елементи 
прогнозування, обговорення перспектив розвитку певного явища у 
майбутньому [4]. 

На другій стадії «Осмислення, або основна частина уроку» діти 
ознайомлюються з новою інформацією. При цьому вони мають 
відслідковувати своє розуміння поданої інформації, а також записувати 
поняття, питання, які виявились для них незрозумілими (у подальшій 
роботі вони мають їх з’ясувати). Головним принципом етапу осмислен-
ня є те, що вчитель дає установку на самостійний пошук інформації, 
яку в подальшому учні обговорюватимуть у групах. 

Під час другого етапу «Осмислення» можна використати такі методи: 
1. Технологія «6 капелюхів». Учні об’єднуються у команди (або це 

можуть бути окремі ролі для 1 людини), кожна з яких отримує свого 
«капелюха». Колір капелюха вказує на тип завдання. 

2. Зигзаг. Ця технологія допомагає учням детально осмислити тему 
та розвинути навички колективного критичного аналізу. 

Перед кожною командою ставиться завдання – спільно створити 
узагальнюючий текст за темою заняття у певному стилі (стиль – есе, 
лист другу, тези до конференції, стаття для профільного журналу, вірш 
тощо (можна визначити шляхом жеребкування). 

3. Fishbone (Рибна кістка). Він дозволяє учням «розбити» загальну 
проблемну тему на низку причин та аргументів. «Рибна кістка» є 
ефективним методом під час вивчення соціальних тем, наприклад 
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«шкідливі звички», «підліткова злочинність», «погана екологія в місті» 
тощо. 

На останній третій стадії «Рефлексія, або підбиття підсумків» учні 
разом з учителем узагальнюють, систематизують вивчене та рефлексу-
ють щодо процесу й результатів навчальної діяльності. Зазвичай етап 
триває 10 хвилин, але він є найважливішим, тому що учні удосконалю-
ють важливе уміння – резюмувати інформацію, викладати складні ідеї, 
передавати почуття й уявлення в кількох словах, співвідносити нову 
інформацію зі своїми сталими уявленнями, тобто свідомо пов’язувати 
нове з давно відомим. 

Відповідно до третього етапу «Рефлексія» можна використати такі 
методи: 

1. Кластер. Якщо явище, що вивчається, має багато різних за 
значенням характеристик й ознак, можна дати учням завдання створити 
схему-кластер. 

2. Сінквейн. Сінквейн – короткий неримований вірш з 5 рядків. 
Техніка цього вірша ідеально підходить для розвитку образного 
мислення, концентрації знань, переосмислення отриманої інформації, 
вираження своєї позиції щодо теми. 

3. Есе. Учням дається завдання написати аргументоване есе на 
тему уроку, або певної ключової тези/думки теми. 

4. Таблиці. Концептуальна таблиця: використовується для порів-
няння трьох чи більше питань. 

З метою виявлення ставлення вчителів до використання технологій 
розвитку критичного мислення на уроках у початковій школі, а також 
ступеня їх використання, переваг і недоліків, можливих труднощів 
було проведено опитування вчителів 1-2 класів шкіл м. Чернігова. 
Аналіз результатів опитування показав, що значна кількість учителів-
практиків регулярно використовують ці технології, оскільки вражають 
їх «дієвими», «дуже ефективними», «провідними в навчальній 
діяльності». Однак переважна більшість опитаних учителів підкресли-
ли труднощі їх використання зумовлені великою кількістю дітей у 
класі, що призводить до неможливості розгляду думок усіх учнів за 
один урок. Крім того, деякі вчителі зазначили, що не використовують 
ці технології через «складність їх організації», «невідповідність віку 
дітей», «велику кількість дітей у класі». 

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури та досвіду роботи 
вчителів-практиків свідчить, що використання технологій розвитку 
критичного мислення в початковій школі є ефективним. Оскільки це 
розвитку в учнів навичок аналізу, синтезу, пошуку та переосмисленню 
інформації; навчанню ставити перед собою додаткові питання, 
знаходити нестандартні рішення, аналізувати свої вчинки та дії. 

Згадаємо відоме китайське прислів’я: «Скажи мені – і я забуду, 
покажи мені – і я запам’ятаю, дозволь мені діяти самому – і я навчуся». 
Навчити дитину мислити самостійно, зважувати, приймати та брати 
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відповідальність за свої думки й рішення – чи ж не це є одним з 
найважливіших завдань учителя [4] ?! 
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НАВЧАННЯ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ 

НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Одним із пріоритетних завдань навчання іноземних мов є форму-

вання всебічно розвиненої особистості. Сьогодні, у час розширення 
сфер міжнародного співробітництва України й зростання потреби в 
безпосередніх письмових контактах із зарубіжними колегами та 
партнерами, писемне мовлення знову стає одним із найактуальніших 
засобів спілкування, а тому розвитку умінь та навичок письма 
іноземною мовою повинна приділятися велика увага. 

Протягом останнього часу активно вивчаються особливості навчан-
ня письма іноземною мовою як виду мовленнєвої діяльності (праці 
О. Тарнопольського, С. Кожушко, Т. Яхонтової, А. Береснєва, 
Н. Арістової та ін.). Важливість розвитку вмінь іншомовного писемно-
го мовлення для підготовки майбутнього вчителя іноземної мови 
знайшла своє відображення у наукових дослідженнях Е.В. Васильєвої, 
Т.В. Глазунової, Г.Ф. Кривчикової, О.В. Пінської та ін. 
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Включення креативного письма до навчання студентів творчого 
писемного мовлення є одним з пріоритетних напрямів у системі 
навчання студентів іноземної мови у ВНЗ на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 

Протягом останніх десятиліть поняття креативного письма знайшло 
своє місце в зарубіжній методиці навчання писемного мовлення, а 
також набуло широкої популярності як засіб оптимізації та інтенсифі-
кації навчання як рідної, так і іноземних мов. Креативне письмо 
(«creative writing») отримало поштовх до розвитку в США, де в 
1936 році в Айовському університеті було запроваджено програму 
навчання креативного письма як один із методів навчання літературно-
го письма. Сьогодні цьому навчаються понад 7 000 студентів у 250-ти 
американських університетах 

Креативне письмо – це особливий вид твору, який передбачає 
нестандартність мислення автора. Під «навчанням креативного письма» 
розуміють вправи продуктивного характеру різного ступеню складнос-
ті, різні за формою та змістом, наприклад, ігрової форми. Найбільш 
поширеними формами креативного письма науковці вважають такі: 
автобіографія/мемуари, журналістські есе, роман, новела, драматичні 
твори, поетичні твори, тексти пісень. Навчання креативного письма 
студентів здійснюється послідовно в три етапи. Метою початкового 
етапу є формування навичок реалізації письмової мовленнєвої 
діяльності як креативної. Мета етапу впровадження – розвиток 
аналітичних умінь та вмінь структурно-семантичної та лінгвістичної 
реорганізації іншомовного креативного тексту. Метою завершального 
етапу навчання креативного письма є розвиток і вдосконалення вмінь 
складання креативного іншомовного тексту. Навчання креативного 
письма студентів ВНЗ реалізується за допомогою спеціальної системи 
вправ, в основу якої покладено евристичні прийоми пізнання об’єкта, 
виявлення його основних якостей та евристичні прийоми створення 
нового об’єкта. 

Застосовуючи різні форми креативне письмо на занятті, викладач 
повинен не тільки чітко розуміти ціль їхнього використання, а й 
враховувати той факт, наскільки студенти звикли й спроможні 
виконувати такого роду завдання рідною мовою. Проте для кожного 
рівня володіння мовою викладач, без сумніву, зможе знайти завдання 
відповідної складності. Ілюстративні шкали, відповідно до шести 
рекомендованих Радою Європи основних рівнів володіння іноземною 
мовою, запроваджені для писемного мовлення в загальному та 
творчому письмі, зокрема містяться в Загальноєвропейських рекомен-
даціях із мовної освіти [2, с. 61−62]. Крім того, викладач може 
вибирати між формами індивідуального та колективного креативного 
письма. Із самостійним плануванням тексту, формулюванням думок, 
написанням і корегуванням тексту краще справляються сильніші 
студенти, а для слабших ефективнішою є робота в групі. Слід також 
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зазначити, що більшість людей потребує для виконання різного роду 
творчих завдань достатньої кількості часу, тиші та відсутності 
сторонніх впливів. 

Важливо також чітко сформулювати завдання. Занадто вузькі чи, 
навпаки, занадто широкі рамки постановки завдання «блокують» 
креативність студента та відчуття свободи при написанні тексту 
[4, с. 242]. Наведемо приклади завдань для виконання творчих 
письмових робіт: − «Предмети розповідають»: студент пише 
розповідь про певний предмет, який він має змогу бачити чи побачив 
раніше (наприклад, маленький камінчик, стару поштову листівку, 
надбиту чашку) і який, поза сумнівом, має свою цікаву історію; − 
«Моїх п’ять речей»: студент пише про якусь захоплюючу подорож, 
під час якої ці речі відіграватимуть надзвичайно важливу роль; −  
«11 слів»: студент пише короткий текст, який складається з п’яти 
рядочків. Перший рядок складається з одного, другий – із двох, 
третій – із трьох, четвертий − із чотирьох, а п’ятий – знову ж з одного 
слова. Це завдання особливо підходить до написання тексту до якоїсь 
картинки. − Написання тексту під впливом прослуханої мелодії, 
побаченої картини тощо; − «Текст із слів»: на дошці записуються 15–
20 спонтанно названих студентами слів. Студент повинен написати 
текст на довільну тему, використовуючи всі або більшість із цих 
слів; − «Ехо-текст»: студент пише власний текст за текстом-зразком 
або доповнює запропонований викладачем текст (частину тексту); − 
«Початок – кінець»: студенти пишуть власні тексти, отримавши до 
них один від одного перше й останнє речення. 

Під час навчання креативного письма особливу увагу необхідно 
приділяти розвитку вмінь студентів структурувати й аналізувати 
інформацію, ідеї, думки, відчуття. Із цією метою ми пропонуємо 
використання на заняттях з іноземної мови такі форми роботи як 
«Brainstorming», «Mind-map», «Clustering», «Spider Map», «Cycle», 
«Chain of Events» та інші. Такі форми роботи допомагають виявити 
внутрішні зв’язки між зафіксованими асоціаціями, структурувати ідеї, 
підготувати базу для подальшої роботи зі створення креативного 
тексту. Характерною рисою більшості з вищеозначених графічних 
організаторів є можливість їх використання як у роботі у групі, так і під 
час самостійної роботи студентів. 

Таким чином, написання креативних текстів орієнтовано на розви-
ток мотивації до вивчення іноземної мови та формування умінь у всіх 
видах мовленнєвої діяльності, розвиток загально навчальних умінь і 
навичок. Креативне письмо є прекрасним засобом оптимізації та 
інтенсифікації навчання іноземних мов. Робота із творчим письмом має 
величезний вплив на розвиток особистості студента взагалі: мислення, 
творчого підходу до виконання завдань, фантазії. Написання креатив-
них текстів дає можливість отримання досвіду навчально-пізнавальної, 
практичної та творчої діяльності. 
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ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФОРТЕПІАНО 
 
В останні роки у вітчизняній педагогіці з’явилися дослідження, 

пов’язані із залученням інформаційно-комунікаційних технологій до 
професійної музично-педагогічної освіти, з формуванням професійної 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва з використан-
ням комп’ютерних засобів (А. Бондаренко, О. Бордюк, Л. Варнавська, 
Ю. Дворник, Л. Заря, А. Камеріс, В. Луценко, О. Приселков, 
О. Рибніков). 

Інструментально-виконавська підготовка майбутніх учителів музи-
чного мистецтва засобами мультимедійних технологій має забезпечу-
ватися дотриманням таких принципів навчання: 

– принцип інформатизації навчання; 
– принцип наочності, реалізованої засобами мультимедіа; 
– принцип оптимального вибору засобів навчання; 
– принцип інтеграції традиційних методик музичного навчання й 

інноваційних мультимедійних технологій; 
– принцип цілеспрямованої взаємодії і художньо-творчого спілку-

вання педагога зі студентами; 
– принцип активізації музично-творчої діяльності, спонукання до 

творчого самовираження. 
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Системне використання вищезазначених принципів надає фортепі-
анному навчанню наступні переваги: по-перше, обумовлюється 
зворотний зв’язок між отриманими знаннями і результатом; по-друге, 
не потрібна оцінка придбаних знань з боку сторонньої людини 
(самостійна робота студента); по-третє, підвищити свої навички за 
допомогою цього можуть не тільки студенти, а й викладачі, тому що 
чим ширше спектр придбаних знань, тим зростає необхідність їх 
повторення [2, с. 12]. 

У ХХ столітті зв’язок композиції з теорією інформації посилився за 
допомогою об’єднання й комбінування музичних параметрів з 
акустичними. Так, композитор-додекафоніст Антон Веберн намагався 
втілити ідею створення багатомірного музичного простору-
континуума. Ця багаторівнева модель звуку виявилася найбільш 
придатною для застосування електронного генерування звуку з 
використанням чітко диференційованої модуляції параметрів частотно-
го, тривалісного та динамічного рівнів. Але такого роду компроміси в 
сфері наукових пошуків не враховують особливості слухового 
сприйняття й не завжди є художньо значущими цінностями. Важливо 
відзначити, що музика сьогодення потребує засвоєння більш 
об’єктивного підходу, спорідненого з точними науками. Це повинно 
забезпечити надійний фундамент наукової істини для розробки 
критеріїв, за якими можна було б судити про переваги та недоліки 
нової музики. На цьому шляху розвитку музичного мистецтва слухове 
сприйняття стає пересічним учасником у засвоєнні музичного 
матеріалу, воно поступається місцем візуальному аналізу партитури. 
Поява таких понять, як «просторова музика», «спектральна гармонія», 
«обертонова формантна гармонія» (розширення поняття від гармонії 
між тонами до гармонії всередині тонів) свідчить про необхідність 
запровадження нової технології музичної творчості. Виявлення 
внутрішніх зв’язків у музикуванні та доказ їхнього еволюційного 
характеру дозволяє підійти до вирішення більш складних задач – 
датування, авторства й відновлення загублених творів. Численні 
експерименти з електронними машинами, здатними відтворювати звук, 
привели до виникнення різних способів написання музики, а звідси – 
до появи різноманітних стилів і напрямів [1, с. 32]. 

