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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ВЗАЄМОДІЯ
ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА – СКЛАДОВА

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАННІ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ

СПРЯМУВАННЯМ
О.П. Биконя, канд. пед. наук

(Українська академія бізнесу та підприємництва)

Реформування системи вищої школи в Україні характеризується посиленою увагою до
здійснення професійного навчання фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних
спілкуватися іноземною мовою на професійному рівні. Такі фахівці мають володіти надійними і
глибокими професійними знаннями, усвідомлювати наслідки своєї діяльності. Упровадження
освітніх рівнів “бакалавр” і “магістр” істотно підвищує ефективність професійного відбору тих,
хто має необхідний творчий потенціал до наукової та науково-педагогічної діяльності в сучасних
умовах. Нині відбувається принципова перебудова й удосконалення організації процесу
професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів на користь тих форм навчання, які
не тільки формують знання, уміння й навички, але й створюють передумови для розвитку у
майбутніх фахівців здатності до самостійного прийняття рішень, вирішення нестандартних
ситуацій, високої професійної мобільності. Тому проблема особистісно орієнтованого навчання в
системі вищої школи набуває сьогодні особливої актуальності.

Значний внесок у вирішення проблеми особистісного підходу в педагогічній діяльності
зробили М. Алєксєєв, О. Бондаревська, А. Плігін, С. Подмазін, В. Сєриков, А. Хуторський,
І. Якиманська та інші дослідники. Основною метою особистісно орієнтованого навчання є
створення атмосфери для становлення індивідуальності, особистісного розвитку, самореалізації,
здатності до рефлексії, адаптації, самозахисту, самовиховання, самовираження, самоствердження
студентів, прагнення майбутніх фахівців до адекватного аналізу власних якостей, результатів
діяльності, самостійного осмислення й самооцінки результатів власного навчання, усвідомлення
необхідності постійного самовдосконалення та взаємодії з людьми, природою, культурою,
цивілізацією.

Основними структурними компонентами особистісно орієнтованого навчання є мета,
завдання, зміст, технології, контроль, оцінки суб’єктивному досвіду життєдіяльності, набутому
молоддю до навчання у вищому навчальному закладі [11; 14]. Тому організація особистісно
орієнтованого навчання потребує переорієнтації від спрямованості на запам’ятовування готових
знань необхідно перейти до формування особистісних новоутворень, тобто, опрацьовуючи наукові
знання і суспільний практичний досвід, студенти повинні навчитися творчо мислити та
застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях.

Проведений нами аналіз спеціальної літератури показав, що проблема навчання і формування
професійної компетенції неодноразово порушувалась сучасними науковцями такими як О.Б. Бігич,
Ю. Ємельянова, Ю. Жукова, О. Журавльова, Л. Власова, В. Лівенцова В. Семантовської,
О. Свенцицького, В. Зігерта, Т. Фідлера тощо.

Студенти потребують допомоги й отримати її вони можуть тільки від компетентного викла-
дача. Тож робота зі студентами є неперевершеним мистецтвом і перш, ніж виховувати та вчити
когось, викладачу потрібно оволодіти цим мистецтвом і бути готовим до постійного вдосконалення
свого професійного рівня протягом усього життя.

Вивчаючи зарубіжний досвід  (N.Brieger, M.Ellis, Ch.Johnson, Collins De Bono, Edward De
Bono) та напрацювання вітчизняних авторів, зазначаємо, що майстром і творцем викладач стає
не тільки в силу своїх особистісних якостей. Ці якості мають поєднуватися з професійними
знаннями та вміннями. Така проблема змусила нас шукати нові шляхи ефективного формування
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умінь педагогічного спілкування.

Метою цієї статті є розглянути сучасні технології навчання і створення необхідних
педагогічних умов для їх впровадження в навчально-виховний процес.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
 визначити психологічні та педагогічні фактори успішного спілкування викладача зі

студентами;
 виокремити певні правила професійного спілкування викладача зі студентами;
 навести  низку здібностей, необхідних для здійснення спілкування;
 проаналізувати уміння педагогічного спілкування, якими має володіти викладач;
 визначити шляхи реалізації особистісно орієнтованих технологій навчання іноземній мові;
 виявити  оптимальні педагогічні умови, що сприяють формуванню мотивації під час

вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.
Зазначимо, що найвагомішими професійними багатствами викладача є ті, що засновані на

його комунікативній силі, на його вміннях взаємодіяти зі студентами у процесі педагогічного
спілкування.

Навчально-виховний процес базується на спілкуванні викладача зі студентами. Саме воно
первинне в педагогічній взаємодії, надає кожній педагогічній дії неповторний особистісний зміст,
забарвлює навчальний матеріал або ж педагогічну вимогу неповторною гамою почуттів, без яких
ніколи не досягнути схованок людської душі.

На думку багатьох психологів і педагогів, першочергове значення для успішного спілкування
мають три фактори: надійність того, хто говорить, зрозумілість повідомлень, врахування зворотних
зв’язків стосовно того, наскільки правильно його зрозуміли. Окрім того, при цьому мають велике
значення такі якості особистості: конгруентність (уміння бути собою), емпатія (розуміння
внутрішнього світу іншої людини); безкорисна доброзичливість і теплота – безумовне  поняття
внутрішніх переживань співрозмовника [1; 5; 7].

Викладач має думати над кожним своїм словом, цілеспрямовано вибудовуючи свою промову,
розуміючи, що постійно впливає на педагогічний процес у цілому і на особистість кожного
студента. За поясненням матеріалу, проведенням позаурочного заходу завжди приховується складна
грань взаємин викладача зі студентами. Тільки найвищі етичні аспекти спілкування здатні дати
студентам силу самозбереження, самодопомоги, самоорганізації, самоуправління.

Молоді люди на завжди отримують відповіді на найважливіші для себе питання, не завжди
знають, яке відношення має все те, що потрібно знати та вміти, до того світу, в якому вони
живуть. А тому при організації професійного спілкування викладачу зі студентами потрібно
дотримуватися певних правил:

1. Не можна виходити тільки з педагогічних цілей і завдань, хоча саме вони, зрозуміло,
завжди лежать в основі педагогічної діяльності. Таке замикання педагогічного спілкування тільки
на функціональних особливостях веде до того, що вчитель будує спілкування від себе: “Мені це
потрібно”, “Це пов’язано з педагогічними цілями та завданнями”, “Це витікає з програми і плану”
та ін. Така організація педагогічного спілкування замикає викладача на своїх педагогічних турботах,
із яких непомітно випадає з-під уваги жива людина з її інтересами та сподіваннями. Обов’язково
потрібно будувати спілкування “від них”. У такому випадку студент потрапляє в радіус
педагогічного бачення викладача, де найточніше виявляються особистісні потреби.

2. Необхідно намагатися точно й адекватно орієнтувати свою мову на групу студентів або ж
на конкретного студента, враховуючи індивідуально-педагогічні особливості, позицію групи,
систему міжособистісних відносин у колективі. Відповідно до зазначеного, необхідно обирати
швидкість мови, послідовність ідей, їх поєднання та логіку. Сюди входять також вимоги щодо
інтонування, загального психологічного контексту мовлення.

3. Постійно пам’ятати, що спілкування в педагогічному процесі неможливо обмежувати
тільки інформаційною функцією. Необхідно реалізовувати низку їх: інформаційну, діагностичну,
мотиваційну, регулятивну.

4. Не організовувати контакт зі слухачами “по вертикалі”. Тут не повинна проявлятися влада
викладача над студентами. Посада викладача автоматично не дає йому права бути ведучим у
взаємовідносинах зі своїми слухачами. Позиція ведучої має природно витікати з усієї логіки
педагогічного процесу.
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5. Намагатися відчувати психологічну атмосферу в аудиторії, розвиваючи вміння:

спостерігаючи за студентами, сприймати враження очей студентів, їх міміку, експресію, звертати
увагу на всі деталі поведінки студентів, їх настрій; бути пластичним і оперативним у своїх реакціях
на поведінку аудиторії, порівнювати сьогоднішню аудиторію із вчорашньою, а не з сусідньою.
Пам’ятати, що ситуація спілкування не є стабільною.

Дивитися на себе з боку, очима своїх студентів; частіше аналізувати власну діяльність; ставити
себе на місце студента; відвідувати заняття колег і порівнювати себе з ними; виявляти власні
недоліки, які впливають на роботу; визнавати свої помилки й не соромитися про них говорити,
частіше контактувати зі студентами в позаурочний час.

6. Слухати та чути студентів, що є найважливішим показником уваги викладача до особистості
студента.

7. Враховувати індивідуальні особливості студентів, рівень їх фізичного, розумового,
естетичного, духовного розвитку.

8. Уникати конфліктів. Конфлікт може бути результатом безграмотності викладача; зіткненням
вимог, установок, орієнтацій, звичок.

9. Бути ініціативним у спілкуванні зі студентами. Ініціатива допомагає викладачу управляти
пізнавальною діяльністю, організовувати співробітництво і виявляється через уміння: швидко й
енергійно організовувати психологічний контакт із людьми; цілеспрямовано управляти
міжособистісною взаємодією, на основі якої розвивається навчальна й виховна діяльність;
перебудовувати взаємодію зі студентами (форми, стиль, методи, спілкування) у відповідності із
ситуаціями, які виникають; використовувати різноманітні форми міжособистісної взаємодії
студентів між собою в якості фактора оптимізації навчального процесу.

10. Не забувати, що є неконтактні студенти. Необхідно допомагати їм долати пасивність і
відчуженість у педагогічному процесі, сприяти енергійному включенню їх у різноманітну діяльність
через активне спілкування.

11. Уникати шаблонів у спілкуванні зі студентами.
12. Намагатися долати негативні установки стосовно деяких студентів. Зазначене заважає

викладачу налагодженню взаємовідносин з ними, негативно впливає на загальну атмосферу в
колективі. Причиною негативної установки можуть слугувати: негативне ставлення колег чи
однолітків до конкретного студента, його слабка успішність, непосидючість.

13. Критика студента (поведінки, знань, умінь, життєвої позиції) не повинна бути доміну-
ючою. У протилежному випадку руйнується товариськість як загальний психологічний контекст
комунікативної взаємодії. Не допускати критики конкретного студента у присутності інших. Така
критика частіше всього ставить студента в позицію того, хто обороняється, і не призводить до
очікуваного ефективного результату. Доцільніше це зробити наодинці. Не переходити до погроз;
використовувати не тільки догани, але й жарт, гумор.

14. Частіше посміхатися студентам. Посмішка – свідчення добродійності, бажаності
комунікативної взаємодії. Вона створює сприятливий психологічний настрій в аудиторії.

15. Потрібно готуватися до спілкування зі студентами на занятті.
16. Слідкувати за своєю мовою. Мову характеризують психолого-педагогічні якості: логічність,

ясність, точність, зрозумілість, дохідливість, виразність, емоційність. Зазначені характеристики
потребують певної техніки виконання, оптимальної тривалості, орфоепічної правильності.