Нове звучання, незвичайне й незвичне стало визнаватися новаторст-
вом у музиці. Багато відомих сучасних композиторів, наприклад, 
К. Штокхаузен, О. Мессіан, А. Шнітке, незважаючи на складність 
роботи з технікою, писали твори з застосуванням нових електронних 
інструментів. Необхідність використання в музиці цифрових техноло-
гій відразу визнали працівники фірм звукозапису, виробники компакт-
дисків. У наш час стає нормою в прикладній музиці (до спектаклів і 
кінофільмів) замість оркестру або інструментального ансамблю 
використовувати фонограми, озвучені технологіями віртуального 
цифрового звуку. Економічно це є більш рентабельним. Фонограма тут 
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виступає як перша й остання музична ланка між задумом режисера-
постановника і композитора: немає необхідності ні в партитурі, ні в 
людині-переписувачі партій, ні в оркестрових репетиціях, ні в 
диригенті, ні в студії звукозапису. Автор музики відповідно до 
побажань постановника спектаклю чи фільму складає музичний епізод 
з точним розрахунком часу його звучання, сам же втілює його в 
політембральній стереофонічній звуковій формі. Фонограма, виконана 
талановитим композитором-майстром, який віртуозно володіє музично- 
комп’ютерними технологіями, здатна викликати такий же захват у 
слухачів, як і оркестровий твір, але в електронній фонограмі можуть 
бути ще застосовані фантастичні звукові ефекти, що неможливо 
озвучити в реальному акустичному середовищі [4, с. 27]. 

Для підвищення активності, зацікавленості студентів та полегшення 
запам’ятовування великого обсягу знань слід запропонувати майбутнім 
педагогам розвиваючі програми, в яких у доступній та захоплюючій 
формі розповідається про основи музичної грамоти, написання нот, 
тривалостей, а також цікаві інформаційні матеріали. Особливо 
корисним ці програми є для початкового навчання студентів, що не 
мають попередньої музичної підготовки [3, с. 45]. Навчання гри на 
фортепіано за допомогою комп’ютера та синтезатора в програмі «Soft 
Mozart to Way» є блискучою знахідкою інтерактивного навчання 
фортепіано. Працюючи з програмою Софт Моцарт, студент має змогу: 

1) прослухати твір; 
2) зіграти твір однією рукою, слухаючи партію другої руки; 
3) бачити власні помилки та мати змогу їх виправити; 
4) працювати у зручному темпі; 
5) швидко читати ноти вже з перших практичних занять.. 
Індивідуальний урок є сам по собі інтерактивним, тому що спілку-

вання між викладачем та студентом і власне творчий процес відбува-
ється паралельно. Індивідуальне заняття складається з різних етапів. 
Наприклад, заняття фортепіано це не тільки гра певної програми, а 
читання з листа, імпровізація, вивчення теоретичного матеріалу 
(музичні терміни, визначення стилю, жанру твору, створення певного 
настрою, аналіз характерних ознак та інше). Приклади використання 
інтерактивних методів на індивідуальних заняттях з фортепіано: 

1) дерево рішень (питання, відповіді); 
2) незакінчене речення; 
3) займи позицію (декілька варіантів відповіді: вибрати і аргумен-

тувати); 
4) зміни позицію (студент змінює позицію викладача, дає свою 

відповідь); 
5) бесіда за змістом твору; 
6) міні – міркування; 
7) аналіз образів; 
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8) метод «Перевірка знань «експертами» (студенти з більш високим 
рівнем музичної підготовки присутні на заняттях першокурсників); 

Аналізуючи проведені дослідження видатних теоретиків виконавсь-
кого мистецтва бачимо, що в процесі навчання одного з складних видів 
виконавської діяльності – читанню нот з аркуша – застосування 
синтезатора та специфічних магнітофонних записів дає великий ефект, 
недосяжний за допомогою вже відомих традиційних методів. Існує 
декілька факторів на користь їх включення в процес навчання гри з 
листа. 

За допомогою електронних музичних інструментів у студентів, по 
перше: активізується цілісний процес сприйняття та озвучування 
нотного тексту; по друге – формується позитивне відношення до занять 
та самого процесу гри з аркуша; по третє – суттєво підвищується 
ефективність самостійної роботи. 

Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій надає насту-
пні можливості у навчанні студентів фортепіано: 

1) Позитивна мотивація на практичних заняттях, та під час домаш-
ньої роботи з використанням ІКТ. 

2) Підвищення рівня використання наочності на заняттях та засто-
сування міжпредметних зв’язків. 

3) Підвищення ефективності навчання. 
4) Можливість організації проектної, творчої діяльності майбутніх 

учителів по створенню власних презентацій, творів тощо. 
5) Якісна зміна відносин між учасниками навчального процесу. 
6) Застосування ІКТ розширює можливості викладача в процесі 

навчання та використання різних форм та методів, а майбутнім 
педагогам – надає можливість вияву своєї творчої фантазії на більш 
високому сучасному рівні. 

7) Інтерактивність у навчанні легко пояснити такою словесною 
конструкцією, що буда доведеною досвідом педагогів та психологів ще 
в античні часи. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ 

 
Сьогодні у педагогічній освіті актуальними є завдання розробки 

різноманітних методик, адаптивних програм, діагностичних методик 
стану педагогічних систем, цільових технологічних проектів, алгорит-
мічних процедурних приписів в організації навчальної діяльності, 
функціональних схем для різних педагогічних систем, оцінювальних 
критеріїв їх ефективності, концептуальних моделей майбутніх 
результатів, методик корекційних процесів, індивідуальних технологій 
навчання та ін. Тому необхідно розробити й апробувати сучасну 
модель професійної підготовки фахівця на різних освітніх рівнях, що 
забезпечує стійкі зв’язки між цілями, змістом, умовами, засобами й 
результатами [1]. 

Сучасні уявлення про культуру слугують основою визначення 
поняття «технологічна культура». Складність феномена технологічної 
культури очевидна, оскільки це явище недостатньо вивчено взагалі і в 
межах професійної діяльності фахівця зокрема. Технологічну культуру 
ми розглядаємо з позиції педагогічної культури. Необхідною умовою 
реалізації завдань освіти є формування технологічної культури 
майбутнього фахівця. Необхідність формування в майбутніх фахівців 
інклюзивних навчальних закладів технологічної культури передбачає 
актуальність впровадження культурологічних знань у професійну 
педагогічну культуру й педагогічну технологію. Підсумковим 
результатом педагогічної освіти має бути формування в майбутнього 
фахівця професійної, технологічної культури, яка є системою іннова-
ційних педагогічних ідей, професійно ціннісних технологічних 
орієнтацій, універсальних способів пізнання й оптимальних технологій 
педагогічної діяльності. Процес оволодіння технологічною культурою 
майбутнім фахівцем інклюзивного закладу повинен відбуватися як 
процес відкриття й розв’язання творчих завдань, інноваційної 
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діяльності, використання сучасних педагогічних технологій водночас із 
засвоєнням майбутнім фахівцем цінностей культури [2]. 

Наявність технологічної культури відкриває перед майбутнім фахі-
вцем інклюзивного закладу нові рівні духовного життя людства, творчі 
перспективи професійної діяльності. Основне значення в її формуванні 
належить блоку загальнопедагогічних дисциплін, теоретичне освоєння 
яких закріпляється творчою діяльністю студента й викладача під час 
педагогічної практики, виховної, науково-дослідної роботи. 

Розширення цього напряму пов’язане з практичною діяльністю 
оволодіння знаннями, світоглядом і формуванням технологічної 
культури засобами загальної підготовки, науково-дослідної та виховної 

діяльності. Уважаємо, що технологічна культура  це складне ціннісно-
смислове динамічне утворення особистості фахівця, що реалізується за 
допомогою його специфічної професійної діяльності [3]. 

Формування технологічної культури в педагогічній освіті може бути 
забезпечено з погляду культурно-технологічної концепції розвитку 
суспільства і освіти. З огляду на такий концептуальний підхід, 
звертаємо увагу на значення технологічного підходу в професійно-
педагогічній освіті майбутніх фахівців, зокрема гуманітарних 
дисциплін. Їм необхідно осягнути зміст технологічної культури, що 
передбачає формування уявлення про технологічну культуру як 
універсальний тип, який визначає конкретну історичну епоху, її 
духовні та матеріальні цінності. Важливо й встановлення взає-
мозв’язку, взаємозалежності технологічної культури та вищої 
педагогічної освіти; освоєння певного мінімуму категорій даної 
культури, достатнього для описання специфічних особливостей 
технологічної культури й освіти категоріального ладу свідомості 
фахівця; наявність цілісного уявлення про світоглядні цінності сучасної 
епохи; визначення життєвого кредо й особистісних життєвих ідеалів 
кожного майбутнього фахівця; усвідомлення специфічних особливос-
тей технологічної культури як принципів організації професійної 
педагогічної підготовки майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін; 
безперервна технологічна освіта в процесі вивчення загальнопедагогіч-
них дисциплін за допомогою індивідуального освоєння різних видів 
педагогічної діяльності [4]. 

Універсальні типи культури, складником яких є технологічна куль-
тура, не діляться на «вищі» і «нижчі», вони з’єднані один з одним за 
допомогою різних символів і складають багаторівневу систему, 
функціонування якої не може бути пояснено за допомогою традиційних 
підходів. 

Ознайомлюючися зі змістом сучасного пріоритетного універсально-

го типу культури  технологічної, майбутній фахівець інклюзивного 
закладу одночасно освоює зміст універсальних типів культури. 
Особистість майбутнього педагога сама є складною системою, здатною 
в контексті з технологічним типом культури сприяти появі педагогічно 
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ціннісних смислів, і саме від неї врешті-решт залежить рівень 
професійної педагогічної освіти. 

Технологічне новоутворення як особистісне новоутворення фахівця 
дозволяє розкрити якості індивіда, особистості, суб’єкта та індивідуа-
льності, інтеграція яких зумовлює ефективний саморозвиток в процесі 
його професійної діяльності. Особливо слід відзначити роль компетен-
тнісного підходу в практичній діяльності з оволодіння технологічною 
культурою майбутніх фахівців інклюзивних освітніх закладів, оскільки 
базові компетенції є професійно значущими одиницями якості освіти. 
Технологічна культура є складником в компетентнісній моделі 
сучасного фахівця, тому так необхідно в умовах ступеневої освіти 
зосередити основну увагу на формуванні різних компетенцій. 

Висновки. Отже, рівень професійної педагогічної підготовленості 
фахівця ми пов’язуємо з рівнем сформованості технологічної культури, 
що забезпечує й спрямовує становлення світоглядної особистісної 
позиції, визначення його життєвого кредо, оволодіння різними видами 
педагогічної діяльності. Уважаємо, що рівень сформованості техноло-
гічної культури фахівця безпосередньо залежить від розвитку 
особистості майбутнього педагога, а рівень розвитку особистості 

майбутнього педагога  від ступеня засвоєння ціннісного сенсу того 
універсального типу культури, у контексті якого певна особистість 
розвивалася. Технологічна культура є засобом технологічного розвитку 
та становлення особистості, що сприймається як результат розвитку 
людини як суб’єкта продуктивної та безпечної перетворювальної 
діяльності з використанням новітніх технологій. Формування техноло-
гічної культури майбутнього фахівця є тривалим, багатоетапним 
процесом, який здійснюється впродовж усієї активної творчої 
життєдіяльності. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ 

З ПОРУШЕННЯМ ЗОРОВОЇ ФУНКЦІЇ 

 
Спілкування з однолітками і дорослими має велике значення для 

становлення особистості дитини, розвитку її внутрішнього світу. 
Спілкування дітей з вадами зору може відбуватись як вербально, так 

і невербально. 
На значення невербальної комунікації звертають увагу багато 

авторів, які займаються проблемою спілкування. Вони стверджують, 
що за допомогою жестів передається різноманітне ставлення до 
інформації, тоді як за допомогою слів – лише сама інформація. Інколи 
жести можуть замінювати слова. Вербальні компоненти розмови 
складають 35%, а невербальні – 65%. 

Вважається, що жести і рухи, які ми використовуємо в процесі 
спілкування з іншими людьми, – це наша «друга мова». Велика увага 
віддається ролі мімічних засобів, що сприяють розумінню емоційного 
стану партнера по співбесіді, несуть додаткову інформацію. Експери-
ментально доведено, що не менше 10-15% інформації губиться при 
«нерухомому або непомітному обличчі» партнера по спілкуванню. 
Жестикуляція і міміка, модуляція голосом і паузи в самих неочікуваних 
місцях – все це дозволяє отримати від спілкування більше, ніж передає 
власне вербальний текст. 

Розвиток невербальних засобів спілкування у дитини дошкільного 
віку з нормальним зором відбувається за наслідуванням в процесі 
спілкування з дорослими та однолітками. Діти з вадами зору обмежені 
можливостями оволодіти невербальними засобами комунікації за 
зоровим наслідуванням, а оволодіння мовними засобами відбувається із 
значним відставанням від норми. 

На процес розвитку комунікативної діяльності у дитини з важкою 
зоровою патологією впливає її особливе положення в родині і 
перебування в умовах спеціалізованого виховання та навчання, де з 
одного боку створені сприятливі умови для розвитку, а з іншого – 
обмежена можливість вільного спілкування з широким колом людей з 
нормальним зором. 
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Дослідження К. Бюрклена, П. Віллея, А.А. Крогіуса, сучасних 
тифлопедагогів Л.В. Єгорової, Л.В. Рудакової, Л.І. Солнцевої та досвід 
роботи з дітьми, що мають вади зору дають змогу виділити серйозні 
відхилення в розвитку немовленнєвих засобів, що негативно впливають 
на такий важливий вид діяльності, як спілкування. 

Діти з важкими порушеннями зору відрізняються майже відсутніс-
тю жестикуляції і маскообразним обличчям. Дитині важко виконувати 
такі дії, як підняти брови, зморщити ніс, надути щічки. 

Діти з порушенням зору можуть невірно сприймати пози і тим паче 
повторювати їх, не розуміють значення окремих поз, не розуміють по 
тій чи іншій позі зміст подій що відбуваються. 

Відсутність розвинутих невербальних засобів спілкування негатив-
но впливає на розвиток мовленнєвого розвитку. Мова дитини, що має 
вади зору невиразна, за допомогою інтонації дитина не може передати 
свій настрій на даний момент, не може передати чужі переживання. 

Ці недоліки у розвитку дитини з зоровою патологією підштовхнули 
нас на розробку вербальних та невербальних засобів спілкування, а 
також на відчуття власного тіла, та вміння маніпулювати ним: 

– розвиток м’язів обличчя та ознайомлення з основними жестами; 
– ознайомлення з основними емоційними станами і засобами їх 

вираження (радість, страх, подив, горе); 
– вправи на закріплення виразних рухів в ігровій діяльності; 
– переніс сформованості вмінь в різноманітні види діяльності 

дітей; 
– розвиток на цій основі мовленнєвого спілкування. 
Етапність навчання не означає стійкої послідовності, має ігровий 

характер, сприяє розвитку у дитини схильностей до певного виду 
діяльності. 