Вищезазначене спонукає спрямовувати навчальну діяльність студентів на розвиток низки
здібностей, необхідних для здійснення свого спілкування: особистісних (витримка, наполегливість,
терпіння); академічних (володіння знаннями в певній галузі знань); організаторських (зацікавлення
інших будь-якою справою); дидактичних (цікава подача матеріалу, пробудження інтересу до нього);
комунікативних (встановлення правильних взаємин із людьми); експресивних (висловлення чітко
й ясно думки, висловлення думки, почуттів за допомогою мовлення, міміки, жестів, пантоміми);
перцептивних (педагогічна спостережливість, бачення внутрішнього світу); прогностичних
(передбачення наслідків своїх дій, здатність проектувати особистість) [3; 6–7; 9; 16].

Уміння ж педагогічного спілкування, якими має володіти викладач можна об’єднати в чотири
групи:

1. Комунікативні уміння педагогічного спілкування: уміння створювати систему відношень
між вербальними та невербальними засобами педагогічного спілкування (уміння сприймати та
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оцінювати один одного в процесі педагогічного спілкування; уміння обмінюватися інформацією
між суб’єктами педагогічного спілкування).

2. Інтерактивні уміння педагогічного спілкування: уміння створювати систему соціально-
педагогічних відносин (уміння взаємодіяти в сумісній діяльності; уміння взаємооцінювати
соціально-педагогічні відносини в сумісній діяльності).

3. Узагальнені етичні уміння педагогічного спілкування (уміння усвідомлювати добре і
зле, справедливе та несправедливе в педагогічному спілкуванні; уміння виховувати особистісну
достойність).

4. Узагальнені естетичні уміння педагогічного спілкування (уміння усвідомлювати
прекрасне й потворне в педагогічному спілкуванні; уміння створювати прекрасне в сумісній
діяльності)[9].

Розвиток зазначених умінь доцільно ґрунтувати на принципах діагностики, системності,
оптимальності, варіативності, застосовуючи, фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи
зі студентами, інформаційні та пошукові методи, вказівки, пояснення, підказування. Основними
етапами реалізації системи розвитку вмінь педагогічного спілкування є пропедевтичний, основний,
завершальний і мають охоплювати весь період навчання студентів у вищих навчальних закладах.

Найважливішою складовою педагогічного процесу стає особистісно орієнтована взаємодія
викладача і студента [14; 16].

Тому, на нашу думку, педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного
процесу, особистісно орієнтовані технології повинні переважати в сьогоднішній освіті. За їх
допомогою в навчально-виховному процесі створюється атмосфера довіри,  турботи,
співробітництва, вони створюють умови для творчості. Хоча слід зауважити, що не існує
монотехнологій, які б використовували тільки будь-який один метод, принцип, засіб та ін.
Педагогічна технологія завжди комплексна, однак своїм акцентом на ту чи іншу сторону навчання
технологія стає характерною і отримує від цього свою назву.

Повернувшись до вищеназваних умов впровадження сучасних технологій навчання  в
навчально-виховний процес слід додати також такі:

 створення особистісно зорієнтованих педагогічних ситуацій, які спонукають студентів до
формування позитивних образів “Я” та адекватної самооцінки;

 забезпечення пріоритету діалогічного спілкування в процесі навчання;
 створення ситуацій успіху на заняттях;
 створення умов  для  пізнавальної активності студентів;
 урахування  особливостей особистості    в навчально-виховному процесі;
 конструювання індивідуальних програм розвитку, його корекція;
 проблематизація навчального матеріалу;
 прогнозування розвитку особистості студента;
 гнучка система оцінювання студентів.
До шляхів реалізації особистісно орієнтованих технологій навчання іноземній мові можна

віднести:
 наближення процесу навчання до реальних умов спілкування;
 рівноправний діалог викладача зі студентами;
 використання різних форм і методів організації навчальної діяльності, які дозволяють

розкривати суб’єктний досвід студентів;
 створення позитивної емоційної атмосфери на заняттях;
 управління спілкуванням за допомогою рольових ігор;
 навчання з опорою на використання автентичних підручників;
 надавання  можливості  і  допомоги  студентам реалізувати себе;
 повага до кожної особистості студента, віра в неї (вбачати  в кожному  студенті  унікальну

особистість);
 вибір актуальніших проблем для обговорення та вирішення;
 спонукання до порівняння, співставлення і протиставлення фактів, явищ, правил і дій і їх

узагальнення;
 оцінка не тільки кінцевого результату (правильно – неправильно), а й процес діяльності

студента [1; 3; 15].
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Отже, шляхи реалізації педагогічних умов допоможуть підняти викладання в системі

підготовки    студентів  на  якісно  новий  рівень,  що  має відповідати сучасним вимогам
підготовки фахівців.

У вищих немовних закладах освіти ця проблема може бути вирішена за реалізацією педаго-
гічної системи цілеспрямованого формування позитивної мотивації до цього предмету, яка б:

 по-перше, створювала психолого-педагогічні умови для найбільш ефективного навчання
англійській мові за професійним спрямуванням;

 по-друге, базувалася на таких елементах, як методи навчання, педагогічна діяльність
викладача, міжособисті взаємини в студентській групі;

 по-третє, враховувала основні шляхи формування мотивації як психічного явища.
Аналіз праць вчених з цієї проблеми показує, що на формування позитивної мотивації

вивчення іноземної мови у студентів нелінгвістичних вищих закладів впливають багато факторів
[4; 5; 8; 15]. Необхідно відібрати ті з них, які не тільки ґрунтовно впливають на процес формування
мотивації, а й є найбільш значними з точки зору самих студентів.

Для цього було проведено дослідження, кінцева мета якого – виявити  оптимальні педагогічні
умови, що сприяють формуванню мотивації під час вивчення іноземної мови за професійним
спрямуванням.

У нашому дослідженні було застосовано опитування студентів  І–V курсів факультету бізнесу
Української академії бізнесу та підприємництва. Кожному студентові  було запропоновано написати
декілька психолого-педагогічних факторів, які на його думку впливають на процес формування
позитивної мотивації вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. У результаті
опитування ми отримали 35 факторів. Після цього ми відібрали 17 факторів, які зустрічалися
найчастіше у відповідях студентів. Всі фактори треба було оцінити за 10 бальною шкалою, де
найвищій бал – 8, а нижчий – 3–4.

Основні пункти, які виділили студенти з цього опитування були:
1. Бажання отримати нові знання з дисципліни, яка вивчається.
2. Використання сучасних технічних засобів.
3. Відзначення активності студентів на заняттях за допомогою схвалення, позитивної оцінки.
4. Віра викладача в пізнавальні можливості студентів.
5. Глибокі знання дисципліни викладачем.
6. Доброзичливі взаємовідносини між викладачем та студентами.
7. Доброзичливі взаємовідносини між студентами на заняттях.
8. Доповнення існуючих знань.
9. Досягнення позитивного результату.
10. Любов викладача до своєї дисципліни.
11. Організація пізнавальної діяльності на доступному рівні.
12. Перспектива і відстрочена оцінка: роз’яснення тих умов, за яких студент в перспективі

може одержати найвищу оцінку.
13. Поглиблення знань.
14. Професійна спрямованість іноземної мови.
15. Різноманітність форм та видів пізнавальної діяльності.
16. Розширення уявлення студентів про навколишній світ за допомогою іноземної мови.
17. Спокійна, різна за темпом спільна діяльність викладача та студентів.
Результати експериментальної роботи дозволили вам визначити психолого-педагогічні

фактори, які впливають на формування позитивної мотивації вивчення іноземної мови у немовних
вищих закладах освіти і побудувати гістограму ступеня їх впливу.

Після обробки результатів опитування, нами було відібрано 17 факторів з найвищим середнім
балом.

Отримані результати дозволили нам визначити ієрархічне положення психолого-педагогічних
факторів і побудувати гістограму ступеня їх впливу на вивчення іноземної мови за професійним
спрямуванням.

Психолого-педагогічні фактори з найвищим середнім балом можна поділити на три групи
педагогічних умов, що сприяють формуванню мотивації у навчанні: педагогічні умови організації
процесу діяльності; педагогічні умови змісту навчального матеріалу; педагогічні умови спілкування.
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Розглянемо фактори, які належать до групи педагогічних умов спілкування:
Головним фактором, який належить до педагогічних умов спілкування є глибоке знання

дисципліни викладачем. Викладач – це центральна фігура навчально-виховного процесу у вищому
закладі освіти. Він самостійно ставить освітні цілі, обирає засоби своєї діяльності, розвиває у
студентів інтерес не тільки до майбутньої професії, а й до науки взагалі. Тому в процесі дослідження
ми зробили висновок, що глибоке знання дисципліни та методики її викладання є однією з суттєвих
вимог до викладача. Тільки вільне володіння дисципліною викладачем може спонукати у студентів
інтерес до знань, повагу до вчителя та його вимогам.

Друге місце в ієрархічному положенні займає такий психолого-педагогічний фактор як добрі
відносини між викладачем та студентами.

Соціальна функція викладача вищого навчального закладу освіти полягає в тому, щоб
підготувати  спеціаліста відповідно до потреб суспільства, з врахуванням особистісних якостей,
кваліфікації та світогляду. Для цього викладач повинен володіти знаннями основ педагогічних
наук, вміти аналізувати педагогічні ситуації, оцінювати стан педагогічних явищ та причини їх
виникнення. Крім того, в процесі роботи, викладач повинен встановлювати педагогічні стосунки
зі студентами, які допомагають йому успішно здійснювати свою соціальну функцію.

Такий психолого-педагогічний фактор як любов викладача до своєї дисципліни знаходиться
на четвертому місці. Він є складовою частиною групи педагогічних умов спілкування і є важливим
чинником підвищення ефективності роботи на заняттях з іноземної мови. Студенти цінують у
викладачеві не тільки його глибокі знання, а й в першу чергу його відношення та любов до
дисципліни, яку він викладає.

“Доброзичливі взаємовідносини між студентами на заняттях” – фактор, який займає десяте
місце у нашому ієрархічному положенні

Згідно з психолого-педагогічними дослідженнями багатьох вчених учіння не можна розглядати
як діяльність окремого “індивіда”, яка не залежить від навколишнього середовища і діє тільки
для задоволення самої себе. На діяльність кожної людини впливає соціальне середовище і, перш
за все, соціальне спілкування. Соціальне буття людини передбачає не тільки відношення її до
предметного світу, а й до людей, з якими вона вступає у певні стосунки. Для студентів спілкування
є дуже важливою сферою їх життя. Від того, як проходить спілкування з одногрупниками, часто
залежить самопочуття студента, його ставлення до навчання, до студентської групи, до викладачів.

Отже стратегія формування сталої позитивної мотивації у вищому закладі освіти може бути
вирішена за реалізації факторів, які належать до трьох груп психолого-педагогічних умов.

Педагогічні умови організації процесу діяльності містять в собі багато різних факторів.
Найдійовішими з них є досягнення позитивного результату, різноманітність форм та видів
пізнавальної діяльності, використання сучасних засобів.

Бажання отримати нові знання з дисципліни, що вивчається, професійна спрямованість,
доповнення та поглиблення знань – це фактори, які належать до педагогічних умов змісту
навчального матеріалу.

Психолого-педагогічні умови організації процесу діяльності та змісту навчального матеріалу
будуть успішними, якщо вони тісно взаємопов’язані з факторами, які належать до групи
педагогічних умов спілкування.

Комплексне, системне забезпечення провідних факторів і умов формування позитивної
мотивації буде сприяти підвищенню ефективності навчання у вищих закладах освіти.

Таким чином, сучасні технології  навчання і створення необхідних педагогічних умов для їх
впровадження в навчально-виховний процес, шляхи реалізації цих умов допоможуть підняти
викладання англійської мови за професійним спрямуванням на  якісно  новий  рівень,  що  має
відповідати сучасним вимогам підготовки фахівців.

Подальшим напрямком нашого дослідження буде аналіз особистісно орієнтованої взаємодії
викладача і студента у процесі навчанні англійській мові за професійним спрямуванням з
використанням інформаційних технологій.
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Формування та реалізація державної політики у сфері інтеграційних процесів в  Україні, має
тісний зв’язок з подальшим розвитком державного управління вищою освітою. Проблеми
управлінської діяльності у сфері вищої освіти висвітлені в роботах В.Д. Бакуменка, І.М. Грищенка,
В.К. Лугового, С.В. Майбороди, С.Б. Жарої, С.А. Калашнікової та інших дослідників, але питання
системно-ситуативного розгляду управлінської діяльності та виявлення її закономірностей  не
знайшло належного висвітлення.

Інноватика розгляду  цього питання полягає в досліджені базових принципів управлінської
діяльності, що становлять теоретико-методологічну основу визначення змісту та системної взаємодії
управлінських впливів на рівнях основних функцій управління системою вищої освіти.

Відповідно до основних завдань та функцій держави в процесі визначення основних цілей
системи вищої освіти формуються такі управлінські функції: планування, організація, мотивація,
контроль та два поєднуючі процеси: комунікація та прийняття рішень. Ці функції дозволяють
сформувати відповідні моделі з метою здійснення прогнозування, планування та управління
проектами, створити відповідні структури та розподілити повноваження для досягнення
поставленої мети. Використання моделей менеджменту, адміністративно-державного управління,
застосування змістових або процесуальних теорій мотивацій дозволяє збільшити ефективність
державного управління, провести  моніторинг результатів діяльності та за необхідності внести
необхідні корективи для досягнення поставлених завдань, використовуючи моделі обміну
інформацією  довести  прийняті управлінські рішення до об’єкта управління.

На управлінську діяльність мають вплив зовнішні і внутрішні фактори, які можуть мати
характер різноманітних потоків ресурсів (фінансових, кадрових, інноваційних технологій та ін.).
Загальними властивостями системи вищої освіти є: складність, динамізм, імовірнісний характер
процесів, здатність до самоорганізації, встановлення взаємодії підсистем управлінської та тієї
якою управляють. Взаємодія цих двох підсистем призводить до утворення  процесу управління.
Властивостями управлінського процесу є передбачення цілі, основних функцій управління, та
вплив суб’єкта управління на об’єкт управління в процесі якого приймаються управлінські рішення.
Управлінський цикл, що виникає при взаємодії вищевказаних двох підсистем є необхідним
підґрунтям для самоорганізації та подальшого розвитку системи вищої освіти.

Управління вищою освітою відповідає складовим багаторівневій логічній моделі базових
елементів процесу управління, які мають  процесуальну логічну послідовність та певний алгоритм
дій. Це: управлінська проблема, управлінська функція, структура управління, управлінське
завдання, управлінське рішення, управлінський вплив,  управлінська оцінка.

Управлінська діяльність залежно від конкретних історичних умов здійснюється у двох
режимах – нормальному та надзвичайному. Як вважає В.В. Цвєтков “Перший грунтується на
об’єктивних законах і максимально враховує дії механізмів соціальної саморегуляції, тобто
управління суспільним розвитком здійснюється за допомогою мінімально необхідного владного
регулювання максимально вільної життєдіяльності суспільства; другий виходить з визначення
особливого, вкрай гострого політичного, економічного чи воєнного стану і забезпечується, у
рамках чинних законів політичної боротьби, обмеженням прав і свобод громадян, а також значним
звуженням дії механізмів самоврядування” [1 , с. 15].

При здійсненні управлінської діяльності у вищих навчальних закладах необхідною умовою є
врахування закономірностей.
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Однією із закономірностей в державному управлінні є формування структури органів

управління вищою освітою відповідно до стратегічних цілей, завдань, та програм, що розробляються
для їх виконання. Розміщення підсистем у вертикальній послідовності, та збалансованості їх дій,
коли зберігається пріоритетність підсистем вищих рівнів щодо нижчих та залежність дій підсистем
верхніх рівнів від результатів дій підсистем нижчих рівнів.  Визначення стратегії та формування
відповідно до неї державних органів управління вищою освітою має цілісний характер і  на рівні
державного управління ця закономірність проявляється  на всіх етапах розвитку системи вищої
освіти. Важливим елементом у реалізації стратегії розвитку вищої освіти є загальнодержавні та
регіональні програми державного рівня спрямовані на удосконалення підготовки спеціалістів. У
контексті реалізації стратегії розвитку вищої освіти необхідною умовою є координація дій
центральних та регіональних органів влади щодо реалізації комплексної програми утворення
єдиного інноваційного та освітянського простору, економічного розвитку регіонів.

Як показав історичний досвід, закономірності в управлінській діяльності  у сфері вищої
освіти відображають суттєві, причинно-наслідкові зв’язки між окремими елементами державного
управління освітою. Практичне врахування закономірностей, зокрема закономірності стабільності
організації а також  впровадження в практику зменшення кількості зв’язків і параметрів
управлінської діяльності, значно збільшило рівень впливу та ефективність функціонування системи
управління. У той час коли надмірне ускладнення структури управління, утворення додаткових
проміжних відділів та управлінь, або навпаки їх необґрунтоване скасування,  подвійне
підпорядкування навчальних закладів  призвело до порушень стабільності організації, збільшило
час для прийняття необхідних управлінських рішень та зменшило їх якість, що в кінцевому
результаті призвело до зменшення ефективності управлінської діяльності. Про це свідчить
вітчизняний історичний досвід, коли порушення закономірностей призвело до негативних
наслідків.

Так, у 1934 році після прийняття РНК УРСР постанови “Про реорганізацію народних
комісаріатів та центральних установ УРСР” були ліквідовані колегії при всіх наркомах УРСР
наслідком чого було практично скасовано колегіальність у прийнятті управлінських рішень, що
означало перехід до авторитарної форми управління, в кінцевому результаті це призвело до
зменшення ефективності державного управління.

Відповідно до Закону Верховної Ради СРСР від 15 березня 1953 р., Президія Верховної Ради
УРСР постановила об’єднати Міністерство кінематографії УРСР, Управління у справах вищої
школи, Комітет у справах мистецтв, Комітет у справах культурно-освітніх установ, Комітет
радіофікації, Управління у справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі
в одне міністерство – Міністерство культури УРСР. На його основі було створено Головне
управління вищих і середніх спеціальних навчальних закладів [2, с. 353].  Утворена інтегрована
структура управління вищою та середньою спеціальною освітою не була достатньо науково
обгрунтованою, як наслідок період прийняття управлінських рішень був більш тривалий по
відношенню до динаміки соціально-економічного розвитку країни, рівень впливу Головного
управління вищих і середніх спеціальних навчальних закладів на підвідомчі навчальні заклади
був недостатнім, тому виникла необхідність у подальшій реорганізації системи управління вищою
та середньою спеціальною освітою.

У цьому відношенні важливим було застосування в управлінській діяльності закону
необхідного різноманіття, згідно з яким різноманітність системи управління повинна бути більшою
за об’єкт управління. За таких умов формування системи державного управління вищою освітою
відбувається виходячи із  характеристик системи вищої освіти, що призводить до вдосконалення
суб’єктно-об’єктних відносин, і таким чином сприяє підвищенню впливу системи управління на
всю систему вищої  освіти. Застосування цих закономірностей у практиці управління вищою
освітою посилюють цілісність і упорядкованість системи управління, дають можливість досягти
поставлених цілей.

До закономірностей, які мають прояв в значній кількості практичних завдань на протязі
історичного розвитку відноситься закономірність історичності. Врахування історичного досвіду
управління професійною освітою має велике значення, так як  дозволяє уникнути негативних
явищ і сформувати ефективну модель управління вищими навчальними закладами в сучасний
трансформаційний період розвитку України. Прикладом використання набутого історичного
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досвіду може бути досвід ФРН, яка в сучасний період  використала досвід щодо організації
управління професійною освітою за часів Веймарської конституції. Це знайшло свій прояв у
тому, що відповідно до культури розвитку земель професійні навчальні заклади були підпорядковані
органам управління земель, в той час як з питань  професійної підготовки на підприємствах,
правову компетенцію мали федеральні органи. Професійна підготовка на підприємстві ґрунтується
на приватно-правовому договорі про професійне навчання, але сам процес цієї підготовки
відбувається за розпорядженням про професійне навчання державних органів і контролюється
палатами  (промисловою, торговельною) та громадсько-правовими об’єднаннями, а надання місць
для навчання, і навчального персоналу підприємств, а також фінансування із різних приватних
джерел залишені підприємцям. Ця змішана система управління  професійною освітою відповідає
законодавству держави. У плюралістичній демократії державна освітня політика ФРН не має
прямого впливу на професійну освіту, вона знаходить свій прояв у програмних висловлюваннях
щодо цілей освіти і виховання, які можуть мати  вплив на функціонування  професійної освіти
[3, с 153–176]. Підготовка фахівців відбувається відповідно до фахових стандартів, які встановлює
федеральний інститут професійного навчання. Фахові стандарти передбачають підготовку
спеціалістів, за відповідними програмами, якість програм гарантує Міністерство освіти.  Якість
освіти та рівень професійної підготовки контролюють не тільки управлінські структури, а й
громадські комітети [4].

Структура управління освітою має такі складові: Федеральне міністерство освіти, Комісія з
освіти в бундестазі та Конфедерація ректорів і президентів вищих навчальних закладів, на рівні
земель – відповідно міністерства та місцеві конфедерації ректорів і президентів вищих навчальних
закладів [5, с.165]. З урахуванням вищезазначених умов здійснюється управлінська діяльність у
вищих навчальних закладах ФРН.

Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить про необхідність втілення в практику  управління
принципу: поєднання  централізму і децентралізації, галузевого і територіального підходів до
управління.  Порушення цього принципу може призвести до переходу до авторитарних форм
управління.