Не менш важливим етапом у роботі вихователя з формування 
навичок спілкування є соціально-особистісний розвиток дитини з 
порушенням зорового аналізатору. Основна мета постає у підтримці 
впевненості у собі та розвитку емоційно-позитивного ставлення до 
оточуючих; формування комунікативних навичок. 

Важливою основою повноцінного соціально-особистісного розвитку 
дитини є створення умов, які забезпечують її позитивне самовідчуття. 
Для цього необхідно: підтримувати успіхи дитини (у грі, навчанні, 
спілкуванні), підбадьорювати під час невдач і всебічно допомагати 
повірити у свої сили та можливості. 

Необхідно виховувати у дітей позитивне ставлення до оточуючих їх 
людей: толерантність, повагу та терплячість, незалежно від того, що всі 
люди різні; доцільно вчити дітей висловлювати свої смаки та інтереси 
(улюблена гра, іграшка, їжа, колір очей, волосся та ін.) та порівнювати 
власні уподобання з уподобаннями інших; важливо дитині допомогти 
зрозуміти, що бажання, думки, погляди різних людей можуть не 
співпадати. 
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Для успішного досягнення взаємодії з іншими людьми – з одноліт-
ками – дитині слід допомагати орієнтуватись в емоційних переживан-
нях та станах оточуючих і своїх власних: формувати вміння розрізняти 
основні соціальні емоції – горе, радість, страх, поганий та гарний 
настрій; виховувати здатність до співпереживання, прояву співчуття та 
підтримки; розвивати здатність виражати та усвідомлювати свої 
емоційні відчуття. 

Розвитку цих вмінь в першу чергу сприяє організація театралізова-
них дій, різноманітних ігор на розвиток емоцій. 

Розвиваючи в дітей з вадами зору соціальні навички, їх слід навчити 
узгоджувати свої дії з діями інших людей в іграх і в реальному житті, 
домовлятись в конфліктних ситуаціях, встановлювати нові контакти 
(з незнайомими однолітками). 

Важливим аспектом соціального розвитку дошкільника з зоровою 
патологією є засвоєння елементарних правил етикету (вітатися, 
дякувати, вірно вести себе за столом та ін.) та інших основних норм 
взаємодії з оточуючим світом (домовлятись, підтримуватись черги та 
ін.). Для цього слід утворювати спеціальні психолого-педагогічні 
умови – перш за все, організовувати сумісну діяльність дітей з вадами 
зору та зрячих однолітків, спрямовану на створення загального 
продукту (результату) у процесі постановки театралізованої вистави, 
будівництві сумісної будівлі з конструктору, кубиків тощо. У такій 
роботі діти з обмеженими можливостями придбають здатність ставити 
загальну мету, планувати сумісну роботу, підпорядковувати та 
контролювати свої бажання, узгоджувати думки. 

В розвитку соціальних навичок особлива роль належить засвоєнню 
дітьми елементарних правил безпечної поведінки при взаємодії з 
іншими людьми, а саме: не відчиняти двері невідомим, чужим людям; 
не вступати в контакти з незнайомими людьми; знати, до кого слід 
звернутись, якщо загубився на вулиці, вміти при цьому назвати своє 
ім’я, домашню адресу, телефон. 

Реалізація цих завдань вимагає від вихователя виконання ряду 
педагогічних вимог: особистісно-орієнтована взаємодія педагога з 
дитиною, формування ігрової діяльності як важливого фактору 
розвитку дитини, створення освітнього середовища, що сприятиме 
формуванню навичок спілкування, особистісному і пізнавальному 
розвитку дитини з особливими потребами. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ 

 
Психофізичний розвиток дітей з вадами зору в деякій мірі відрізня-

ється від розвитку здорових дітей. Л.С. Виготський розробив теорію 
складної структури аномального розвитку, яка означає, що дефект не 
призводить до випадіння чи порушення якоїсь однієї функції, а 
відображається на всьому розвитку дитини. Характерною особливістю 
дітей із зоровою патологією є вторинні відхилення в психічному та 
фізичному розвитку, що виникають під впливом первинного дефекту у 
процесі розвитку дитини. Відомо, що зорова система розвивається в 
тісному взаємозв’язку з іншими сенсорними системами. Найбільше 
значення має зв’язок зору з дотиком та слуховим сприйняттям. 
Утворення зорових системних зв’язків позитивно впливає на форму-
вання зорової уваги, зорової пам’яті та інших вищих психічних 
процесів. Порушення зорової системи наносять великої шкоди 
формуванню психічних процесів та рухової сфери дитини, її фізичному 
та психічному розвитку. 

Порушення зору в дошкільному віці негативно впливає в першу 
чергу на гостроту центрального зору. Це ускладнює формування 
периферичного та бінокулярного зору, призводить до недорозвитку або 
порушенню окорухових функцій, ускладнює фіксацію погляду. 
У деяких дітей з порушенням зору зустрічається аномалія сприймання 
кольору. 

Зорова недостатність як правило супроводжується зниженням 
рухової активності, а це, в свою чергу призводить до вторинних 
відхилень та супутніх порушень, таких як порушення осанки, клишоно-
гості, сколіозу. 
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Л.С. Виготський встановив, що будь-який дефект, будь-яка фізична 
вада є фактором, який змінює ставлення людини до оточуючого світу, 
головним чином до суспільства. Тому, слід якомога раніше розпочина-
ти корекційно-відновлювальну роботу. 

В спеціалізованому закладі дошкільної освіти для дітей з вадами 
зору особлива увага повинна приділятись організації і проведенню 
зорової корекції з дітьми. Зорова корекція проводиться з метою 
покращення гостроти зору, розвитку бінокулярного зору, укріплення 
м’язів ока. 

З цією метою використовують різні види діяльності: використову-
ються обводи, трафарети, штриховка, робота з мозаїкою та кольоровою 
крихтою, надівання намиста, розмальовка елементів предметів, робота 
на клітинному полі. Для покращення зору також ефективно використо-
вувати більярд, мозаїку, втулки, шнурівки, контури, кеглі, бадмінтон, 
мішечки з піском або м’ячики для кидання. Ефективним засобом є 
корекційні доріжки. Вони можуть бути демонстраційними та індивіду-
альними. 

Демонстраційні доріжки за довжиною дорівнюють від 4 до 6 м. На 
них можуть бути намальовані хвилясті, ламані, просто поперечні лінії 
по яких рухаються діти. Діти по ним ідуть як по сходах. 

Користуючись іграшками діти працюють на індивідуальних корек-
ційних доріжках довжиною 20 см, які виготовлені на альбомних 
аркушах аналогічно демонстраційним. 

Корекційна робота з розвитку зору повинна займати домінуюче 
місце серед усіх режимних процесів у закладі. 

Основним з видів корекційної роботи є різноманітні вправи та 
масажі для покращення зору дітей, гімнастики для очей які покращу-
ють роботу зорових м’язів та підвищують гостроту зору. 

В силу порушення діяльності зорового аналізатора у дитини можуть 
проявлятись різні недоліки зниження ефективності мислення, 
порушення мовленнєвого та психічного розвитку. Саме тому розвиток 
пізнавальних інтересів слід пов’язувати з розвитком мотивів та 
інтересів дітей до інших людей та до самих себе. 

Створення умов оптимального спілкування дитини з дорослим 
забезпечує розвиток не тільки окремих сторін психіки або поведінки, а 
й формує особистість дитини в цілому. Тому розвивати пізнавальну 
діяльність дошкільників слід починати якомога раніше. Поява інтересу 
у дитини пов’язана з введенням у пізнавальний процес ігрових 
ситуацій. Гра супроводжена емоціями радості, подиву, дає змогу 
проявити більшу самостійність, допомагає досягти результату й 
оцінити його. Спілкування з дорослими закріплює також уміння 
пояснювати виконання завдання. Під час цієї роботи доцільно 
користатися різноманітними картками, книжками – розмальовками. 

Через прояв позитивних емоцій дитина з порушеннями зорової 
функції глибше усвідомлює пропоноване завдання, докладає розумових 
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зусиль і, ставлячи перед собою мету, обмірковує послідовність своїх 
дій. 

В цій роботі можна використовувати такі завдання, як знайдення 
однакових предметів за величною; розфарбування предметів з ліва на 
право: квадрати – зеленим, трикутники – червоним; знаходження і 
розфарбування найбільшої фігури синім олівцем тощо. 

В наслідок порушення діяльності зорового аналізатору у дітей з 
вадами зору може проявлятись своєрідність мовленнєвого розвитку, яка 
не є віковими особливостями. Оволодіння фонематичною стороною 
мовлення, з якого розпочинається засвоєння рідної мови, тобто, 
формування фонематичного слуху та механізмів звуковимови, відбува-
ється на основі наслідування. І якщо розвиток слуху та формування 
мовно-слухових уявлень у дітей з зоровою патологією та у здорових 
дітей відбувається однаково, то формування мовно рухових образів, які 
основані на кінестетичному та здоровому сприйнятті порушується. 

Основними дефектами мови у дітей із зоровою патологією є дисла-
лія. Частіш за все спостерігаються порушення вимови свистячих та 
шиплячих звуків, а також порушення звуків Л та Р, можуть відбуватись 
порушення вимови звуків Д, Т. 

Недоліки вимови негативно впливають на мовленнєву діяльність, 
обмежують і без того вузьке коло спілкування дітей з дефектами зору, 
гальмують формування ряду якостей особистості, призводить до появи 
негативних якостей (негативізму, замкненості, вередування). 

Тому стає зрозумілим необхідність логопедичної роботи з дітьми, 
які мають вади зору. 

Порушення системи зору наносить великий збиток формуванню 
емоційної сфери дитини. Діти з порушенням зору не можуть вірно 
сприймати пози, жести, міміку, їх реакція не відповідає загальноприй-
нятим відображенням емоцій. 

Труднощі по навчанню дітей мовним засобам спілкування поляга-
ють в обмеженості пізнавальної діяльності дитини і відсутності 
посібників, які відображають особливості емоційних проявів. «Дидак-
тичним посібником» у даному випадку стають вихователі, батьки, які 
виконують роль «зразка» відображення жесту, пози, того чи іншого 
емоційного стану. Якщо отримані навички не закріплювати, вони 
швидко забуваються. 

Корекційно-відновлювальна робота із дітьми з вадами зору повинна 
проводитись у тісній співпраці вихователів, логопедів, психологів, 
тифлопедагогів, лікарів-офтальмологів з батьками слабозорих дітей. 
Ефективними формами роботи є проведення бесід, консультацій, 
батьківських зборів, лекторіїв, школи молодих батьків. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ 

ОСНОВИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

 
Сучасний розвиток суспільства передбачає переорієнтацію загаль-

нолюдських цінностей, появу новітніх досягнень науки, докорінну 
зміну концептуальних засад освіти, якісний перехід до спрямування 
освітнього простору на розвиток дитини, її особистісних і культурних 
якостей. 

В умовах інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) індивідуальні лого-
педичні заняття є основною формою організації начальної діяльності. 
Проте діяльність ця специфічна і здійснюється на мовному рівні, у 
сфері комунікації. 

Виходячи з того, що провідною діяльністю дитини-дошкільника є 
гра, вся логопедична робота відбувається на основі ігрової діяльності, 
одночасно здійснюючи корекційно-розвивальний і навчально-
пізнавальний вплив. 

Робота логопеда інклюзивно-ресурсного центру має певну специфі-
ку. Вона базується на наступних принципах: 

1. Особистісне орієнтування. 
2. Емоційна підтримка. 
3. Взаємодія з батьками і спеціалістами закладу. 
4. Ігровий контекст занять. 
У ході логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку на початко-

вих етапах важливо сформувати мотивацію до здійснення мовленнєвої 
діяльності. Якщо дитина не буде відчувати потреби в мовленнєвій 
активності, то розвивати мовлення за його кількісними і якісними 
показниками буде неможливо. 
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Тому в роботі з дітьми дошкільного віку слід орієнтуватись не 
просто на утримання показників мовленнєвого розвитку у межах норм, 
а прагнути до формування мотивації щодо здійснення мовленнєвої 
діяльності та сприяти підвищенню мовленнєвої активності на основі 
сформованості мотиваційних показників. 

Корекція мовленнєвої діяльності здійснюється вчителем-логопедом 
за основними освітніми напрямами, кожен із яких передбачає 
вирішення низки завдань: 

– формування динамічних передумов мовленнєвої; 
– становлення фонетичної компетентності; 
– удосконалення граматичної компетентності; 
– розширення лексичної компетентності; 
– розвиток комунікативної компетентності. 
Водночас, необхідно створити відповідне розвивальне середовище. 
Наочність – невід’ємна складова логопедичних занять, яка допома-

гає зробити їх не тільки пізнавальними, а й цікавими та емоційно 
насиченими, тому корекційні заняття логопеда в ІРЦ гармонійно 
поєднують в собі мовленнєвий і наочний матеріал. 

Розрізняють такі види наочності: 
1. Натуральні та умовно натуральні об’єкти – допомагають розви-

нути у дітей тактильне та зорове сприймання, сформувати цілісне 
уявлення про предмет і його складові, краще зрозуміти функціональне 
призначення. 

2. Дидактичний матеріал найпоширеніший в умовах ІРЦ для дітей 
із порушеннями мовлення, адже характеризується асоціативністю, 
диференційованістю, узагальненістю, доступністю та багатоваріативні-
стю. 

3. Мультимедійна наочність – особливо корисна для роботи з 
дітьми із ФФНМ, адже сприяє розвитку слухового та зорового 
сприймання, уваги, пам’яті, формуванню правильної звуковимови та 
фонематичних процесів. 

4. Друковані таблиці – допомагають розвинути у дітей аналітичне 
мислення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, навички 
самоконтролю. 

Під час проведення ігор-занять необхідно організовувати взаємодію 
з дітьми так, щоб 

Під час використання наочності і системи пізнавальних завдань 
необхідно враховувати наступні дидактичні вимоги: 

а) наочність і завдання мають відповідати змісту програмового 
матеріалу; 

б) наочність і завдання мають бути доступними для дітей; 
в) складність завдань та способів їх виконання мають поступово 

зростати; 
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г) варіативність завдань у межах кожної теми, що надає змогу 
формувати уявлення про навколишній світ в учнів за показником 
дієвості. 

Важливою складовою наочності в роботі вчителя-логопеда є різно-
манітні іграшки. Можна виокремити такі види іграшок: образні 
(сюжетні), анімалістичні, дидактичні, будівельно-конструктивні, 
технічні, музичні, спортивні, іграшки для ігор з піском, водою та 
снігом, іграшки для театралізованої діяльності, іграшки-забави, народні 
іграшки, спеціальні іграшки. 