Набутий досвід інтегративної форми управління процесом збалансування розвитку територій
дозволяє в сучасний період розвитку України активно залучати науковців, викладачів, студентів
до розробки проектів регіонального розвитку.  У розвинених країнах інтелектуалізація суспільства
розглядається як необхідний чинник підвищення науково-технічних досягнень суспільства, тому
прийняття належних управлінських рішень для вирішення поставлених завдань у цій сфері
діяльності суспільства має важливе значення.

Аналізуючи питання щодо міжгалузевої координації дій центральних, обласних та місцевих
органів державного управління та визначення науково обгрунтованої  раціональної стратегії
розвитку вищої освіти, слід  наголосити, що однією із закономірностей управлінської діяльності є
визначальна роль стратегії розвитку системи вищої освіти. Ця закономірність проявляється в
розробці і реалізації загальнодержавних, регіональних і галузевих програм спрямованих на розвиток
економічної, освітянської, культурної та інших сфер діяльності суспільства.

Закономірність стабільності системи управління вищою освітою знайшла свій прояв у
проектуванні програм розвитку вищих навчальних закладів в умовах вимог Болонського процесу.
Як показав історичний досвід, закономірності в управлінській діяльності  у сфері вищої освіти
відображають суттєві, причинно-наслідкові зв’язки між окремими елементами державного
управління вищої освіти. Практичне врахування закономірностей, зокрема закономірності
стабільності організації значно збільшило рівень впливу та ефективність функціонування системи
управління. Важливим у цьому процесі звільнитись від стереотипів і створювати нові оригінальні,
творчі моделі управління притаманні українській системі вищої освіти.

Соціально-економічна ситуація в Україні вимагає координації структур державного управління
вищою освітою з структурами секторів економіки щодо забезпечення кваліфікованими
спеціалістами відповідних галузей виробництва. За цих умов врахування такої закономірності, як
цілісність системи державного управління та її збалансованість з врахуванням особливостей регіонів
є необхідною умовою.

Слід наголосити, що значимість регіонів в умовах глобалізації значно збільшилась і відповідно
виникла необхідність збільшення їх повноважень. Утворена Рада регіонів відіграє велику
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консолідуючу роль у соціально-економічному розвитку регіонів. Це закономірно, так як регіони,
маючи значні природні ресурси, науковий, кадровий потенціал і ефективну модель управління,
викликають великий інтерес у зарубіжних інвесторів, що сприяє їх економічному розвитку,
виконанню соціальних програм. Оптимальна модель взаємодії центра з регіонами, це здійснення
координації в управлінській діяльності, зокрема у підготовці спеціалістів у вищих навчальних
закладах. Пріоритетним напрямом, який допоможе створити єдиний освітній простір професійної
освіти в Україні  є збалансована державна політика з орієнтацією на підготовку кадрів на місцях.
Ефективність державної політики залежить від діяльності структур управління за умови наявності
оптимального  співвідношення централізації та децентралізації, надання ланкам управління
повноважень для прийняття управлінських рішень щодо виконання поставлених завдань. Ця
закономірність має прояв у суспільній діяльності і органічно переходить  на сферу управління,
таким чином дозволяючи  в управлінській діяльності досягти високого рівня ефективності.

Більшість європейських країн переходять до децентралізованого управління системою вищої
освіти. У результаті їх управлінська діяльність в більшій мірі незалежна від центральних органів
державного управління, що дозволяє розширити демократичні процеси в науковій та освітянській
сферах діяльності.

Важливою складовою управлінської діяльності є реалізація державної політики. Аспект
управлінської діяльності, прийняття управлінських рішень  у сфері вищої освіти, має тісний зв’язок
з державною політикою, з визначеною стратегією соціально-економічного та соціокультурного
розвитку. Управлінські рішення приймаються  під впливом різноманітних суб’єктивних і
об’єктивних факторів. Технологія прийняття управлінських рішень та їх виконання складається
із  узгодження позицій  з різними міністерствами і відомствами, розроблення плану реалізації
рішення та контролю за його виконанням. Важливу роль у прийнятті управлінських рішень відіграє
збалансованість пропорцій складових програми розвитку, зокрема програми фінансування вищих
навчальних закладів. В Україні фінансування вищої освіти здійснюється за  наступними формами:
бюджетне, кошторисне, кошторисно-бюджетне, пряме, непряме, цільове. У провідних країнах
світу витрати державного бюджету на освіту становлять: у Великій Британії 6,3%, Німеччині –
6,4% , Франції – 6,9%, США – 7,0%, Канаді 7,5% ВВП” [ 6, с. 49] . Витрати на освіту в Україні
значно менші ніж у провідних країнах світу і це негативно впливає на розвиток країни.

Для подальшої оптимізації діяльності вищих навчальних закладів необхідно перейти від
державної до державно-громадської системи управління  при якій управлінська діяльність тісно
поєднується з діяльністю громадських організацій, які мають вплив на структури державного
управління.

 В основу інструментів державної політики закладений принцип ефективності, який зводиться
до розробки та використання прогресивних технологій підготовки спеціалістів за умови  зменшення
витрат на впровадження технологій, які забезпечують інституційний та інноваційний розвиток
системи вищої освіти в сучасних умовах. В основі інноваційності державного управління
зазначається здатність владних структур відповідно до вимог часу конструктивно впливати на
функціональну перебудову системи державного управління все більше спираючись на
управлінський потенціал регіонів передаючи міським держадміністраціям окремі функції з
управління вищими навчальними закладами підпорядкованими Міністерству освіти і науки.
Компонентом інноваційного розвитку управління вищою освітою є: його адаптація до
європейських стандартів, врахування закономірностей управлінської діяльності, вивчення та
запровадження зарубіжного досвіду управління вищими навчальними закладами, реалізація
європейських технологій організації та здійснення регіональної політики у сфері вищої освіти;
уникнення диспропорцій в питаннях фінансування інноваційної діяльності в регіонах; створення
єдиного освітнього та інноваційного  простору в Україні. Соціально-економічна ситуація в країні
вимагає від державної політики орієнтації на координацію державного управління вищою освітою
з структурами  економіки щодо забезпечення кваліфікованими фахівцями відповідних галузей
виробництва, оптимального використання  механізму бюджетного забезпечення системи вищої
освіти.

В умовах, коли національна конкурентоспроможність вимірюється політикою та факторами,
які визначають рівень продуктивності країни, а також наявністю механізмів продуктивного
використання ресурсів і інтелектуальних можливостей населення, важливим пріоритетом
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державного управління вищою освітою України є розробка та втілення в практику стратегії щодо
утворення єдиного освітнього та інноваційного простору, як необхідної умови для подальшого
інноваційного розвитку країни. У цьому питані є диспропорції, які негативно впливають на
розвиток освіти. Для порівняння у 2009/10 навчальному році в Україні найбільша кількість вищих
навчальних закладів знаходиться у Києві – 172, в областях: Донецькій – 90, Дніпропетровській –
67, Львівській – 67, Луганській – 54, Одеській – 51, Харківській – 51. У той час найменша
кількість вищих навчальних закладів знаходиться в областях:  Рівненській – 19, Тернопільській –
19, Миколаївській – 20, Волинській – 21, Закарпатській – 21, Кіровоградській – 24, Херсонській –
24, Чернівецькій – 24, Чернігівській – 26, Хмельницькій – 27, Полтавській – 27, Житомирській –
27 [ 7 ].

В управлінні вищою освітою знайшла свій прояв така закономірність управлінської діяльності,
як комунікативність. Реалізація поставлених завдань – процес багатовимірний, який охоплює
центральні, обласні та місцеві органи управління. У процесі прийняття державно-управлінських
рішень значну роль відіграють комунікаційні зв’язки з органами управління,  як по вертикалі
(згори до низу і знизу догори), так і по горизонталі (між різними структурними підрозділами), а
також з секторами економіки, що сприяє вирішенню взаємозалежних проблем щодо реалізації
державної освітньої політики, кадрового забезпечення, соціально-економічного розвитку.
Особливістю сучасного етапу розвитку управління вищою освітою є необхідність використання
в управлінській діяльності інформаційно-аналітичних технологій [8], забезпечення освітніми
послугами потреб ринку [9, с. 14].

У програмному документі “Україна: поступ у ХХІ століття” зазначається, що Україна може
претендувати на належне місце в Європі та світі лише опанувавши найскладніший інноваційний
шлях розвитку [10, с. 6]. Інноваційні підходи щодо сучасного розвитку України повинні
враховувати сучасні глобалізаційні виклики, вимоги країн Європейського Союзу до системи
підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах України. Ці питання поєднані з державним
управлінням та управлінською діяльністю.

У Концепції сучасної державної політики України визначається, що  “…кадрова політика у
соціокультурній сфері має враховувати особливості сучасних освітніх, соціокультурних процесів
і спрямовуватися на вирішення таких основних завдань:

 формування через фахівців соціогуманітарної сфери гуманістичної спрямованості
професійної підготовки кадрів:

 активне входження у світовий культурний та освітній простір, подолання культурних
стереотипів;

  утвердження змісту й структури освіти, технологій навчання, які формуватимуть в
особистості здатність самостійного пошуку істини, вироблення й аргуметоване обстоювання
власної позиції, думки;

 створення умов для виявлення та реалізації духовного багатства особистості, її соціально-
професійної активності;

 здійснення соціального моніторингу, який передбачає системний аналіз процесів
соціогуманітарної сфери, вирішення її суперечностей, посилення соціальної захищеності її
працівників” [11, с .23].

Таким чином, врахування закономірностей має сприяти становленню конкурентного
середовища, розвитку вищої освіти,  розробці та впровадженню новітніх технологій, регіональних
програм розвитку територій.

Структурна політика у сфері управління  вищою освітою є концентрацією загальної державної
політики і направлена на формування загальнодержавних, внутрігалузевих пропорцій з метою
забезпечення збалансованого розвитку економіки, підготовки висококваліфікованих спеціалістів
для виробництва. Ефективність державної політики у сфері вищої освіти залежить від управлінської
діяльності структур управління вищими навчальними закладами, надання ланкам управління
необхідних повноважень для прийняття управлінських рішень щодо виконання поставлених
завдань.
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ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
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Соціальні зміни в суспільстві викликали зміну парадигми військового навчання. У сучасних
умовах вона передбачає перш за все  самостійність, творчість, ініціативу, відповідальність, уміння
прийняти правильне рішення в складних, екстремальних умовах. Тому педагогічний процес вищого
військового навчального закладу (ВВНЗ) потребує удосконалення організації навчально-виховного
процесу.

Характерною рисою останніх десятиріч минулого століття стало бурхливе створення нових
зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), модернізація існуючих для потреб Збройних Сил.
Кожен прийнятий на озброєння новий зразок ОВТ відрізнявся від попередніх підвищеними
тактико-технічними характеристиками (ТТХ), які забезпечують їх перевагу над противником у
ході бойових дій. Удосконалення ТТХ, в свою чергу, призвело до ускладнення їх будови і, як
наслідок, до створення певних проблем для вивчення тими, хто навчається у військових ВНЗ.