Під час логопедичних занять вчитель-логопед починає приваблюва-
ти дитину як партнер у грі, взірець для наслідування, помічник, 
організатор, учасник спільної предметної діяльності. 

Справедливо відмічав А. Ейнштейн: «Уміє вчити той, хто вчить 
цікаво». 

Як же зробити заняття цікавими? Відповідь дуже проста – навчати 
граючись! Адже саме гра є провідною діяльністю дитини-дошкільника. 

«У грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі 
здібності особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного 
інтелектуального розвитку. Гра – іскра, яка запалює вогник допитливо-
сті і цікавості. В неї залучаються всі сторони особистості: дитина 
рухається, говорить, сприймає, думає. У процесі гри активно працює її 
уява, пам’ять, посилюються емоційні та вольові прояви, дитина 
навчається долати труднощі, пізнає оточуючий світ, шукає вихід з 
проблемної ситуації», – писав В.О.Сухомлинський. 

Зазначимо, що, отримуючи в грі завдання, дитина дошкільного віку 
виконує його не лише жестом, рухом, але і словом. Вона намагається, 
щоб її мовлення було якомога більш схожим на мовлення дорослих, 
зображуваних у грі. Активізується пасивний словник, засвоюються нові 
слова, причому це відбувається значно швидше і міцніше, ніж поза 
грою. Саме в грі розвиваються психічні процеси, удосконалюється 
мовлення, формуються моральні якості особистості. 

Розглядаючи питання про роль мовленнєвих ігор у логопедичній 
роботі, професор М.Ю. Хватцев підкреслює, що вони сприяють: 

– співдружності педагога з дитиною; 
– активізації інтересу до мовлення; 
– бажанню оволодіти тими чи іншими уміннями та навичками; 
– реформуванню старих та появі нових мовленнєвих навичок; 
– застосуванню набутих навичок у повсякденному житті. 
Враховуючи психофізичні особливості дітей з порушеннями мов-

лення, заняття необхідно проводити в діяльності, максимально 
наближеній до ігрової. Широко використовувати дидактичні іграшки, 
практичні дії з предметами, ситуаційні моменти описані в працях 
Г.О. Блеч, Н.І. Малюхової, О.І. Мякушко, В.С. Ізотової, Т.П. Свиридюк, 
Н.С. Царик і адаптовані до особливостей дітей даної категорії. 
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Успішність створення мотиваційної основи мовленнєвої діяльності 
забезпечується дотриманням ряду педагогічних умов: 

– врахування психофізичних особливостей, пізнавальних можливос-
тей та попереднього досвіду кожної дитини; 

– застосування в процесі корекційно-розвиткових занять індивідуа-
льного та диференційованого підходів (навчання і викладання); 

– введення в освітній процес на всіх його основних етапах предмет-
но-практичної діяльності або її елементів; 

– використання демонстраційного матеріалу (наочного, натурально-
го) в процесі конкретизації уявлень дітей; 

– вербальність всіх видів діяльності учнів та інтенсифікація їх 
мовленнєвого розвитку; 

– організація спеціального навчання на рівні міжпредметних 
зв’язків. 

Отже, для формування позитивної мотивації до мовленнєвої діяль-
ності під час логопедичних занять важливо накопичувати у дитини 
сенсорний досвід, задовольняти потреби, позитивно схвалювати та 
заохочувати прагнення до мовленнєвої взаємодії, використовуючи 
створене в інклюзивно-ресурсному центрі розвивальне середовище. 

 

Література: 

1. Бабанський Ю. К. Оптимізація процесу навчання: загальнодидак-
тичний аспект / Ю. К. Бабанський. – М., 1977. 

2. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчаня 
дітей рідної мови: підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – К.: Вища 
шк., 2007. – 542 с. 

3. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із 
ФФНМ: програмно-методичний комплекс / Ю.В. Рібцун. – Терно-
піль: Мандрівець, 2014. – 271 с. 

4. Луцан Н. І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку / 
Н. І. Луцан. – Одеса: ПНЦ АПН України-СВД М. П. Черкасов, 
2005. – 319 с. 6. 

5. Организация коррекционно-логопедической работы в диагностичес-
ких группах сдетьми дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие / 
авт.-сост. : А. Ф. Леонова, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова, 
А. И. Данилкович ; под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой. – 
Ч. 1. – М. :РУДН, 2007. – 87 с. Савінова Н. В. Збагачення мотивації 
мовленнєвої діяльності дітей із тяжкими порушеннями мовлення у 
грі: теоретичний аспект. 

6. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних 
посібників та іграшок дошкільного навчального закладу: [затв. 
наказом М-ва освіти і науки України від 11.09.2002 р. № 509]:  
(2-ге вид., доповн.) // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 10. – С. 29-
31: табл.; № 11. – С. 28-31: табл. 



 

128 

7. Тихеева Е. И. Развитие речи детей / Е. И. Тихеева. – М.: Просвеще-
ние, 1967. – 216 с. 

8. Ушинський К. Д. Избр. пед. произведения / К. Д. Ушинський. – 
М.: Просвещение, 1968. – 558 с.  

 
 
 

Татьянчикова І. В., доктор педагогічних наук, доцент, 

професор, завідувачка кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Донецька область, Україна 

 

СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: НОВИЙ ПОГЛЯД НА НАВЧАННЯ 

ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Під впливом соціально-економічних змін в Україні відбувається 

переосмислення певних суспільних цінностей, зокрема прав людини, 
дитини, осіб з інвалідністю, розвитку освіти тощо. На часі й реформи у 
галузі спеціальної освіти, що ґрунтуються на її здобутках і кращому 
педагогічному досвіді. На сучасному етапі розвитку суспільства 
особливо актуальним стає проведення комплексних заходів щодо 
соціальної реабілітації людей з особливими потребами та залучення їх 
до активного життя. Їх соціальний статус, оптимальна соціалізація – 
один із пріоритетних напрямів соціальної політики, важливий показник 
як рівня розвитку держави, так і рівня прогресивності суспільства у 
цілому. 

Саме тому захист прав дітей з особливими потребами спонукає до 
пошуку нових, більш розвинутих, альтернативних форм навчання. 
Особливістю сучасної системи освіти є докорінне переосмислення її 
мети і завдань. На перший план виступає системна, поступова і 
послідовна спеціальна педагогічна робота, яка спрямована на 
розвиток соціальної активності, виховання життєздатності через 
формування життєвих компетентностей, що забезпечить спромож-
ність ефективного існування дитини з особливими потребами у 
соціумі. У цьому сенсі особливого значення набуває перехід до 
інклюзивної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, 
надання можливості дітям адекватно інтегруватися в сучасний 
освітній простір, розвивати свої здібності в колективі однолітків. При 
цьому акцент переноситься на започаткування інклюзивної форми 
навчання передусім у дошкільних закладах, тобто забезпечення 
ранньої соціальної інтеграції дітей перших років життя, що потребує 
перегляду навчальних програм і планів підготовки відповідних 
спеціалістів у закладах вищої освіти. 
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В основу оновленого змісту освіти для дітей з особливими потреба-
ми та Державного стандарту загальної освіти покладено особистісно-
зорієнтований та компетентнісний підходи. 

Особистісно-зорієнтований підхід конкретизує академічний компо-
нент освіти через встановлення відповідності засвоєння дітьми з 
особливими освітніми потребами академічних знань та формування 
компетенцій і компетентностей в умовах корекційної спрямованості 
навчання та виховання. Академічні знання, вміння та навички 
корелюють зі сформованою у дітей здатністю їх реалізації у житті для 
досягнення мети, що й визначає життєву компетенцію, тобто у межах 
можливостей кожної дитини здійснюється підготовка до її активного 
життя в сім’ї та соціумі. 

Компетентнісний підхід визначає спрямованість навчально-
виховного процесу на досягнення результатів, якими є ключові, 
загальнопредметні, предметні та життєві компетентності. Особливого 
значення у цьому контексті набувають життєві компетентності − 
здатність дитини з особливими освітніми потребами інтегрувати у 
соціальне середовище, тобто цілісно реалізувати на практиці знання, 
досвід і цінності, набуті у процесі корекційного навчання та виховання 
через оновлення змісту освіти. 

Останнім часом до спеціалістів часто звертаються батьки дітей 
дошкільного віку, проблеми у розвитку яких можна було б уникнути 
або виправити. Утім, через нерозуміння значущості початку психолого-
педагогічної допомоги таким дітям втрачається час. Як наслідок, 
виникає багато інших проблем, скорегувати які не завжди вдається. Ось 
чому педагоги дошкільних закладів мають розуміти, що діти з 
особливостями психофізичного розвитку повинні отримувати ранню 
корекційно-педагогічну допомогу. 

Практика свідчить, що діти з особливими потребами як дошкільно-
го, так і шкільного віку часто стикаються з певними серйозними 
проблемами, які самостійно розв’язати не в змозі. Вони потребують 
ретельної уваги і особливої допомоги з боку кваліфікованих спеціаліс-
тів: корекційних педагогів і психологів. 

Сьогодення поставило гостре питання щодо розвитку освіти: або 
вона і далі буде розвиватися у напрямі традиційних понять, підходів до 
дітей з особливими освітніми потребами як пасивних об’єктів впливу, 
недооцінки їх духовного становлення і розвитку, або наповнить новим 
духовним, життєтворчим змістом навчання і виховання, продекларува-
вши, що головне для спеціальної, у тому числі й інклюзивної, освіти – 
дитина, з її радощами і болями, різними проблемами, потребами, 
інтересами, з її особистим внутрішнім світом. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, як ніколи, гостро постало 
завдання переосмислення та пізнання буття, створення нової філософії 
освіти, спрямованої на розкриття життєвого потенціалу дитини. На цій 
основі і повинна формуватись нова педагогіка – педагогіка компетент-
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ної, відповідальної людини. Це спонукає до пошуку нових ідей, 
сучасних методів і прийомів роботи, започаткованих на інноваційній 
основі. Нова українська школа у цьому контексті стає загальноосвітнім 
навчальним закладом цілісного і успішного розвитку і саморозвитку 
дитини як творця своєї долі, свого життя. Головна функція школи – 
навчити дитину використовувати набуті знання в процесі практичного 
життя і професійної діяльності. Інноваційна модель розвитку освіти 
потребує виховання цілісної особистості, здатної до самостійного і 
ефективного існування у соціумі. У цьому контексті особливого 
значення набуває необхідність розроблення і експериментальної 
перевірки моделей школи життєвої компетентності, яка буде сприяти 
досягненню нової якості освіти. 

Спеціальна освіта гостро потребує перегляду і переосмислення 
парадигми освітньо-реабілітаційного і корекційного процесу, 
оновлення його змісту і впровадження сучасних технологій. Ключо-
вим принципом нової стратегії є розуміння того, що діти з особливи-
ми потребами повинні не пристосовуватись до умов суспільства, а 
активно включатися в його життя як рівноправні громадяни, яким 
надається відповідна та професійна соціально-педагогічна, психологі-
чна, фінансова допомога та правовий захист. Саме тому важливе 
завдання спеціальної освіти – сформувати сучасні життєві стратегії, 
максимально адекватні новій ситуації, яка склалася в українському 
суспільстві. 

Освітньо-реабілітаційний процес має бути спрямований на станов-
лення стратегії побудови розвивального способу життя, виховання 
вільної й відповідальної особистості. Основою реалізації цих важливих 
положень є спеціальна організація педагогічного процесу щодо 
підвищення успішності соціалізації дітей з вадами розвитку в умовах 
спеціального навчального закладу. Педагогічна робота у зазначеному 
плані передбачає: підвищення ефективності процесу адаптації учнів, 
посилення процесу їх індивідуалізації, сприяння інтеграції, удоскона-
лення соціалізації учнів у процесі професійної підготовки. 

Концепція нової української школи спрямована на виховання кон-
курентноздатної, життєво компетентноі, соціально мобільної, 
захищеної особистості. Сучасна школа має підтримати дитину, 
виробити у неї життєву стійкість, озброїти механізмами і технологіями 
накреслення відповідних життєвих стратегій, які забезпечать її 
розвиток і саморозвиток, навчать дитину адекватно використовувати 
набуті знання. У цьому контексті українська школа перетворюється на 
школу життєвої компетентності, в основі якої – не підготовка до життя, 
а саме життя дитини, простір реалізації її можливостей і здібностей, 
потреб та інтересів. 

Особливо це стосується дітей з вадами розвитку, які повинні жити і 
активно діяти у новому оточенні, світі, адекватно реагувати на сучасні 
виклики та зміни. 
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Перехід до компетентнісно спрямованої освіти обумовлює потребу 
переосмислення фундаментальних концептуальних засад змісту 
спеціальної освіти, зокрема в навчальних закладах для дітей з 
психофізичними порушеннями. При цьому дуже важливим стає 
забезпечення якості освіти. 

Сучасна школа за основу свого функціонування бере лейтмотив: від 
рівних прав дитини – до рівних її можливостей. У руслі цієї парадигми 
здійснюється активний пошук шляхів і засобів удосконалення змісту, 
форм і методів начально-виховного процесу, обґрунтовується нова 
методологія навчання, виховання і розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, посилюється громадський інтерес до удоскона-
лення організаційно-правових засад забезпечення права на освіту таким 
дітям, реалізації можливостей і запитів кожної особистості шляхом 
здобуття освіти відповідного рівня. Відтак, суспільство має бути 
готовим прийняти їх у своє життя як рівноправних громадян, забезпе-
чуючи необхідну підтримку і правовий захист. 

Особливого значення набуває розгляд зазначених питань у контекс-
ті психолого-педагогічної науки і практики. Виклики сьогодення щодо 
сучасної освіти мають свій сенс, свою філософію, які спрямовані на 
досягнення нової якості навчання підростаючого покоління, а в 
цілому – нової якості життя. 
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СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ: ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ 

 
В умовах сучасних змін у суспільстві загострюється проблема 

соціального становлення учнів з особливими потребами. На перший 
план виходить повноцінне існування таких дітей у соціумі, необхід-
ність засвоєння і виконання ними відповідних соціальних ролей, через 
які здійснюється опанування суспільного досвіду. При цьому особли-
вого значення для учнів спеціальної загальноосвітньої школи набуває 
насамперед виконання ролі школяра. Неофіційний статус у системі 
міжособистісних стосунків накладає значний відбиток як на виконання 
цієї ролі, так і на виконання інших ролей, пов’язаних з офіційним 
статусом дитини у шкільному колективі. У контексті цієї проблеми 
розглядається й успішність соціалізації дитини та підготовка її до 
самостійного життя в соціумі. 