Особливо гостро ця проблема стосується підготовки офіцерських кадрів у Збройних Силах України.
Дослідження відображає можливості нетрадиційних способів засвоєння  навчального матеріалу

і надає рекомендації щодо доцільності їх оцінювання та застосування [1, 2].
Аналіз наукових джерел свідчить про невпинне зростання уваги до удосконалення військово-

професійної підготовки офіцерських кадрів і підвищення рівня засвоєння навчальної інформації.
Необхідність змін у їх військово-професійній підготовці пов’язана по-перше, з постійним
зростанням складності ОВТ, по-друге, з недосконалістю методики вивчення її складових частин,
особливо тих, що знаходяться за бронею самохідних артилерійських установок (САУ), по-третє,
різницею у загальновійськовій, військово-спеціальній та загально-інженерній підготовці студентів,
курсантів та слухачів.

Із сказаного випливає протиріччя між потребою у ефективній військово-професійній
підготовці офіцерів, з одного боку, і недосконалістю способів і засобів вивчення складних зразків
ОВТ – з іншого.

Для вирішення названого протиріччя ставиться завдання пошуку методів і засобів
удосконалення військово-професійної підготовки офіцерських кадрів. У статті йдеться про
розроблення та застосування 3D-моделей.

Виходячи із названого вище авторами були визначені такі цілі:
1. Розроблення 3D-моделі базового зразка ОВТ, що вивчається, спрямованої на підвищення

рівня засвоєння навчальної інформації.
2. Проведення порівняльного аналізу рівня засвоєння навчальної інформації із застосуванням

традиційних методів викладання і використання 3D-моделей відповідно.
3. Надання попередніх рекомендацій щодо широкого впровадження 3D- моделей у навчальний

процес.
Відповідно до цього розглянемо одну із основних властивостей 3D моделі, що відрізняє її від

звичайної тримірної моделі. Це в першу чергу, наявність у моделі всіх характеристик реального об’єкта
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(зразка озброєння), а саме: реальних геометричних розмірів; маси; матеріалу елементів вузлів і агрегатів;
параметрів міцності тощо.

Для створення 3D-моделі 152-мм самохідної гаубиці 2С3М (як приклад) використовувались як
заводські креслення, експлуатаційна документація, так і реальний зразок. Створення такого програмного
продукту передбачало як підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, так і можливості
проведення науково-дослідної роботи, а саме:

 підвищення рівня засвоєння навчальної інформації, створення сприятливих умов для набуття
практичних навичок;

 забезпечення вивчення будови та дії вузлів і механізмів, що знаходяться за бронею, в умовах
недостатньої кількості зразків озброєння, відсутності розрізних агрегатів, тренажерів, за наявності
великої кількості студентів, курсантів у навчальних групах;

 проведення наукових досліджень у напрямку модернізації існуючих і розроблення нових зразків
озброєння;

 проведення віртуального випробування діючого або перспективного зразка ОВТ (наприклад, у
напрямку підвищення бронезахисту, живучості зразка й екіпажу);

 вибір необхідних матеріалів для конструювання як окремих вузлів та агрегатів, так і зразка в
цілому.

Розглянемо окремі фрагменти 3D-моделі СГ2С3М, які використовуються на заняттях з
дисципліни артилерійське озброєння в динаміці.

На рис. 1 наведено початковий стан артилерійської системи в статиці (снаряд і гільза із
зарядом знаходяться у стволі).  

 
Рис. 1. Початковий стан артилерійської системи (система заряджена і готова до стрільби):  

1 – затвор; 2 – гільза з зарядом; 3 – снаряд; 4 – труба ствола; 5 – ежекторний пристрій;  
6 – дулове гальмо 

2 1 
4 3 

5 

6 

Науково-педагогічний працівник дає відповідні пояснення процесу пострілу, звертає увагу
на суттєві ознаки руху снаряда по каналу ствола, роз’яснює процес руху системи снаряд – порохові
гази – відкотні частини гармати (рис.2)

 
Рис. 2. Рух снаряда по каналу ствола 
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Заключний момент у поясненні – виліт снаряда із каналу ствола, відкривання затвора і

екстракція гільзи (рис.3).

 
Рис. 3. Виліт снаряда із канала ствола і екстракція стріляної гільзи 

 
Зазначимо, що для показу використовуються комп’ютери, мультимедійні та телевізійні установки.
Наведено один із прикладів використання 3D-моделювання найважливіших процесів, явищ,

які важко засвоюються через неможливість демонстрації у реальному масштабі часу.
Слід відмітити, що при демонстрації будови або дії механізмів і вузлів зразка озброєння

студенти виступають не спостерігачами, а активними учасниками аналізу й обговорення, вони
ставлять проблемні питання і шукають відповіді на них тощо.

Застосування 3D-моделей на заняттях у декількох навчальних групах виявило низку переваг
у порівнянні із традиційними методами навчання. По-перше, підвищився інтерес до вивчення
дисципліни, по-друге, у кращий бік відрізнялась успішність студентів, навчальний процес для
яких було організовано із застосуванням 3D-моделей, порівняно з тими, які навчалися без
відповідного дидактичного засобу.

Попередній аналіз успішності слухачів курсантів та студентів, у навчанні яких
використовувалось 3D-моделі, визначив необхідність ретельніших досліджень. Було взято до уваги
те, що на сьогоднішній день на кафедрі військової підготовки СумДУ навчаються слухачі, курсанти
та студенти різних ВНЗ (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
(СумДПУ), Сумський державний університет (СумДУ), Національний університет оборони України
(НУОУ), Сумська юридична філія Харківського національного університету внутрішніх справ
(СЮФ ХНУВС)). Підготовка здійснюється за різними навчальними планами та програмами. Було
встановлено, що слухачі, курсанти, студенти, які мають добру базову загальновійськову, військово-
спеціальну та інженерну підготовку, легше і краще засвоюють навчальний матеріал у порівнянні
з тими, хто такої підготовки не має. Порівняльна характеристика рівнів засвоєння навчальної
інформації слухачами, курсантами та студентами різних вузів показана на рис. 4.

Із аналізу діаграми видно, що ефективність засвоєння навчального матеріалу зросла у
студентів, курсантів та слухачів на 44% у  СумДУ, 63% у НУОУ, 60% у СДПУ, 18% у СЮФ ХНУ
ВС відповідно. Така динаміка рівня зростання засвоєння навчального матеріалу сприяла
проведенню подальших досліджень в напрямку залежності рівня засвоєння від тривалості
застосування 3D-моделей як на планових заняттях, так і під час самостійної підготовки. Результати
досліджень наведені на рис. 5 (дані включають середній рівень засвоєння навчальної інформації
представниками всіх названих вище ВНЗ). З цього рисунку видно, що для застосування
3D-моделей на планових заняттях оптимальним часом є 15–20 хвилин і 10–15 хвилин на самостійній
підготовці. Подальше зниження рівня засвоєння на планових заняттях і самостійній підготовці
пояснюється стомленістю студентів, курсантів та слухачів за причини отримання великого об’єму
інформації.
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Рис. 4. Вплив застосування 3D-моделей на рівень засвоєння навчальної інформації 
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Суттєвий негативний вплив на рівень засвоєння навчального матеріалу успішності має
відсутність закріплення матеріалу на самостійній підготовці, що випливає із графіка рис. 5,
крива 3. Тому важливим вбачаємо організацію самостійної підготовки з використанням 3D-моделей,
надання цих моделей у бібліотеку для забезпечення доступності їх для студентів, курсантів та
слухачів.

 
Рис. 5. Порівняльна характеристика рівня засвоєння навчальної інформації в залежності від 

тривалості застосування 3D-моделей:  
1,2 – криві, що відображають результати навчального процесу із використанням 3D-моделей на 

планових заняттях і самостійній підготовці відповідно, 3 – при відсутності у самостійній 
підготовці закріплення матеріалу із застосуванням 3D-моделі 
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Отже отримані результати аналізу рівня засвоєння інформації з військово-технічних дисциплін

із застосуванням 3D-моделей дозволяють зробити попередні висновки:
 застосування 3D-моделі самохідної гаубиці 2С3М для підготовки офіцерів запасу забезпечує

більш продуктивне використання навчального часу, безпеку навчання, розширення кругозору і
самостійність мислення студентів, скорочення витрати ресурсів при експлуатації озброєння;

 рівень успішності підвищився у студентів, які мають добру загальновійськову, військово-
спеціальну та інженерну підготовку, на 60–63% і на 18 % у тих,  що такої не мають.

Подальше завдання полягає в удосконаленні 3D-моделей, зокрема у напрямку експлуатації
гаубиці 2С3М (живлення пально-мастильними матеріалами і повітрям, завантаження боєукладок
боєприпасами) та іншої військової техніки. Актуальним залишається також питання розроблення
засобів, які не лише підвищують рівень успішності засвоєння знань, але й надають змогу отримати
практичні навички.
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Ключові слова: науково-дослідна підготовка, магістр, соціальний педагог, особистісно
орієнтований підхід, компетентнісний підхід.

Професійна підготовка майбутніх фахівців, яка здійснюється в Україні за вимогами Болонської
декларації, підвищує попит на випускників ВНЗ, здатних до подальшого здобуття наукових і
професійних знань. Зростання якості підготовки майбутнього соціального педагога в умовах
ступеневої освіти є нагальною потребою сучасної психолого-педагогічної науки і практики, а
також одним з пріоритетних напрямів модернізації і фундаменталізації вищої освіти в Україні на
сучасних теоретико-методологічних засадах.

Підготовка соціальних педагогів в Україні, розпочата відносно недавно, вже виявила низку
проблем, детермінованих як зовнішніми (незбалансованість ринку праці щодо соціальних педагогів,
розмитість професійних вимог тощо), так і внутрішніми (не розробленість чітких професійних
стандартів соціального педагога; неузгодженість змісту і форм професійної підготовки соціальних
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педагогів для здійснення різних напрямів соціального захисту) чинниками. Вони, в свою чергу,
визначили необхідність розробки організації та змісту ступеневої освіти соціальних педагогів, в
тому числі й магістрів як групи науково-дослідних працівників. Їх підготовка, зосереджена в
навчальних закладах IV рівня акредитації, на сьогодні слабко забезпечена з боку науково-
методичного й організаційно-змістового, потребує глибокого наукового аналізу.

Метою статті є аналіз науково-дослідної підготовки магістрів соціальної педагогіки з точки
зору особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів як базових теоретичних підходів до
цієї проблеми.

Підготовка магістрів соціальної педагогіки здійснюється в умовах ступеневої професійної
освіти в Україні відповідно до державного стандарту. Проте складність теоретико-методичного
обґрунтування професійної підготовки магістра соціальної педагогіки полягає в недостатній
науковій розробці цієї проблеми, пов’язаної з тим, що більшість наукових досліджень в цій галузі
сконцентровані на професійній підготовці магістра-педагога, магістра-вчителя. Магістр соціальної
педагогіки, натомість, за змістовими характеристиками суттєво вирізняється серед педагогічних
спеціалізацій. Тому й структурно, і організаційно його підготовка у ВНЗ має відбуватися з
урахуванням цієї специфіки.

Інтеграція вітчизняної освіти у міжнародний освітній простір ґрунтується на засадах
пріоритету національних інтересів, збереження та розвитку інтелектуального потенціалу
українського народу, системного і взаємовигідного співробітництва в науковій галузі, толерантності
в оцінюванні здобутків освітніх систем зарубіжних країн та адаптації цих здобутків до потреб
вітчизняної системи освіти.

Зміст професійної підготовки магістра соціальної педагогіки передбачає, на нашу думку,
єдність трьох базових компонентів – навчально-пізнавального, науково-дослідницького і
практично-професійного. При цьому сегментна частка науково-дослідницького компонента з часом
лише зростатиме, особливо за умови введення в дію розробленого проекту реформування
магістратури, в якому передбачено спеціальний напрямок підготовки магістрів – науково-
дослідницький [1].

Підготовка соціального педагога-дослідника мусить орієнтуватися, насамперед, на такі базові
науково-теоретичні підходи: діяльнісний, системний, особистісно орієнтований, компетентнісний. На
нашу думку, суттєве методологічне значення для аналізу проблеми науково-дослідної підготовки
магістрів соціальної педагогіки мають теорії моделювання, проектування та ін.

Так, особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх магістрів
соціальної педагогіки є визначальним для проблематики нашого дослідження, оскільки сама
постановка питання про науково-дослідницьку діяльність в галузі соціальної педагогіки на рівні
магістратури передбачає урахування індивідуальних дослідницьких можливостей студента,
наявності в нього розвиненого науково-дослідницького потенціалу, виявлення кола його наукових
інтересів тощо. У педагогічній науці особистісно орієнтований підхід розроблено в ґрунтовних
дослідженнях вітчизняних педагогів і психологів М. Алєксєєва, Д. Бєлухіна, Д. Богоявленської,
І. Беха, О. Бондаревської, В. Бочелюка, С. Кульневича, С. Подмазіна, В. Сєрікова та ін. [2–8];
зазначимо, однак, що знову-таки найбільш розробленим він є у галузі професійної підготовки
вчителя.

Виходячи з провідних засад особистісно орієнтованого підходу, магістр соціальної педагогіки
повинен, на нашу думку, завершити під час навчання виконання наскрізної науково-
дослідницької програми, яка визначає індивідуальний шлях (індивідуальну траєкторію) його
наукової роботи в умовах ступеневого навчання. Цю програму можна зобразити у вигляді
покрокового алгоритму:

 на першому курсі – опрацювання базової соціально-педагогічної літератури, засвоєння
категорійно-понятійного апарату соціальної педагогіки; підготовка реферативних робіт, виконання
завдань для самостійного опрацювання з кількох тем соціально-педагогічної проблематики;

 на другому курсі – визначення базової теми подальшої науково-дослідної діяльності з тих,
які виконувалися на першому курсі; пробна реалізація методів соціально-педагогічного дослідження
під час першої ознайомлювальної практики у навчальних закладах та закладах соціального захисту
(проектування опитувальників, виконання стандартизованих методик дослідження, робота з
соціальними картами тощо);
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 на третьому курсі – закріплення обраної теми науково-дослідної роботи; підготовка курсової

роботи в обраній галузі дослідження; виконання подальшого плану науково-дослідної роботи під
час практики;

 на четвертому курсі – апробація результатів науково-дослідницької діяльності під час
соціально-педагогічної практики; розробка теоретичних засад обраної проблеми дослідження;
підготовка випускної кваліфікаційної роботи бакалавра; участь у студентській науковій конференції
(підготовка тез виступу);

 під час навчання у магістратурі – апробація авторських методик дослідження; розробка
теоретико-методологічного апарату наукової роботи; здійснення повного експериментального
циклу дослідження (констатувальний та формувальний етапи); підготовка наукової статті та участь
у студентсько-аспірантській науковій конференції; підготовка конкурсної студентської наукової
роботи.

Проектуючи таким чином наскрізну програму науково-дослідної діяльності студентів
магістратури, ми свідомо випускаємо ступінь спеціаліста як такий, що має бути скасований у
2010/11 н.р. За умови, якщо після закінчення підготовки на ступінь бакалавра студент матиме
змогу продовжувати навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, за ним
залишається право реалізувати четвертий ступінь наскрізної програми на рівні спеціаліста чи
відповідна соціально-педагогічна кафедра залишить цю програму для магістрів і розроблятиме
проміжний ступінь науково-дослідницької діяльності для студентів, що здобувають кваліфікаційний
рівень спеціаліста.

Особистісно орієнтований підхід визначає також особистісні якості, які мають бути притаманні
магістрові соціальної педагогіки і забезпечать успішну науково-дослідницьку діяльність: високий
рівень загальної і наукової культури; цілеспрямованість у реалізації поставленого науково-
дослідницького завдання; організованість і працездатність; наукову толерантність; активну
соціально-професійну позицію; високий рівень сформованості моральних цінностей; прагнення
до самоактуалізації під час здійснення науково-дослідницької діяльності. Отже, науково-
дослідницька діяльність магістра соціальної педагогіки – це така форма розвитку його знань,
умінь, освіченості загалом, яка призводить до особистісної самореалізації на засадах високої
мотивованості, затребуваності особистісного наукового потенціалу випускника магістратури,
визнання наукового рівня особистості магістра з боку оточуючих та самоусвідомлення свого
дослідницького статусу.

Компетентнісний підхід до організації науково-дослідницької діяльності магістрів соціальної
педагогіки розробляється у межах наукових робіт в галузі компетентнісного підходу в педагогіці,
психології, філософії освіти, соціології тощо (Варданян Ю., Гоноболін Ф., Зеєр Е., Зязюн І.,
Колеснікова І., Кузьміна Н., Лук’янова М., Маркова А., Рогов Є., Сластьонін В., Сєриков В. та
ін.) [9–13]. На підставі аналізу наукової літератури вважаємо, що магістр соціальної педагогіки
повинен мати комплекс спеціально сформованих компетенцій в галузі науково-дослідницької
діяльності, а саме:

 глибоко й критично аналізувати наукову літературу рідною та іноземними мовами;
 вміти виявляти актуальні проблеми для наукових досліджень в галузі соціально-педагогічної

діяльності;
 володіти достатнім комплексом науково обґрунтованих дослідницьких методів і методик з

урахуванням тематики обраної проблеми дослідження;
 вміти проектувати й проводити експериментальні дослідження в сфері соціальної педагогіки;
 готувати презентації проведеного дослідження, оформляти наукові статті й повідомлення

за вимогами вітчизняних та зарубіжних наукових видань;
 знати можливості застосування результатів проведених науково-дослідних робіт в практиці

соціально-педагогічного супроводу дітей та молоді, та соціально-педагогічної діяльності загалом.
Науково-дослідницькі компетенції знаходяться в повній відповідності з іншими: виробничо-

технологічними й організаційно-управлінськими. Компетентнісний підхід має на меті розвивати
неінформованість магістра соціальної педагогіки (знаннєва парадигма), а його вміння самостійно
ставити й вирішувати науково-дослідне завдання (дослідницька парадигма). Ці дослідницькі
завдання виокремлюються з групи проблем, що виникають як: освоєння магістрантами нових
технік і технологій як дослідження, так і практичної соціально-педагогічної діяльності; необхідність
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оцінки й самооцінки виконаного наукового дослідження; проблема практичного виконання
соціальної ролі дослідника тощо. Науково-дослідницька компетентність магістра соціальної
педагогіки складається з таких компонентів, як це представлено на рис.1.

Базовою організаційною формою, яка забезпечуватиме реалізацію програми науково-дослідної
діяльності майбутнього магістра соціальної педагогіки на засадах компетентнісного підходу,
вважаємо науково-дослідну лабораторію. Науково-дослідна лабораторія – це спеціально створена
організаційна структура, яка діє при відповідній випускаючій соціально-педагогічній кафедрі і
має на меті організацію й супровід повного циклу науково-дослідницької діяльності магістрантів
соціальної педагогіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Чинники, що визначають формування науково-дослідницької компетентності 
магістра соціальної педагогіки 

 

Базові чинники формування науково-дослідницької компетентності магістра 
соціальної педагогіки  

Н
ау

ко
во

-п
із

на
ва

ль
ні

 ін
те

ре
си

 м
аг

іс
тр

а 

С
по

со
би

 р
об

от
и 

з н
ав

ча
ль

ни
м 

та
 д

ос
лі

дн
иц

ьк
им

 
ма

те
рі

ал
ом

 (с
ам

ос
ті

йн
е 

ви
вч

ен
ня

, 
ек

сп
ер

им
ен

ту
ва

нн
я,

 п
ра

кт
ич

на
 д

ос
лі

дн
иц

ьк
а 

ді
ял

ьн
іс

ть
, в

ик
он

ан
ня

 за
вд

ан
ь 

тв
ор

чо
го

 х
ар

ак
те

ру
 

то
щ

о)
 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
ої

 т
а 

на
ук

ов
о-

до
сл

ід
но

ї р
об

от
и,

 я
ки

м 
ві

дд
ає

 п
ер

ев
аг

у 
ма

гі
ст

р 
(г

ру
по

ве
 о

бг
ов

ор
ен

ня
 

ре
зу

ль
та

ті
в 

на
ук

ов
о-

до
сл

ід
но

ї р
об

от
и,

 в
ик

он
ан

ня
 

тв
ор

чи
х 

за
вд

ан
ь,

 ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
на

ук
ов

о-
до

сл
ід

на
 

ро
бо

та
) 

О
со

бл
ив

ос
ті

 за
св

оє
нн

я 
на

вч
ал

ьн
ог

о 
ма

те
рі

ал
у 

та
 

йо
го

 в
ик

ор
ис

та
нн

я 
дл

я 
ве

де
нн

я 
на

ук
ов

о-
до

сл
ід

но
ї 

ро
бо

ти
 (в

 х
од

і і
нд

ив
ід

уа
ль

но
ї ч

и 
гр

уп
ов

ої
 

на
вч

ал
ьн

ої
 д

ія
ль

но
ст

і, 
за

 д
оп

ом
ог

ою
 в

ик
ла

да
ча

 ч
и 

бе
з н

еї
, в

 х
од

і ф
ор

му
лю

ва
нн

я 
ві

дп
ов

ід
ей

 н
а 

ко
нк

ре
тн

і п
ит

ан
ня

 н
ау

ко
во

ї д
ія

ль
но

ст
і, 

в 
ум

ов
ах

 
кр

ед
ит

но
-м

од
ул

ьн
ої

 ф
ор

ми
 н

ав
ча

нн
я)