Проблема соціальних ролей, рольової поведінки та міжособистісних 
стосунків у психолого-педагогічній науці знайшла своє відображення у 
працях Б. Ананьєва, Г. Андрєєвої, П. Горностая, О. Киричука, 
Я. Коломинського, І. Кона, В. Москаленко, Л. Орбан-Лембрик, 
Л. Столяренко та ін. Щодо учнів спеціальної школи вона розглядається 
у працях І. Беха, С. Горбенко, І. Єременко, В. Кобильченко, 
Н. Коломинського, Є. Синьової, І. Татьянчикової та ін. 

Автори підкреслюють, що засвоєння соціальних ролей є складовою 
процесу соціалізації особистості, неодмінною умовою її інтегрування, 
тобто «вростання» у суспільство інших людей. При цьому людина, 
засвоюючи певні соціальні ролі, опановує соціальні стандарти 
поведінки, вчиться поводити себе згідно з нормами і правилами групи, 
де вона знаходиться, оцінює себе з позиції набутих ролей і здійснює 
самоконтроль. 

Л. Столяренко дає наступне визначення поняття: «соціальна роль»: 
«... це відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людей, залежно 
від їх статусу чи позиції в суспільстві, в системі міжособистісних 
стосунків» [4, с. 609]. 

П. Горностай підкреслює, що важливого значення набуває визна-
чення і обрання ролі, яка дасть можливість найбільшим чином 
інтегрувати своє неповторне «Я» у певну групу і власну життєдіяль-
ність, визначити конкретне місце в соціальній системі, тобто свій 
соціальний статус. 
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С. Горбенко вказує на необхідність виконування дитиною певних 
соціальних ролей при збереженні своєї індивідуальності. Важливим 
стає добір соціальної ролі для кожного учня відповідно до його 
можливостей та своєї самореалізації, а також необхідності для групи, в 
якій він знаходиться. Ось чому набуває особливої значущості визна-
чення стану можливості реалізуватися кожній дитині, інтегрувати в 
різні сфери життєдіяльності завдяки певним соціальним ролям, 
виконування яких розглядається як використання задатків дітей і 
визначається в якості одного з показників соціального становлення. 

Слід зазначити, що найбільш ефективно соціальне становлення 
учнів відбувається в процесі відносин, які реалізуються між ними. 
У межах спеціальної школи такими групами є шкільний та класний 
колектив, де забезпечується активна взаємодія учнів на підставі 
перевірки доцільності й важливості моральних знань, формування 
позитивних ціннісних ставлень, збагачення соціального досвіду 
кожного з них. У процесі таких відносин школярі вчаться виконува-
ти певні соціальні ролі, беруть на себе відповідні обов’язки, 
залучаючись до життєдіяльності як колективу однолітків, так і 
соціуму взагалі. 

Вивчення успішності і адекватності виконання учнями певних 
соціальних ролей у класній і позакласній роботі, їх відповідності 
можливостям дітей (задаткам, здібностям, нахилам), індивідуальним 
особливостям, здійснювалось на підставі опитування педагогів 
спеціальних шкіл і методу експертної оцінки (за 5-бальною шкалою). 
Особливу увагу ми звертали на аргументованість педагогами добору 
цих ролей для школярів, з’ясуванню, наскільки вони реально відпові-
дають їхнім можливостям і приймаються групою однолітків, відпові-
дають її інтересам. Зверталась також увага на затребуваність кожного 
учня. Отримані дані співвідносились з даними школярів. 

Результати опитування вчителів та спостереження показали, що 
учні в умовах спеціальної школи виконують основну соціальну роль – 
школяра та ролі, пов’язані з обов’язками у класі: старости або 
командира, санітара, бібліотекаря, природознавця, чергового, помічни-
ка у їдальні тощо. Як свідчать педагоги, соціальні ролі підбираються 
для кожного учня з урахуванням його індивідуальних особливостей і 
можливостей, насамперед здібностей, а також особистісної зацікавле-
ності і бажання виконувати певну роль, тобто здійснюється адекватний 
добір соціальної ролі для учня, який був зафіксований у більшості 
випадків (81,67%). При цьому цей добір йде ретельно і виважено, 
педагоги застосовують диференційований та індивідуальний підхід і 
дотримуються відповідності між соціальною роллю й індивідуальними 
особливостями дитини (якщо вона має організаційні здібності – 
надається можливість бути старостою, якщо дитина охайна, любить 
чистоту і порядок – санітаром і т. ін.), що, як ми переконалися, не 
завжди відбувається при комплектації гуртків. 
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Аналіз отриманих емпіричних даних показав, що значна кількість 
підлітків виконує запропоновані їм соціальні ролі, відповідно до їх 
здібностей, на середньому рівні успішності (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Дані щодо рівнів успішності виконання учнями з особливими 

потребами соціальних ролей в умовах спеціальної школи 

(у% від загальної кількості) 

Досліджувані 

Рівні успішності виконання 
соціальних ролей 

високий середній низький 

Учні з особливи-
ми потребами – 
60 осіб 

18,33 46,67 35,00 

 
Як видно з таблиці, 46,67% учнів виконують соціальні ролі на 

середньому і 18,33% учнів на високому рівні, тобто вони можуть 
успішно виконувати основні функції і дотримуватися правил, 
пов’язаних з розумінням суті обраної соціальної ролі, а також мають 
бажання бути помічником вчителя. Крім того, виконання ролей 
підіймає авторитет дітей серед однокласників, особливо це стосується 
таких, які наділені певними повноваженнями (роль старости, команди-
ра, санітара). Втім, зазнають учні й певних труднощів при виконанні 
соціальних ролей, особливо в тих випадках, коли вони не відповідають 
не тільки бажанням і можливостям учнів, але й інтересам самого 
колективу. У дітей цієї групи були зафіксовані показники низького 
рівня (35,00%). 

Результати опитування учнів показали, що в умовах спеціальної 
школи вони в цілому успішно засвоюють соціальні ролі, пов’язані з їх 
шкільним життям (староста, санітар, черговий, природознавець), тобто 
школа надає можливість реалізуватися кожній дитині завдяки певним 
соціальним ролям. При цьому наявність у підлітків позитивного 
ставлення до виконання своїх обов’язків, визначених роллю, бажання 
підтримувати спілкування з однолітками, особливо при їх зацікавлено-
сті приймати соціальну роль однокласника, має велике значення для 
визначення позитивних прогнозів щодо можливості їх інтеграції у 
систему суспільних відносин. 

Утім, дані експертної оцінки педагогів свідчать, що серед дітей є і 
така група, яка характеризується нереалізованістю щодо опанування 
соціальної ролі, її недостатнім прийняттям і невиконанням притаман-
них їй норм поведінки, що відповідає за 5-бальною шкалою оцінювання 
3 балам. Правила, визначені певними ролями, ці діти виконують 
формально і незацікавлено. Це відбувається, свідчать педагоги, коли 
школярі за власним бажанням отримують певне доручення, не 
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розуміючи, що воно не відповідає їхнім індивідуальним особливостям і 
можливостям, або коли вони зовсім не отримують бажану ними 
соціальну роль. У процесі бесіди з такими учнями було встановлено, 
що бажані ролі, це, як правило, такі «...де можна керувати іншими і 
командувати». Вочевидь, на таке ставлення впливають особливості 
підліткового віку, коли виникає бажання самоствердитися, отримати 
відповідну оцінку з боку однолітків, заручитися їх підтримкою, 
налагодити дружні стосунки, що краще всього відбувається «...коли є 
серйозне доручення, мене всі слухаються, і я командир» (Олег В.). 
Отже, виникає необхідність проведення відповідної корекційно-
виховної роботи не тільки з дітьми визначеної групи, а й зі всіма 
підлітками, з метою формування у них спрямованості на адекватне 
сприйняття себе у певній соціальній ролі з урахуванням своїх 
індивідуальних особливостей і можливостей, позитивних рис характе-
ру, на підвищення успішності її виконання, бажання налагодити 
стосунки з однокласниками, пропонуючи себе у певній соціальній ролі, 
що в кінцевому випадку відбивається на ефективності засвоєння 
учнями соціального досвіду. 
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ДОЗВІЛЛЯ ЯК КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ 

 
Дозвілля – це сукупність занять у вільний час, за допомогою яких 

задовольняються безпосередні фізичні, психічні і духовні потреби 
людини. Це один із важливих засобів формування особистості та 
організації її життєдіяльності. Дозвілля безпосередньо впливає на 
всебічний розвиток людини, підвищує продуктивність її праці, знімає 
інтенсивні фізичні та психічні навантаження. Рівень розвитку, характер 
і зміст вільного часу є своєрідним індикатором культури, показником 
духовних потреб та інтересів суспільства. 

Соціально-виховне значення дозвіллєвої діяльності висвітлено в 
державних документах, що визначають освітню політику України і 
політику стосовно прав дітей та молоді. Серед таких документів: 
національна програма «Освіта» («Україна XXI сторіччя») (1993 p.), 
національна програма «Діти України» (1996 p.), «Декларація про 
загальні основи молодіжної політики в Україні», закони і законодавчі 
акти, «Про освіту» (1991 p., 1996 p.), Концепція позашкільної освіти і 
виховання (1996 p.), закон України «Про позашкільну освіту» (2000 p.), 
«Положення про позашкільний навчальний заклад» (2000 p.), «Програ-
ма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 p.» 
(2002 p.) тощо. Усі вони спрямовані на реалізацію в Україні основних 
положень Конвенції про права дитини, проголошеної Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй. «Конвенція про права 
дитини» тісно пов’язана з іншим документом ООН – «Загальною 
декларацією прав людини». В її основу покладені ідеї про те, що: права 
людини не створюються державою, а є її природними властивостями; 
інтереси людини абсолютні, інтереси держави відносні; права й 
обов’язки єдині, але первинні права, тому що без них виконання 
обов’язків перетворюється в рабське скорення; реалізація прав людини 
залежить від рівня економічного розвитку країни [1, с. 74–77]. 

Існують різноманітні види позашкільних дозвіллєвих закладів. 
Згідно Постанови Кабінету Міністрів № 433 від 6 травня 2001 року 
«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів» 



 

137 

та відповідно до статей 12 і 13 Закону України «Про позашкільну 
освіту», є чітко визначені типи позашкільних навчальних закладів: 

1. Дитячо-юнацькі спортивні школи; 
2. Дитячо-юнацькі клуби різних напрямів; 
3. Мала академія мистецтв ( народних ремесел); 
4. Мала академія наук учнівської молоді; 
5. Оздоровчі заклади для дітей та молоді. 
6. Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. 
7. Центр, палац, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді; 
8. Центр, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
9. Центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської 

молоді, станція юних техніків; 
10. Центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості 
учнівської молоді, станція юних туристів; 

11. Центри військово-патріотичного та інших напрямів. 
12. Дитяча бібліотека, дитяча флотилія моряків і річковиків, дитячий 

парк, дитячий стадіон. 
Позакласні заклади мають невичерпні можливості в організації 

дозвілля: екскурсії, читацькі конференції, предметні вечори, читання 
науково-популярної літератури, технічна творчість і робота в гуртках – 
ці та багато інших форм творчої діяльності у сфері вільного часу. 

Позашкільні заклади працюють нерозривно зі школою, бо мають 
спільні інтереси – організація вільного часу школярів. І саме соціальні 
педагоги відіграють в цьому неабияку роль. Соціальний педагог 
повинен поєднувати в собі якості психолога, організатора, керівника. 

У структурі орієнтаційної функції вільного часу учнівської молоді 
можна виділити два самостійних аспекти: соціальна орієнтація 
школярів та професійна орієнтація школярів. 

Шляхи та методи здійснення першого аспекту у сфері дозвілля дуже 
численні: бесіди, диспути, зустрічі, активне включення в суспільно-
трудову, суспільно-політичну роботу тощо. Основними напрямками у 
сфері дозвілля щодо другого аспекту професійної орієнтації є зустрічі з 
цікавими людьми, робота в гуртках технічної творчості, майстернях, 
учнівських кооперативах. 

Проаналізувавши стан дозвілля можна стверджувати, що головними 
соціальними функціями дозвілля є рекреаційна, комунікативна, 
соціальна, творча, ціннісно – орієнтаційна, розвивальна, пізнавальна та 
виховна [2, с. 5]. 

Рекреаційна функція спрямована на зняття виробничої перевтоми, 
психологічної перенапруги, відтворення фізичних, інтелектуальних, 
емоційних сил людини, на зміцнення здоров’я шляхом здійснення 
об’єднання ігрових, оздоровчих, розважальних, спортивних, туристич-
но-екскурсійних програм та ін. Ця функція є однією з провідних для 
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сучасних дозвіллєвих закладів, її мета – сприяти відпочинку, неформа-
льному спілкуванню. 

Комунікативна функція дозволяє розширити можливості для спіл-
кування, подолання самотності, знаходження нових друзів. Вона 
виявляється в таких формах дозвілля, як диспути, дискусії вечори 
відпочинку, конференції, конкурсні та розважальні програми, 
просвітницькі акції тощо. 

Соціальна функція дозвілля сприяє тому, щоб кожна особистість 
мала власну гідність, могла знайти сенс свого існування, сприяє 
інтеграції молоді в суспільство. Ця функція набуває особливого 
значення на сучасному етапі, коли людина соціально розчарована, 
емоційно загублена, духовно принижена, не вірить у майбутнє, цинічна 
по відношенню до минулого, втрачає повагу до великих моральних 
цінностей та норм. 

Творча функція спрямована на створення умов для вияву й розвитку 
творчого потенціалу особистості за межами професійної трудової та 
сімейно-побутової діяльності шляхом участі особистості у виставках, 
творчих вечорах, в різноманітних гуртках, хобі-групах, у роботі 
майстерень, літературних, музичних, народознавчих віталень, художніх 
салонів. Творча функція дозвілля забезпечує не просто відпочинок та 
розваги молоді, а й самовдосконалення у вільний час. 

У своїй пізнавальній функції дозвілля постає складовим компонен-
том неперервної освіти, підкреслюючи важливість самовдосконалення 
й самоосвіти, духовного збагачення особистості. Ця функція дозволяє 
задовольнити потреби в додатковій інформації, в поширенні та набутті 
нових знань. Однак процес розвитку особистості буде інтенсивнішим, 
якщо пізнавальна функція дозвілля поєднуватиметься з ціннісно-
орієнтаційною. У цьому випадку сприйняття нових подій, фактів, 
процесів, органічно пов’язується з оцінкою тієї інформації, яку 
отримала людина [3, с. 35–49]. 