 

О
со

бл
ив

ос
ті

 в
за

єм
од

ії 
з в

ик
ла

да
ча

ми
 т

а 
ст

уд
ен

та
ми

 
в 

пр
оц

ес
і в

ик
он

ан
ня

 н
ау

ко
во

-д
ос

лі
дн

ої
 р

об
от

и 

Науково-дослідна робота магістрів соціальної педагогіки здійснюється у двох основних
формах – аудиторній та позааудиторній. Аудиторні можливості науково-дослідницької діяльності
магістрів, на нашу думку, є достатньо обмеженими, але нехтувати ними не можна, оскільки вони
забезпечують прямий контакт викладача і студента задля узгодження науково-дослідницької
діяльності в організаційному та змістовому відношенні. Позааудиторна форма науково-дослідної
роботи магістра соціальної педагогіки побудована на основних теоретико-методичних засадах
організації самостійної діяльності студентів, є достатньо науково розробленою і забезпечує:

 цілісність процесу дослідження, яка ґрунтується на досягнутих на 1–4 курсах результатах
науково-дослідницької підготовки магістра;

 самостійність отримання нових знань магістрами соціальної педагогіки, що ґрунтується
на сформованих вміннях і навичках ведення самостійної наукової пошукової діяльності;

 інтегративність дослідницької діяльності, підґрунтям якої є використання науково-
методологічних можливостей суміжних з соціальною педагогікою галузей знання, введення в
площину наукових досліджень методології і методики гуманітарного знання;

 ієрархічність дослідницької діяльності – підпорядкування сукупності науково-дослідної
тематики магістрів загальному комплексу дослідницької діяльності кафедри;



24

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 63
 функціональність – зосередженість науково-дослідної тематики на провідних функціях

соціально-педагогічної діяльності.
Висновки. Таким чином, особистісно орієнтований та компетентнісний підходи можуть

вважатися базовими для аналізу проблеми науково-дослідної підготовки магістрів соціальної
педагогіки. Стрижневою ідеєю реалізації цих підходів є, по-перше, наскрізна програма науково-
дослідницької діяльності студентів, по-друге – організаційне вирішення проблеми у вигляді
науково-дослідної лабораторії.

Перспектива подальших досліджень повґязана з проектуванням діяльності науково-
дослідних лабораторій магістрів соціальної педагогіки та вивченням змісту їх діяльності в умовах
навчання майбутніх магістрів соціальної педагогіки у ВНЗ.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ДОПОМІЖНІЙ ШКОЛІ

(ПОЧАТКОВА ЛАНКА)
І.В. Кущенко, канд. психол. наук

(Київський національний університет внутрішніх справ)

Ключові слова: оптимізація процесу трудового навчання, розумово відсталі молодші школярі,
психологічні особливості засвоєння знань, техніко-технологічні знання.

Проблемі оптимізації трудового навчання у допоміжній школі в теорії і практиці корекційної
педагогіки та спеціальної психології відводиться особливе місце, що визначається виключним
значенням праці для корекції розвитку розумово відсталих учнів та необхідністю їх підготовки до
самостійної життєдіяльності у суспільстві (С.Ш. Айтметова, Є.О. Білевич, В.І. Бондар, А.М. Ви-
соцька, Г.М. Дульнєв, І.Г. Єременко, Л.В. Занков, В.В. Засенко, В.Ю. Карвяліс, Г.М. Мерсіянова,
С.Л. Мирський, В.Г. Петрова, Н.П. Павлова, Б.І. Пінський, Г.М. Плешканівська, В.М. Синьов,
К.М. Турчинська, О.П. Хохліна та ін.). У цьому контексті особлива роль відводиться трудовому
навчанню у початковій ланці, яке є пропедевтичною основою для подальшої професійно-трудової
підготовки розумово відсталих школярів.

Оптимізація навчального процесу потребує забезпечення ефективності опанування учнями
програмного матеріалу. Навчальною програмою з трудового навчання передбачено вивчення
учнями певного обсягу техніко-технологічних знань (про умови та процес праці) і способів дій
(умінь та навичок), необхідних для виконання трудових завдань.

Результати експериментального вивчення психологічних особливостей засвоєння техніко-
технологічних знань показали, що процес трудового навчання у початковій ланці допоміжної
школи має певні недоліки з огляду на досліджувану проблему.

Передусім виявилось, що, спрямовуючи зусилля на формування в учнів навчально-трудової
діяльності, вчителі мало уваги приділяють її змістовому компоненту – формуванню техніко-
технологічних знань, або навіть взагалі його обминають і відразу переходять до операційного
компонента – навчання трудовим діям. Отже, заняття з праці переважно присвячуються виконанню
учнями трудового завдання, результатом якого є виготовлення певного виробу. При цьому, цей
процес здебільшого відбувається за умови того, що вчитель виконує за учня мисленнєвий етап
роботи, залишаючи йому тільки практичну частину завдання. Зрозуміло, що за такого підходу
відпадає необхідність у формуванні потрібних техніко-технологічних знань. Також, що є досить
важливим, вчителі у педагогічному процесі не здійснюють належної роботи з корекційного
розвитку пізнавальної сфери учнів. Водночас, на підставі спостережень за навчальним процесом,
було з’ясовано, що заняття з трудового навчання мають достатні можливості, щоб уникнути цих
недоліків. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що підвищенню ефективності
трудового навчання у початковій ланці допоміжної школи сприятиме проведення роботи, яка
враховуватиме психологічні особливості засвоєння розумово відсталими молодшими школярами
техніко-технологічних знань у процесі:

 формування змістового компонента навчально-трудової діяльності – становлення в учнів
усіх структурних компонентів техніко-технологічних знань (про результат, предмет, засоби праці
та трудові дії) за показниками їх сформованості (повнота, правильність та усвідомленість);

 формування операційно-організаційного компонента навчально-трудової діяльності в процесі
виконання трудового завдання за показниками ефективності його виконання (правильність,
швидкість, цілеспрямованість, самостійність, розуміння завдання, вербалізація способу його
виконання та якість виробу);

 розвитку пізнавальних процесів, що лежать в основі засвоєння знань (сприймання, мислення
та пам’ять).
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Врахувати усі визначені відносно самостійні напрями роботи у їх взаємозв’язку видається

можливим за умови спеціальної організації заняття з трудового навчання. Відомо, що заняття
складається з трьох частин: підготовчої, основної і заключної. Так, у підготовчій частині (5–7 хв)
повідомляються мета і завдання уроку, створюється уявлення про характер конкретної трудової
діяльності, демонструється зразок виробу тощо. Основна частина заняття (30–35 хв) присвячується
формуванню техніко-технологічних знань, навчанню трудовим діям і вмінню виконувати трудове
завдання на основі засвоєних знань, а також корекційному розвитку учнів, зокрема їх пізнавальної
сфери.

Виходячи з результатів проведеного дослідження, слушним є положення про те, що  ефективні-
шому виконанню учнями трудового завдання сприятиме попереднє формування в них техніко-
технологічних знань. Процес виконання учнями трудового завдання присвячується не лише
формуванню в учнів трудових дій, а й удосконаленню засвоєних ними техніко-технологічних
знань. Корекційний розвиток пізнавальної сфери школярів проводиться як під час формування
техніко-технологічних знань, так і під час виконання учнями трудового завдання. З огляду на
досліджувану проблему, ефективнішому засвоєнню їх техніко-технологічних знань та застосуванню
їх на практиці сприятиме розвиток передусім таких пізнавальних процесів, як сприймання,
мислення та пам’ять.

У заключній частині заняття підводяться підсумки, дається оцінка діяльності учнів і
результатів їх роботи, демонструються кращі вироби. Така організація заняття дасть можливість
також врахувати психологічні особливості засвоєння техніко-технологічних знань учнями на всіх
його етапах.

Формування змістового компонента навчально-трудової діяльності передбачає поступове
становлення в учнів структурних компонентів техніко-технологічних знань із збереженням
логічного зв’язку між ними за визначеними показниками сформованості. Ця робота здійснюється
вчителем на основі аналізу зразка виробу і використання таблиці, де в колонках, що відповідають
суті кожного структурного компоненту знань, слід вносити їх конкретні назви (табл.). Змістове
наповнення таблиці змінюється залежно від теми заняття. Ефективному розкриттю суті техніко-
технологічних знань сприятиме використання таких методів, як: бесіда, екскурсія, лабораторна
робота з опорою на сенсорні дії учнів, дидактична гра тощо.

Формування операційно-організаційного компонента навчально-трудової діяльності учнів має
здійснюватися за схемою: спільне виконання завдання (починаючи з відпрацювання окремих
трудових дій), самостійне виконання аналогічного завдання, самостійне виконання відносно нового
завдання. Поряд з роботою у зазначеній послідовності проводиться становлення в учнів словесного
опосередкування діяльності (фіксуючого, супроводжуючого, плануючого мовлення), навчання
здійснювати аналіз зразка виробу, самоконтроль власної діяльності (опосередкований і
безпосередній) та взаємоконтроль, навчання розумінню завдання.

Результативність роботи на уроках праці у двох вищезазначених її напрямах значною мірою
залежить від дотримання таких загальних методичних умов: вироблення в учнів позитивного
ставлення до трудової діяльності, надання учневі дозованої індивідуальної допомоги (загальної,
практичної, вербальної), використання наочних засобів (колекцій матеріалів та інструментів,
таблиць, схем, предметних та предметно-інструкційних карт, різноманітних технічних засобів
навчання тощо).

Таблиця  
Навчальний матеріал для формування техніко-технологічних знань у розумово відсталих 

молодших школярів за структурними компонентами 
 

Структурний компонент 
техніко-технологічних знань 

Суть навчального матеріалу 

1 2 
Результат праці Назва виробу, його призначення, основні характеристики 

(розмір, колір тощо). 
Предмет праці Назва матеріалу, з якого виготовлено виріб, його властивості, 

призначення, назви деталей виробу, їх кількість, 
характеристики (розмір, колір, місце розташування). 
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1 2 
Засоби праці Назви інструментів, які необхідні для виготовлення виробу, їх 

призначення, правила застосування. 
Трудові дії  Назви трудових дій, які необхідно виконати для виготовлення 

виробу, їх послідовність та правила виконання. 
 
 Розвиток пізнавальних процесів проводиться на матеріалі трудового навчання одночасно із
формуванням змістового та операційно-організаційного компонентів трудової діяльності.
Використовуються також спеціально спрямовані вправи з розвитку сприймання, мислення та
пам’яті впродовж заняття.