Ціннісно-орієнтаційна функція полягає у формуванні системи: 
ціннісних уявлень та орієнтацій особистості, мотивів, ідеалів, 
переконань, життєвої позиції і виявляється у ставленні індивіда до 
навколишнього середовища, до інших людей, до самого себе. Сприй-
маючи певні події, факти, предмети, наукові концепції, поведінку 
інших людей, навколишній світ, людина завжди оцінює та формує 
певне ставлення до них. Ціннісно-орієнтаційна функція дозвілля 
передбачає використання досвіду народного, сімейного, релігійного та 
шкільного виховання. 

Виховна функція дозвілля має специфічні особливості, які поляга-
ють у добровільному включенні молоді в дозвіллєву діяльність і 
виявляється в цілеспрямованому розвитку особистісних потенціалів 
(пізнавального, ціннісно-орієнтаційного, творчого, комунікативного). 
Дозвіллєвий заклад часто постає в ролі додаткової школи як паралельне 
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з навчальною установою джерело знань, набуття певних навичок і 
розширення культурно-дозвіллєвих інтересів. 

Розвивальна функція припускає вирішення ще одного важливого 
завдання – формування морального складу учнівської молоді. Одним з 
найважливіших педагогічних завдань розвивальної функції є завдання 
духовного збагачення школярів, розширення їх загального, естетичного 
кругозору, розвиток і вдосконалення пізнавальних здібностей, інте-
ресів, умінь і навичок. 

Визначення основних функцій дозвілля дозволяє правильно окрес-
лити головні напрями дозвіллєвої діяльності, конкретизувати його 
завдання, піднести його соціальну значимість. Сукупність функцій 
відбиває основний зміст дозвілля, сутність видів дозвіллєвої діяльності. 

Висновок. Дозвілля – це сукупність занять у вільний час, за допо-
могою яких задовольняються безпосередні фізичні, психічні і духовні 
потреби молоді. Дозвілля безпосередньо впливає на всебічний розвиток 
людини, підвищує продуктивність її праці, знімає інтенсивні фізичні та 
психічні навантаження. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
В останні роки відбулися радикальні зміни у всіх сферах суспільно-

го життя, які стали причиною виникнення низки гострих проблем, 
серед яких і проблеми молоді. Однією зі сфер життєдіяльності є 
дозвілля молоді. 

Суперечливість ціннісних орієнтацій у сучасній соціокультурній 
ситуації призводить до того, що молоді люди втрачають здатність 
протистояти впливу негативним тенденціям, що сформувалися в 
системі молодіжного дозвілля. У зв’язку з цим особливо актуальним є 
вивчення нових потреб і цінностей, що формуються в просторі 
дозвілля, окремих дозвіллєвих видів, визначення ролі й місця дозвілля 
в житті сучасної молоді. 

На даний час проведено дослідження, присвячені проблемам моло-
діжного дозвілля такими вченими, як: К. М’яло, Б. Трегубова, 
А. Запесоцького, А. Файна, В. Суртаєва, В. Лисовського, А. Маршака, 
Л. Боженко, В. Орлова, І. Бестужев-Лади, Б. Ручкіна, В. Скороходова. 
Але існують й невирішені проблеми у галузі вивчення дозвілля молоді. 

Особливості культурно-дозвіллєвої діяльності молоді багато в чому 
зумовлені тими складними й суперечливими процесами, що відбува-
ються в умовах урбанізації, розвитку науково-технічної революції, 
кризи основних інститутів соціалізації, розриву між соціальною й 
фізіологічною зрілістю учнів, що знаменується подовженням термінів 
їхнього навчання. На дозвілля молоді впливають і психологічні 
особливості віку. Як зазначають психологи, поводження молоді 
зумовлене не тільки її суспільним становищем, але й вразливістю, 
психічною рухливістю й збудливістю, інтелектуальною мобільністю, 
перевагою емоцій над розумом. 

Специфіка дозвіллєвої сфери життєдіяльності молоді залежить як 
від психологічних, так і від вікових її особливостей і зв’язана зі 
своєрідністю способу життя в цілому. 

У наш час відбувається істотна переоцінка значення дозвілля як 
соціально-культурної категорії в житті суспільства. Дозвілля, що 
виконувало протягом багатьох років роль придатка виробничої сфери, 
стає все більш широким аспектом соціально-культурної діяльності, де 
відбувається самореалізація творчого й духовного потенціалу 
суспільства. 
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Проблема дослідження змісту й структури дозвілля здобуває за 
останні роки нові якісні обриси. Багато в чому це диктується масшта-
бом тих змін, якими характеризується ця галузь життєдіяльності. У цій 
ситуації з’являється можливість і необхідність говорити про інновацій-
ні зміни у сфері дозвілля. У рамках вивчення дозвіллєвої діяльності 
молоді під інновацією (нововведенням) розуміємо такі зміни в 
сучасному дозвіллєвому просторі молоді, що характеризуються як його 
новими, нетрадиційними видами практик, так і змінами сутнісного, 
значеннєвого характеру, що наповнюють новим змістом існуючі форми 
дозвіллєвого проведення часу. 

В організації дозвілля молоді необхідна й дозвіллєва стратегія, що є 
механізмом задоволення потреб у сфері дозвілля й виступає як спосіб 
реалізації (через участь у різноманітних видах дозвіллєвої діяльності) 
індивідуального потенціалу за допомогою доступних економічних 
ресурсів і ресурсів дозвіллєвої сфери для досягнення висунутих цілей, 
розглянутих особистістю в якості необхідних. 

Дозвілля з’являється в контексті реалізації інтересів особистості, 
пов’язаних з саморозвитком, самореалізацією, спілкуванням, задово-
ленням, оздоровленням і т. п., має на увазі вільний вибір особистістю 
дозвіллєвих занять. Разом з тим у просторі дозвілля закладена 
можливість не тільки виховання, але й утворення молодого покоління. 
Говорячи про освітні ініціативи в структурі вільного часу й дозвілля 
молоді, необхідно знову звернутися до тенденцій, що спостерігаються у 
сфері освіти. 

Сфера освіти і сфера дозвілля мають тенденцію до зближення: 
освіта перестає бути прерогативою навчальних закладів. А. Ефендієв 
вважає, що різні форми навчання здійснюють і установи культури, і 
засоби масової комунікації. Таким чином, сучасні реалії молодіжного 
дозвіллєвого простору відбивають усе різноманіття його виховно-
освітнього потенціалу, оскільки залежно від обраних видів занять, 
діяльності відбувається й розвиток особистісних якостей людини, 
задовольняються її духовні, фізичні й інші соціально значущі потреби. 

Дозвілля як фактор виховання й розвитку молоді є сферою самореа-
лізації молодої людини, що позначається на її соціальному самопочутті 
й на тім, які здібності вдалося розвинути молоді та яких навичок 
опанувати. 

Соціалізація молоді, здійснювана в просторі дозвілля, найчастіше 
виявляється під впливом стихійних і негативних факторів, що 
практично не піддаються регулюванню. Необхідне регулювання 
процесів соціалізації молоді, але для цього повинна бути низка умов, 
серед яких В. Морозов і А. Скробов виділяють такі: 

1) об’єктивне врахування особливостей попереднього й сучасного 
стану процесів виховання, менталітету й поведінкових характеристик 
молоді; 
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2) своєчасне блокування й усунення факторів, що гальмують 
процес соціалізації молоді; 

3) наявність науково обґрунтованої державної молодіжної полі-
тики й ефективних механізмів її реалізації. 

Дотримання зазначених умов особливо актуально у зв’язку з ви-
знанням того, що, як відзначає О. Рослова, старі методи самореалізації 
й виховання молоді стають неприйнятними в нових умовах, а щоб 
допомогти молодому поколінню ввійти в життя, необхідно комплексно 
вивчати специфіку й механізми розвитку молодої особистості, для чого 
необхідно проводити спеціальні соціологічні дослідження, що 
розкривають уявлення про загальні тенденції трансформацій соціаль-
них інститутів, що стане ключем до вирішення низки проблем у цій 
галузі. 

Основний зміст дозвіллєвої соціалізації молоді в сучасних умовах 
можна сформулювати так: 

1. Дозвіллєва сфера як більш «гнучка» сфера життєдіяльності 
молоді не обмежується твердими рамками щодо поведінки, видів 
зайнятості, найбільшою мірою здатна швидко реагувати на потреби, що 
змінюються, і відповідати бажанням, що виникають, молодого 
покоління. 

2. Дозвіллєвий простір життя молоді, деідеологізований, комерці-
алізований, меншою мірою, чим інші сфери, піддається регулюванню, 
що відповідає потребам суспільства, зацікавленого у всебічно 
розвинутій особистості молодої людини. 

Таким чином, роль дозвілля повинна полягати в розвитку творчого 
потенціалу молоді, організації вільного часу, забезпеченні (розширенні) 
поля самореалізації й самоствердження, освоєнні соціальних норм і 
цінностей сучасного суспільства. Пріоритетне завдання цієї сфери 
життєдіяльності – розвиток ініціативи й творчості, що сприяє станов-
ленню молоді як активного суб’єкта соціальної діяльності. 

Як основні передумови, що сприяють збільшенню ролі дозвілля в 
соціалізації молоді, можна назвати такі: кризові прояви в основних 
інститутах соціалізації – родині й освіті; негативні прояви соціально-
економічної сфери суспільства, що зумовлюють труднощі реалізації в 
трудовій сфері; збільшення різноманіття видів діяльності на дозвіллі. 

Висновок. Отже, роль дозвілля повинна полягати в розвитку твор-
чого потенціалу молоді, організації вільного часу, розширенні для 
самореалізації й самоствердження, освоєнні соціальних норм і 
цінностей сучасного суспільства. Пріоритетне завдання цієї сфери 
життєдіяльності – розвиток ініціативи й творчості, що сприяє станов-
ленню молоді як активного суб’єкта соціальної діяльності. 
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АДИКТИВНА ПОВЕДІНКА НЕПОВНОЛІТНІХ 

ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ІЗ 

ЗАЛЕЖНИМИ ПІДЛІТКАМИ 
 
Залежна поведінка особистості є серйозною соціальною проблемою, 

оскільки у вираженій формі може мати такі негативні наслідки, як 
втрата працездатності, конфлікти з оточуючими, вчинення злочинів. 
У наш час, головним завданням є попередити насильницьке та 
жорстоке ставлення до дітей та серед дітей, учнівської молоді та їхню 
схильність і наслідки адиктивної поведінки. 

Багато дітей та підлітків живуть і ростуть в контексті негативних 
соціальних, психологічних, економічних явищ. Зараз багато дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які стали бездогля-
дними, із неблагополучних сімей з низьким рівнем культури, економіч-
ною нестабільністю, з аморальною і кримінальною атмосферою тощо. 
У багатьох дітей, підлітків присутнє глибоке невдоволення особистіс-
ним спілкуванням з батьками, образа на них за небажання та нерозу-
міння. Як наслідок, виникає високий рівень тривожності, почуття 
невпевненості в собі, нестійкої самооцінки, складності формування 
особистості, схильності до асоціальних дій, ускладнюється нормальне 
протікання процесів індивідуалізації та соціалізації. Багато підлітків 
знаходяться в зоні ризику, вони ризикують не стати особистостями. 
Тому, захист дітей та підлітків від негативних проявів сучасного 
життя – пріоритетне завдання суспільства та всіх дорослих, що 
виховують дітей. 
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Адиктивна поведінка (англ. addictive beheviour) – одна з форм дестру-
ктивної поведінки, котра виражається у досягненні стану заміщення 
реальності шляхом зміни свого психічного стану засобами прийому 
певних речовин або постійній фіксації уваги на певних предметах чи 
видах діяльності, що супроводжується розвитком інтенсивних емоцій. 
О. Змановська виділяє наступні форми залежної поведінки: хімічна 
залежність (куріння, токсикоманія, наркозалежність, залежність від ліків, 
алкогольна адикція); порушення пов’язані зі вживанням їжі (переїдання, 
голодування, відмова від їжі); гемблінг – ігрова залежність; сексуальні 
адикції; релігійна деструктивна поведінка [1]. 

Ступінь вираження адиктивної поведінки може бути різною – від 
практично нормальної поведінки до тяжких форм біологічної залежно-
сті, що супроводжуються вираженою соматичною і психічною 
патологією. Формуванню адиктивної поведінки сприяють певні 
фактори. На фоні вираженої тенденції до групування у підлітків 
психоактивні речовини виступають у ролі пропуску в підліткову 
субкультуру, підтримують почуття дорослості та звільнення з-під 
контролю батьків; формують почуття приналежності до групи, а також 
середовище неформального спілкування; дають можливість відреагува-
ти сексуальні й агресивні потяги не спрямовуючи їх на людей; 
реалізують креативний потенціал підлітків через експериментування з 
різними речовинами. 

Одним із надзвичайно важливих напрямків роботи соціального 
педагога сьогодні є популяризація серед дітей переваг здорового 
способу життя. Досить тривожним є факт, що з року в рік збільшується 
число неповнолітніх з різними видами наркогенної залежності. 
Широкомасштабна профілактична робота з підлітками, яка проводить-
ся в Україні останнім часом, на жаль, не принесла відчутних результа-
тів. Однією із причин цього є те, що в більшості випадків ця робота 
систематично не ведеться в загальноосвітніх закладах і, в основному, 
носить епізодичний характер. В Україні почали впроваджуватися 
профілактичні програми за методом «рівний–рівному», ефективність 
яких перевірена в інших країнах. Реалізація їх в умовах школи, 
безперечно, не може відбутися без активної роботи в цьому напрямі 
соціального педагога, оскільки інформація, отримана в процесі 
соціальної діагностики, дасть йому можливість відібрати та підготувати 
потрібних для підлітків інструкторів–однолітків. Спільно з соціальним 
педагогом вони зможуть сформувати позитивне ставлення ровесників 
до здорового способу життя. 

Серед науковців, які досліджували цю проблему, Т.М. Титаренко, 
І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова, Афанасьев В.С., Гилинский Я.И., 
Рибакова Л. Н., Цеглин М. Г., Башкатов И.П., Пилипенко О.І., 
А.М. Панова, Е.И. Холостова. 

На сьогодні багато вчених займаються розробкою питань профілак-
тики наркоманії в Україні. Серед них: спеціалісти Українського 
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науково-методичного центру практичної психології та соціальної 
роботи (О. Коструб, О. Вінда, І. Сомовата та ін.), Інституту психології 
ім. Г. Костюка АПН України (Н. Максимова, С. Толстоухова), 
Українського державного центру соціальних служб для молоді 
(З. Зайцева, Г. Рашковський та ін.), Українського інституту соціальних 
досліджень (О. Баларієва та О. Яременко), а також спеціалісти 
інститутів, університетів, організацій, установ, які займаються 
проблемами здорового способу життя в дітей, підлітків та молоді 
(Б. Лазаренко, І. Пінчук, А. Мазаєв та ін.). 

Соціально-педагогічна профілактика – це система форм, методів, 
засобів соціального виховання, спрямованих на створення оптимальної 
соціальної ситуації розвитку підлітків, яка сприятиме прояву їхньої 
активності в різних видах соціально значущої діяльності. 

Залежно від вибору об’єкта впливу виділяють такі типи соціально-
педагогічної профілактики: 

1. Загальна профілактика – охоплює школярів певної вікової 
групи в загальноосвітньому навчальному закладі та спрямована на 
подолання найбільш загальних, універсальних факторів і причин 
уживання наркотичних засобів. 

2. Спеціальна профілактика – орієнтована на підліткові групи, 
котрі знаходяться в умовах, які підвищують імовірність загострення 
цієї проблеми (підлітки групи ризику). 

3. Індивідуальна профілактика – спрямована на окремих підлітків 
з метою подолання специфічних для них проблем. 

Залежно від того, на якому етапі розвитку проблеми та її впливу на 
підлітків проводяться профілактичні заходи, виділяють такі види 
соціально педагогічної профілактики: первинна, вторинна й третинна [3]. 

Первинна спрямована на попередження проблеми задовго до мож-
ливого моменту її виникнення, на створення сприятливих умов 
розвитку, навчання, виховання, адаптації підлітка до умов навчального 
закладу. 

Вторинна або рання профілактика ґрунтується на результатах 
діагностики соціальної ситуації розвитку конкретного підлітка, і є як 
індивідуальною, так і колективною в плані корекції системи його 
життєдіяльності. 

Третинна профілактика – це цілеспрямована діяльність з метою 
попередження переходу відхилень у поведінці у важковиховуваність. 
Третинна профілактика містить заходи, які проводяться з підлітками, 
котрі мають відхилення в поведінці та спрямована на попередження 
несприятливих їх наслідків. 

У профілактиці наркоманії вченими виділяється два види: загальна 
та індивідуальна. 

Загальна профілактика наркоманії – комплекс заходів щодо вияв-
лення причин, які породжують протиправне діяння, і умов, що 
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сприяють здійсненню правопорушень, з подальшим їх усуненням з 
метою формування вільного від наркотиків суспільства. 

Індивідуальна профілактика наркоманії – сукупність заходів впливу 
на окрему особу з метою недопущення зловживання нею наркотичними 
засобами і психотропними речовинами з використанням правових, 
соціальних, психологічних, медичних та інших методів впливу. 

Профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх повинна бути 
системною, комплексною і включати роботу з різними цільовими 
групами: учні, педагоги, батьки та референтне оточення учнів у сфері 
дозвілля. 

Профілактична робота з дітьми, насамперед, припускає науково – 
обґрунтовані та своєчасно здійснені дії, спрямовані на : запобігання 
можливим фізичним, психологічним чи соціокультурним колізіям в 
окремих дітей і дітей груп ризику; збереження, підтримку і захист 
нормального рівня життя і здоров’я дітей; сприяння дітям у розкритті 
їхніх внутрішніх потенціалів. 

Робота з дітьми в галузі профілактики припускає проведення відпо-
відних заходів, починаючи з дошкільного віку, і посилення цієї роботи 
в підліткових колективах. З цією метою соціальними педагогами 
розробляються спеціальні програми, які охоплюють усі вікові групи 
дітей і спрямовані на профілактику й корекцію різних видів девіантної 
та делінквентної поведінки. 

Сучасний підхід до вирішення проблеми зловживання наркотични-
ми речовинами визначає пріоритет профілактичної роботи з дітьми та 
підлітками, починаючи з самого раннього віку [2]. 

Сьогодні профілактика наркотичної залежності неповнолітніх 
виходить на загальнодержавний рівень і передбачає консолідацію 
зусиль різних відомств, установ, організацій; у той же час визнається 
провідна роль системи освіти взагалі та освітньо-виховних закладів, 
зокрема, в організації цілеспрямованої профілактичної роботи та у 
формуванні здорового способу життя школярів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

ЗІ СТУДЕНТАМИ З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УМОВАХ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Сучасному українському суспільству характерне посилення уваги 

до проблем дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. Вагому частину складають діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування. В наш час зростає кількість студентів з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у закладах 
освіти. Ці студенти вимагають особливого ставлення і уваги до себе. 

Питанню особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми-
сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування присвячені 
праці Л. Артюшкіної, В. Звєрєвої, А. Капської, Н. Краснова, 
Р. Овчарової, С. Харченко та інших. 

Метою дослідження є розкриття особливостей соціально-
педагогічної роботи зі студентами з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія». 

З кожним роком у закладах освіти зростає кількість студентів з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Роботу зі студентами даної категорії бере на себе соціально-
психологічна служба навчального закладу, зокрема здійснюється та 
координується соціальним педагогом закладу вищої освіти. 

В практичній діяльності соціальний педагог як спеціаліст соціально-
психологічної служби в закладі вищої освіти, в першу чергу, забезпечує 
дотримання та захист прав студентів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Діяльність соціального педагога в закладі вищої освіти з дітьми-
сиротами, дітьми, позбавлених батьківського піклування та студента-
ми, які в період навчання у віці 18 до 23 років залишилися без батьків 
здійснюється за такими напрямками: соціальний супровід, соціально-
психологічна підтримка (індивідуальне чи групове консультування), 
соціально-правова допомога (індивідуальна, групова робота), допомога 
у вирішенні житлових питань та інше. 

Соціальний педагог у роботі з дітьми-сиротами, дітьми, позбавле-
них батьківського піклування та студентами, які в період навчання у 
віці 18 до 23 років залишилися без батьків ставить перед собою такі 
завдання: 
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1. Створення сприятливих умов для фізичного, психічного, 
соціального і духовного розвитку студентів, забезпечення їх правового 
та соціального захисту. 

2. Формування гармонійно розвиненої особистості, здатного до 
повноцінної життєдіяльності в усіх сферах. 

3. Здійснення заходів щодо профілактики здорового способу 
життя, розвитку критичного мислення щодо збереження та відновлення 
здоров’я, злочинності серед студентів пільгового контингенту. 

4. Спеціальні заходи з культурно-естетичного розвитку особисто-
сті. 

У роботі з даною категорією студентів соціальний педагог повинен 
виконувати певні професійні функції [3; 58]: 

1. консультативна – передбачає здійснення ним консультативної 
діяльності з метою інформування, психолого-педагогічної підтримки та 
розв’язання педагогічних, соціальних, правових проблем студентів 
даної категорії. 

2. соціально-терапевтичну – спрямована на своєчасне подолання 
кризових ситуацій та проблеми даної категорії студентів; 

3. організаційно-посередницька – налагодження зв’язків в інте-
ресах студента даної категорії між освітньою установою, найближчим 
оточенням та іншими. 

4. Попереджувально-профілактична – ґрунтується на виявленні 
умов, психолого-педагогічних факторів, які зумовлюють відхилення у 
поведінці, нормах життєдіяльності студентів. 

5. охоронно-захисну – спрямована на реалізацію соціально-
правового захисту студентів даної категорії; 

Протягом навчального року студенти звертаються до соціально-
психологічної служби навчального закладу за індивідуальними та 
груповими консультаціями з питань адаптації, одержують інформацію 
про типи темпераменту, психічні стани особистості, тим самим 
підвищують рівень власної психологічної культури; разом з практич-
ними психологами визначають причини складнощів, які можуть 
укорінюватися в особистісній сфері, отримують рекомендації з їх 
подолання, залучають за потребою кураторів, наставників груп, 
викладачів, вихователів, юрисконсультів. 

У своїй соціально-педагогічній роботі з дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавлених батьківського піклування соціальний педагог керується 
Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законами 
України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», постановами Кабінету 
Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування», «Деякі питання виплати соціальних 
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (із 
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змінами) та іншими нормативно-правовими актами державного та 
місцевого рівня, які регулюють діяльність соціального педагога в 
напрямі соціального та правового захисту, тому він повинен добре 
орієнтуватися у правовому механізмі. 

На дану категорію студентів створюється база даних, оформляється 
належна документація, оформлюються накази згідно з чинним 
законодавством, надається стипендія у встановленому законом розмірі 
та допомога при працевлаштуванні, безоплатне харчування, проводить-
ся роз’яснювальна робота щодо закріпленого житла за дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавлених батьківського піклування після закінчення ними 
закладу вищої освіти або перебування на квартирному обліку. За 
допомогою залучення організацій та установ різних рівнів, розгляда-
ється питання тимчасового поліпшення житлових умов студентів до 
підходу черги за вказаною категорією обліку. 

Виходячи з вищевикладеного можемо зробити висновок, що дана 
категорія потребує соціально-психологічної підтримки під час 
навчання в закладі вищої освіти. Соціально-педагогічна робота зі 
студентами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування в умовах закладу вищої освіти спрямована на захист прав та 
інтересів з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності; 
сформованості позитивного соціального досвіду, що сприятиме їх 
подальшої успішної життєдіяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ 

У СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ ЗВО 

 
Здатність працювати в умовах постійної зміни ринкового середови-

ща, використовувати весь арсенал сучасних методів і форм управління 
та досягати запланованої мети – головні відмітні риси ефективного 
адміністрування. Менеджер нового типу повинен мати досвід у 
налагодженні стабільних економічних процесів, які характеризують 
діяльність установи в ринкових умовах. Тоді самоорганізація персоналу 
стане постійною рисою її діяльності щодо досягнення цілей організації 
та свідченням високого рівня менеджменту. Актуальність дослідження 
проблем, пов’язаних із оптимізацією процесу управління персоналом 
на сьогодні важко перебільшити. 

Варто звернути увагу на те, що методи управління в педагогічному 
менеджменті полягають у наступному: 

– група економічних методів (економічне стимулювання) – най-
більш недосконалі, потребують удосконалення на всіх рівнях; 

– група адміністративних методів – регламентація діяльності 
виконавців, її нормування, робота з кадрами (сприятливе середовище 
для автократів); 

– група методів психолого-педагогічного впливу – забезпечення 
сприятливого психологічного клімату, стимулювання творчості та 
ініціативи, прогнозування соціальних перспектив розвитку освітнього 
закладу; 

– методи суспільного впливу – розвиток демократії колективів, 
запровадження лояльної конкуренції, толерантності, підвищення 
престижу та іміджу. 

Оволодіння основами менеджменту допомагають у підвищенні 
ефективності педагогічної діяльності. Методи і прийоми самоменедж-
менту допомагають педагогам успішно вирішувати різноманітні 
проблеми особистісного характеру, навчитися володіти собою, 
визначати і формулювати чіткі особисті цілі та цінності, займатися 
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саморозвитком, доцільно використовувати час, здійснювати вплив на 
студентів – це далеко не повний перелік можливостей педагога, який 
опанував основи менеджменту. Впровадження у ЗВО елементів 
менеджменту сприяє процесу демократизації та гуманізації студентсь-
кого життя, ефективному управлінню педагогічним та студентським 
колективом. 

«Педагогічний менеджмент – це комплекс принципів, методів, 
організаційних форм і технологічних прийомів управління освітнім 
процесом, спрямований на підвищення його ефективності», – таке 
визначення дає Н.Л. Коломінський. Під освітнім процесом він розуміє 
сукупність трьох складових: навчально-пізнавального, навчально-
виховного, самоосвітнього процесів [2, с. 105]. 

На сучасному етапі основу концепції філософії управління склада-
ють зростаюча роль особистості працівника, формування його 
мотиваційних установок, вміння їх формувати і спрямовувати у 
відповідності із задачами, які постають перед організацією. Зокрема, 
вплив на соціально-психологічну підсистему структури ЗВО здійсню-
ють не лише по вертикалі: ректор, проректори, керівники структурних 
підрозділів, але й здійснюються впливи по горизонталі – в процесі 
співпраці структурних підрозділів. 

У контексті аналізу управлінських впливів на соціально-
психологічну підсистему структури вишу, варто наголосити, що 
колективи – структурні підрозділи, рiзняться за змiстом, розміром, 
структурою. Колектив незмiнно має тi ознаки, якi складають суть 
соцiальної спiльноти людей. Істотна ознака колективу працівників – 
суспільна важливість мети та завдань, на реалізацію яких спрямовані 
зусилля його членів. Це дає підстави розглядати колектив підрозділу, 
як найважливішу клітинку, складову досліджуваної організації. 

Виконання спільної соціально вартісної та особистісно важливої 
діяльності сприяє становленню та розвитку колективістських взаємин, 
формуванню колективізму як особливої якості особистості, що виявляє 
її солідарність з метою та програмами діяльності колективу, готовність 
активно дотримуватись їх. Колектив складається з особистостей, які 
мають індивідуальні своєрідні риси, що виявляється в інтелектуальній, 
емоційній, вольовій або відразу в усіх сферах психічної діяльності [1]. 

Відносини між особистостями структурного підрозділу ЗВО мають 
складну структуру. У цій структурі діють не лише об’єктивні чинники 
(характер мети, умови для її досягнення, особливості керівництва, 
відносини між членами групи, що склалися), а й суб’єктивні (рівень 
свідомості та самосвідомості членів колективу, рівень їх домагань, 
індивідуально-психологічні особливості, здібності та ін.). 

Доброзичливими, комфортними є стосунки людей в колективі, коли 
члени колективу ставляться з повагою, симпатією один до одного – це 
дуже важливо. Міжособистісні стосунки охоплюють широке коло 
явищ, але головним регулятором сталості, глибини, неповторності 
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міжособистісних стосунків є привабливість однієї людини для іншої. 
Тому стан задоволеності-незадоволеності виступає основним критерієм 
таких стосунків. Привабливість складається з почуттів симпатії та 
притягання. Якщо симпатія-антипатія – це переживання задоволення чи 
незадоволення від контактів з іншими людьми, то притягання-
відштовхування – практична складова цих переживань. 

Взаємний обмін думками, почуттями, вчинками в процесі взаємодії 
викликає у працівників зміну поведінки, установок, оцінок. У цьому 
разі йдеться про феномен взаємовпливу. Суттєвим моментом взаємовп-
ливу є стосунки симпатії та антипатії. В трудовому колективі оптима-
льними вважаються такі стосунки, які найменш пов’язані з симпатіями 
та антипатіями і спрямовані на ефективність діяльності. 

Загальний аналіз свідчить, що за своєю внутрішньою сутністю 
управлінський вплив у виші охоплює три взаємопов’язаних між собою 
та послідовно перехідних один в одного етапи. По-перше, операційний 
етап, що полягає у впливі керівника структурного підрозділу на 
працівника; по-друге, процесуальний етап, що полягає у прийнятті або 
відкиданні працівником зробленого на нього впливу; нарешті, по-третє, 
результативний етап, що представляє відповідні реакції працівника на 
вплив керівника структурного підрозділу. 

Як показали спостереження проведені в ЗВО, проблеми взаємин у 
підрозділах розглядаються у розрізі формальних і неформальних 
міжособистісних стосунків. Якщо формальні стосунки визначені 
посадовим становищем і кваліфікаційними нормативами, то неформа-
льні – психологічним кліматом у групі, внутрішніми мотивами, 
стимулами та іншими чинниками, що визначають психологічну 
сутність змісту діяльності окремих членів групи. У малих за чисельніс-
тю підрозділах неформальна структура взаємин надає такий сильний 
вплив на процеси їх функціонування, що часом змінює і формальні 
відносини між членами колективу, впливає на якість їхньої спільної 
діяльності. З іншого боку, неформальна структура залежить від 
формальної структури, в тій мірі, в якій члени групи, що входять до неї, 
підпорядковують свою поведінку цілям і завданням спільної діяльності, 
правилам рольової взаємодії. 

Спільна діяльність співробітників освітнього закладу регулюється 
на трьох рівнях взаємодії: соціальна взаємодія – спирається на 
формалізовані взаємини, зумовлені правовими, економічними й 
соціальними нормами; соціально-психологічна взаємодія – це взаємини 
між людьми в процесі спільної діяльності; психологічна взаємодія – це 
рівень міжособистісного спілкування, що базується переважно на 
емоційно-чуттєвій сфері. 

Вивченням та діагностикою цих питань у досліджуваному ЗВО 
займається психологічна служба вузу, роль якої останнім часом значно 
підвищилася. Це пов’язано зі зростанням людського фактора в 
сучасному суспільстві, що спонукає говорити про те, що завдання 
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університету – становлення й розвиток особистості з позитивними 
життєвими цінностями. 

Отже, на сучасному етапі розвитку вишів для вирішення поставле-
них перед ними завдань необхідна повна мобілізація управлінських 
впливів на соціально-психологічну підсистему структури ЗВО, що 
неможливо без активного дослідницького пошуку і своєчасного 
проникнення в суть соціально-психологічних процесів, що протікають 
у навчальному закладі. Цьому сприяють різноманітні форми управлін-
ських впливів, що повинні використовуватися у освітніх закладах. 
А саме, бесіди, навчально-психологічні семінари, форми психологічно-
го навантаження, розв’язання соціальних проблем адміністрацією і 
профкомом тощо. Кожен керівник повинен турбуватися про здоровий 
мікроклімат у колективі, тому що це створює умови для інтенсивної 
праці та задоволення працюючих. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ 

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 
Ефективне управління закладом освіти безпосередньо залежить від 

рівня сформованості професійної культури керівника, зокрема її 
управлінського складника, спроможності оптимально організовувати 
свою діяльність в часі, оперативно реагувати на поточні події й 
вирішувати проблемні ситуації. З-поміж напрямів управлінської 
діяльності менеджера освітньої галузі виокремлюється система 
управління часом, що зумовлює необхідність спеціальної підготовки 
керівника та всього педагогічного колективу до запровадження 
концепції тайм-менеджменту до системи роботи закладу. 

Питання тайм-менеджменту науковці (І. Абрамовський, Н. Алю-
шина, Н. Заєць, Г. Єльникова, О. Мармаза, З. Резніченко та ін.) 
пов’язують з рівнем розвитку професійної культури як керівника, так і 
педагогічного колективу, ступенем корпоративної культури закладу, 
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традиціями й освітнім менеджментом загалом. У запровадженні тайм-
менеджменту вбачають один із раціональних шляхів підвищення 
ефективності самоменеджменту керівника й працівників та вдоскона-
лення управління. Час, як провідна категорія тайм-менеджменту, є 
таким специфічним ресурсом організації, що за своєю значущістю 
перебуває на одній позиції з основними фондами, робочою силою, 
сировиною, але, на відміну від них, має своєрідність – він не відновлю-
ється і його неможливо повернути [3, с. 96-97]. 

З точки зору теорії менеджменту будь-яке управління передбачає: 
1) мотивацію персоналу, 2) планування, що по суті має на увазі 
розробку й ухвалення управлінського рішення; 3) організацію його 
виконання; в) внесення коректив; г) облік і контроль результатів 
управлінської діяльності [1]. Зі свого боку, до системи тайм-
менеджменту належать такі специфічні елементи, як-от: аналіз 
використання часу на виконання тих чи тих видів робіт та його 
інвентаризація; виокремлення проблеми використання часу; постановка 
цілей, які забезпечуватимуть більш раціональне використання часу; 
планування робочого часу; постійне розмежування та узгодження 
виробничих та особистісних планів; розроблення методів боротьби з 
причинами нераціонального використання часового ресурсу – із так 
званими «поглиначами чи крадіями часу», вироблення поважного 
ставлення до часу. У сукупності, при грамотному менеджменті, це 
повинно забезпечити значне скорочення часу, оптимізацію та інтенси-
фікацію праці як керівника, так і підлеглих [2, с. 47]. 

Дослідження цієї проблем виводить на причини, що спричиняють 
хаос, нарощування стресових станів працівників, перевантаженість 
одних і незавантаженість інших, неякісне виконання роботи, нерівно-
мірність праці впродовж робочого дня і тижня, відсутність перспектив і 
мотивації персоналу тощо. У закладах освіти вирішення цих питань 
пов’язують із підвищення рівня організаторської діяльності керівника, 
що урешті-решт дозволить увести чітке планування, оперативний обмін 
інформацією, розподіл повноважень і компетенцій між працівниками 
відповідно до рівня їх професійної компетентності. Практичний досвід 
переконує, що безпорадний керівник, який не володіє сучасними 
технологіями оптимізації праці, – не має авторитету в своїх колег і 
підлеглих, а відтак – не здатен керувати розвитком закладу освіти. 

У тайм-менеджменті виважено підходять до проблеми підвищення 
управлінської культури керівника, аналізуючи як об’єктивні, так і 
суб’єктивні фактори зниження показників витрат часу. Якщо перші 
вирішуються через озброєння керівника раціональними підходами 
тайм-менеджменту, то другі передбачають навчання подоланню або 
зведенню до мінімуму «крадіїв часу», мотивування керівника до 
позитивних змін у стилі управління й до особистого самовдосконален-
ня [1]. 
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Керівникові слід вміти визначати пріоритетні види робіт, які спів-
відносяться з напрямом розвитку закладу, здійснювати відповідно до 
цього декомпозицію стратегічних цілей і поточне та оперативне 
планування, делегувати повноваження відповідно до рівня компетент-
ності підлеглих та проводити моніторинг за виконанням ними 
посадових обов’язків і наданих доручень. Водночас, йому потрібно 
вміти працювати з кореспонденцією, документами, контролювати 
документообіг, вести рутинні справи, вирішувати термінові проблеми, 
забезпечувати взаємозв’язок із колегами та іншими закладами та 
освітніми інституціями, взаємодіяти з суспільними організаціями й 
батьківською громадою, вести суспільну роботу, виконувати накази та 
розпорядження керівних органів та посадових осіб та багато чого 
іншого [3, с. 97]. 

Ефективному керівництву заважають неділові телефонні дзвінки, 
непрошені відвідувачі, виконання невластивих видів робіт за доручен-
ням начальства чи зміна послідовності виконання роботи за вказівкою 
«згори», незадовільна організаційна структура закладу чи сформований 
менеджмент організації, надмірна бюрократія. Значний вплив на 
менеджмент освітньої установи має неправильно сформована 
професійна позиція керівника – небажання слухати та прислухатися до 
думки інших людей або навпаки – бажання догодити всім, невміння 
коректно відмовити, перенесення особистих стосунків та тло ділових 
питань, вантаж від помилок минулої роботи, нерішучість, неорганізо-
ваність, нестача волі й наполегливості, нерозуміння обсягу власної 
компетенції, неволодіння управлінськими методами та адміністратив-
ними важелями та інше. Як наслідок невдалого тайм-менеджменту 
керівник потрапляє в «замкнене коли», коли невирішені в робочий час 
справи, надолужуються у вільний час і в такий спосіб лише підвищу-
ють втому й заглиблюють проблему [3, с. 97]. 

З-поміж інструментарію тайм-менеджменту виокремлюються, 
передусім, інтерактивні методи, які вможливлюють усвідомлення 
керівником як проблеми, так і її коріння. Сучасні засоби передбачають 
спеціальні опитувальники, які дають змогу визначити що саме і як 
поглинає час, за якими ознаками слід судити про рівень організаційної 
культури в закладі загалом та його керівника, зокрема. Досить 
корисним і результативним є метод хронокарт, запропонований 
О. Гастєвим майже сто років потому. Відмічаючи на що витрачається 
час впродовж двох тижнів, можна виокремити тих «крадіїв часу», які 
непомітні під час попереднього поверхневого аналізу. Цікавими й 
доречними є технологія цілепокладання «SMART», «Дерево цілей» і 
«Дерево рішень» [2, с. 48]. 

Для планування робочого часу й виконання поточних справ широко 
використовуються органайзери, які в епоху інформатизації видозміню-
ють свій формат та набувають додаткових якостей, проте не змінюють 
своєю головної сутності – слугують справі організації часу та оптимі-
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зації праці. Комп’ютерні додатки до смартфонів та програмне 
забезпечення для планшетних ПК пропонують чимало корисних 
функцій, які дозволяють не тільки розподілити час, але й представити 
його в привабливій та наочній художньо-графічній формі. 

Не менш продуктивним напрямом є ознайомлення керівників та 
педагогічних працівників із методами раціонального планування, 
розподілу повноважень, технологіями керівництва проєктами, 
сучасними засобами обміну та переробки інформації. Серед них: 
методика «АВС», методика «Альпи», «риба Ісікави», майдменпінг 
(карти розуму), методика вільного листа, методика мозкового штурму, 
фокус-групи, система Франкліна, принцип Ейзенхауера, АБВГД-аналіз, 
принцип Парето та багато іншого [2]. 

Відмітимо також і внесок закладів післядипломної освіти, які роз-
робляють спеціальні програми для підвищення рівня професійної 
культури й саморозвитку керівників закладів освіти, озброєння їх 
сучасними методами управління й менеджменту. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 6-16 РОКІВ 

 
Сучасний світ, сповнений інноваційними технологіями, великим 

асортиментом товарів та послуг, нажаль, призводить до погіршення 
рівня здоров’я населення [20]. Це зумовлено, низкою причин, таких як: 
низька якість харчових продуктів, які ми споживаємо; гіподинамія, яка 
виникає через недостатню рухливість, спричинена Інтернет-
залежністю; екологія, підвищена тривожнісь [7; 18] та багато інших 
факторів. 

У даній статті, увагу приділено безпосередньо фізичному розвитку 
дитини, який є одним із показників оцінки рівня здоров’я. Саме він 
вказує на стан функціонування систем органів і організму в цілому й 
характеризує процес росту та запас фізичних можливостей дитини. 
Питання, пов’язане з визначенням рівня фізичного розвитку, показників 
здоров’я є дуже актуальною темою для сьогодення [4; 9; 15; 20]. Вчені 
постійно цікавились та цікавляться даним питанням [3; 11; 16; 17]. 

Відомо, що комплексна оцінка фізичного розвитку включає декілька 
компонентів: антропометрію, соматоскопію, спірометрію, динамомет-
рію та функціональні проби серцево-судинної системи. Завдяки 
визначенню даних показників, ми можемо зробити висновок стосовно 
фізичного здоров’я дитини. 

Метою дослідження постало визначення рівня фізичного здоров’я 
серед дітей різного віку на основі індексу Кетле [8; 18], який дасть 
об’єктивну оцінку співвідношенню зросту та маси тіла, а також 



 

158 

запропонування способів покращення рівня фізичного здоров’я на 
основі отриманих даних. 

У даному дослідженні взяли участь 192 дитини віком з 6 до 
16 років. Завдяки ІМТ було визначено, що серед досліджуваних 17% – 
мають зайву вагу різного ступеня, а у 13% – навпаки, спостерігається 
гіпотрофія. 

Варто зазначити, що зайва вага найчастіше зустрічалось серед 
підлітків середнього шкільного віку, а гіпотрофія, була більш розпо-
всюдженою серед дітей молодшого шкільного віку. 

Люди, які мають ожиріння, додатково мають і низку захворювань, 
найбільш розповсюджені із яких проблеми із тиском, серцево-судинні 
хвороби. Це зумовлено збільшенням навантаження на роботу серця. 
Різке схуднення характерне при проблемах із щитоподібною залозою. 
В таких випадках виражена гіпотрофія характеризувались збільшеною 
збудливістю роздратованістю, знервованістю. 

Загальну картину визначення ІМТ, наведено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Розподіл за показниками індексу Кетле серед дітей 

шкільного віку (%) 

Вік Гіпотрофія 
Нижче 
норми 

Норма 
Вище 
норми 

Надмірна 
вага 

Молодший 
шкільний 
вік з 6 до 
11 (разом) 

17,5% 16,5% 45% 8% 13% 

Середній 
шкільний 
вік з 12 до 
14 років 
(разом) 

7% 21% 50% 7% 15% 

Старший 
шкільний 
вік з 15 до 
16 років 
(разом) 

11% 30% 41% 11% 7% 

 
Таким чином, було визначено оцінку рівня фізичного розвитку 

серед дітей різного віку. Зайва вага як наслідок неправильного способу 
життя може бути причиною психологічного дискомфорту та підвище-
ної тривожності, стресу, що потребує допомоги з боку дорослих [7]. 

Зараз, проблеми, які пов’язані зі здоров’ям, посідають одне з пер-
ших місць серед проблем по всьому світу. Недостатність фізичної 
активності дитини, шкідливе харчування підлітків призводить до 
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зниження адаптаційних можливостей дитини [1; 2; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 
14; 19]. Погіршення стану здоров’я, зниження рівня фізичного розвитку 
та рухової підготовленості молоді пов’язано, головним чином, зі 
значним зниженням рухової активності, яка виникає внаслідок 
інтенсифікації навчального процесу, глобальної комп’ютеризації, 
погіршення соціальних умов, психологічні стреси. У свою чергу, на 
фоні різних чинників, які впливають на фізичну складову здоров’я, 
збільшується ризик захворювання серцево-судинної системи, статевої 
системи, нервової системи та розумової активності людей в цілому. 

Підводячи підсумок, варто наголосити на тому, що діти, які є фун-
даментом розвитку держави, повинні бути під пильним оком дорослих. 
Тому, зосередження своєї уваги на вихованні дитини – формування 
здорового погляду до корисних звичок, дотримання розпорядку дня, 
рухова активність та екологічна обізнаність молодого покоління 
повинна стояти на першому місці у кожної дорослої людини сучасного 
світу! 
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