Розвиток сприймання
1. “Чудовий мішечок”.
Обладнання. Мішечок з непрозорої тканини із зав’язкою, парні предмети.
Хід гри. 1-й варіант (зразок подається зорово-тактильно). Перед вчителем на столі лежать

два комплекти однакових іграшок. Вчитель бере пару предметів, розглядає їх з дітьми і називає,
звертаючи увагу на те, що вони однакові. Потім один з них опускає в мішечок. Так відбувається
з кожною парою предметів. Предмети, що залишилися на столі, вчитель накриває серветкою.
Учні по черзі підходять до вчителя, він дістає з-під серветки один з предметів, пропонує дитині
на нього подивитися, узяти в руки, а потім знайти такий самий в мішечку. Учень на дотик дістає
потрібний предмет і порівнює його із зразком.

2-й варіант (змінюється спосіб подачі зразка – тільки зорово). Предмети, що лежать на столі
у вчителя дитина тільки розглядає, не беручи їх в руки. Гра проводиться також як і в першому
варіанті.

3-й варіант (зразок дитина не бачить, а лише обмацує). Вчитель пропонує дитині опустити
руку в мішечок і на дотик відгадати що це.

2. “Пригости звіряток”.
Обладнання. Декілька іграшок-тварин, стільки ж непрозорих мішечків, в яких іграшки і

натуральні об’єкти, які виконують роль їжі тієї або іншої тварини.
Хід гри. Учню потрібно запустити руку в кожний мішечок по черзі і визначити який з них

містить їжу для однієї з тварин.
3. “Заховай кульку в долонях”.
Обладнання. Кульки одного кольору, але двох контрастних розмірів – велика і маленька.
Хід гри. Вчитель кладе на стіл дві кульки – велику і маленьку. Показує дітям як заховати

кульку в долоньці. Потім викликає одного учня і пропонує узяти будь-яку з двох кульок і також
заховати її. Якщо учень бере маленьку кульку, то він зможе виконати завдання, якщо ж велику,
то кулька залишається видимою. Вчитель говорить, що кулька не сховалася, її видно, тому що
вона велика. Потім роздає всім учням різні кульки і просить заховати їх в долоньках. Результати
виконання завдання вчитель обговорює з дітьми. Після цього знову роздає дітям кульки, цього
разу надаючи вибір.

Розвиток мислення
4. “Закрий картинку”.
Обладнання. Предметне лото з восьми карт із зображенням предметів меблів, одягу,

транспорту, тварин. До лото додаються сині і зелені кружечки.
Хід гри. Лото потрібно розмістити на шкільній дошці. Завдання учня полягає в тому, щоб

знайти всі картинки із зображенням тварин і закрити їх зеленими кружечками, а одяг – синіми
кружечками. У грі можуть брати участь дві, три, чотири людини, облік часу за бажанням.

5. “М’яч”.
Вчитель кидає учню м’яч і говорить: “Лисиця”, він повинен піймати м’яч і відповісти: “Звір”.

(Стакан – посуд, лялька – іграшка та ін.).
6. “Біжи до мене”.
Обладнання. Прапорці одного кольору, але різної форми (квадратні, прямокутні і трикутні)

за кількістю дітей.
Хід гри. Дітям роздають прапорці, вони розбігаються за сигналом. Вчитель піднімає один з

прапорців і ті, у кого прапорці такої ж форми повинні підбігти до нього. Потім діти знову
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розбігаються, а вчитель показує вже інший прапорець. Необхідно варіювати черговість в показі
прапорців, що б діти не орієнтувалися на порядок їх пред’явлення; орієнтиром повинна служити
форма прапорців.

Розвиток пам’яті
7. “Що змінилося?”
1-й варіант. Вчитель кріпить на дошці картинку із зображенням три–чотири знайомих

предмети і просить назвати їх. Потім знімає цю картинку і кріпить іншу – на якій зображено сім–
вісім знайомих предмети і просить сказати чи є серед них ті, які зображені на попередній картинці.

2-й варіант. Потрібно знайти показану фігуру з 15 інших.
Варіантів цього завдання може бути багато: з предметами, іграшками кольоровими смужками

тощо.
8. “Слухай і повторюй”.
Вчитель стукає по столу певну кількість разів і просить відтворити почуте.
9. “Назви слова, які запам’ятав”.
В основі лежить методика на осмислене запам’ятовування (А.Р.Лурьє, С.Л.Виготського).
Хід гри. На дошці вивішуються картинки. Потім вчитель називає слова, кожне з яких

відповідає картинці, і вказує на нього. Через 15–20 хвилин вчитель перевіряє, скільки слів
запам’ятав той або інший учень, дивлячись на картинки. Доцільно на початку уроку назвати
слова і показати картинки, а в кінці уроку перевірити кількість слів, що запам’яталися. Завдання
можна поступово ускладнювати, додаючи картинки і слова, використовувати додаткові картинки
(яким не відповідають слова), картинки, які підходять до слів за значенням, а не є їх точною
копією та ін.

Насамкінець варто зазначити, що запропоновані рекомендації, на нашу думку, слід
використовувати як доповнення до програм з трудового навчання для допоміжної школи
початкових класів з метою підвищення ефективності навчального процесу школярів, оскільки
вони розроблені на основі виявлених і детально проаналізованих психологічних особливостей
засвоєння техніко-технологічних знань учнями.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАХОВОЇ

ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ У ВНЗ
Н.Г. Кошелева

(Донецький університет економіки та права)

Актуальність застосування проектування у педагогічній сфері не викликає наразі жодних
сумнівів, багаторазово підкреслена у численних дослідженнях, зокрема [2, 4–6 та ін.] і обумовлена,
в першу чергу, тим, що саме педагогічне проектування є джерелом інноваційних змін освітнього
простору, заснованих на науковому дослідженні, прогнозуванні, моделюванні та конструюванні
його об’єктів 1]. Одним з таких об’єктів є педагогічні технології, зокрема ті, що використовуються
під час підготовки майбутніх економістів у ВНЗ. Інтерес до їх проектування пояснюється тим, що
технологія є педагогічною діяльністю, яка реалізує науково обґрунтований проект дидактичного
процесу і забезпечує вищий ступінь ефективності та гарантованості результату, ніж це має
місце при традиційних моделях навчання [1]. Дослідженню сутності і структури педагогічних
технологій та особливостей їх проектування і практичного використання присвячені роботи
О. Булавенка, В. Віленського, В. Гетта, Р. Гуревича, О. Коберника, М. Левшина, А. Нісімчука,
П. Образцова, О. Падалки, О. Пєхоти, О.Шпака та ін. Проте деякі аспекти проектування
професійно орієнтованих педагогічних технологій (далі – ПО ПТ) підготовки економістів у ВНЗ
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ще не повною мірою висвітлені в науково-педагогічному доробку.

Мета роботи – визначення особливостей проектування професійно орієнтованих
педагогічних технологій підготовки економістів у ВНЗ.

Сутнісно-цільові характеристики педагогічних технологій визначено, зокрема, в [1, 6] та
інших роботах. Дослідники трактують їх як засіб гарантованого досягнення педагогічних цілей,
спосіб реалізації змісту навчання, сукупність методико-організаційних дій педагога, спрямованих
на оптимізацію процесу навчання та ін. Про діяльність педагога на технологічному рівні можна
говорити, якщо він дотримується таких методологічних вимог, як універсальність, концептуальність
і наявність чіткої діагностично поставленої мети, що гарантує кінцевий результат; системна
організація матеріалу, що вивчається; опора на орієнтовну основу дій; алгоритмічність,
покроковість етапів діяльності; мотиваційне забезпечення діяльності; її випереджаючий
продуктивний практико орієнтований характер; чітке визначення способів поетапної взаємодії
учасників проектної діяльності, аналіз результатів, керованість, ефективність і відтворюваність
[2, 6]. Відповідно, змістовно-структурними складовими педагогічної технології є її концептуальна
основа, чітко визначені цілі (кінцеві і проміжні) і зміст навчання, організація процесу навчання,
педагогічні методи, форми і засоби діяльності суб’єктів навчання, управлінська діяльність педагога
та моніторинг результатів навчання [6].

Складність і комплексний характер змістовно-структурних характеристик педагогічних
технологій вимагає їх ґрунтовного проектування педагогами для застосування в навчальному
процесі економічного ВНЗ. Загалом педагогічне проектування пропонуємо визначати як спільну
творчу діяльність учасників навчально-виховного процесу зі створення прообразу передбачуваного
об’єкта, стану, системи, процесу тощо, яка сприяє здійсненню задуманого й реалізує визначені
заздалегідь і обґрунтовані педагогічні цілі. У випадку, коли об’єктом є педагогічні технології,
педагогічне проектування – це розробка проекту технології навчання, дидактичного опису
педагогічної системи, реалізація якої планується з метою вирішення певних завдань фахової
підготовки [1]. Звертання до проектування ПО ПТ як засобів здійснення інноваційного
педагогічного процесу у ВНЗ обумовлене основним протиріччям сучасної фахової економічної
освіти: між соціальним замовленням – потребою суспільства у фахівцях економічного профілю,
що мають високий рівень особистісного, професійного й інтелектуального потенціалу та готовності
до вирішення фахових завдань, – і реальним рівнем відповідної підготовленості у випускників
економічних ВНЗ. Відповідно, цілі і зміст проектування ПО ПТ мають відповідати основному
завданню фахової підготовки економістів: забезпечувати ефективне виконання фахових
економічних завдань випускниками ВНЗ, тобто сприяти формуванню в них умінь успішно
вирішувати конкретні професійні ситуації, що містять завдання інтегрованого характеру.
Традиційна ж система навчання у ВНЗ орієнтована на засвоєння теоретичних знань,
диференційованих за окремими дисциплінами, застосування яких у реальних ситуаціях економічної
діяльності часто є для молодих фахівців вельми складним завданням через відсутність відповідного
досвіду.

Вирішення цих протиріч можливе завдяки проектуванню і використанню під час фахової
економічної підготовки ПО ПТ, спрямованих на формування не окремих фахових знань чи вмінь,
а цілісних компетенцій. Компетентнісний підхід у педагогіці є наразі вкрай актуальним, розробці
його положень і засобів реалізації присвячені роботи Н. Бібік, А. Вербицького, Е. Зеєра, Н. Кічук,
О. Овчарук, А. Хуторського та ін. Е. Зеєр у [3] визначає компетенції як здатність застосовувати
знання, вміння та особисті якості для успішної діяльності у певній галузі або володіння
узагальненими способами дій, що забезпечують ефективне виконання фахової діяльності.
ПО ПТ – це технології, спрямовані на формування у майбутніх економістів комплексу значущих
для їх фахової діяльності особистісних якостей, знань, навичок та вмінь, які забезпечують успішне
виконання ними функціональних обов’язків (іншими словами – на формування фахових
компетенцій). Застосування ПО ПТ призначене саме для набуття майбутніми економістами
функціонального практичного досвіду фахової діяльності під час вирішення типових професійних
завдань у процесі підготовки за спеціальністю у ВНЗ.

Здійснювати проектування ПО ПТ економічного навчання можливо, використовуючи матеріал
дисциплін різних циклів підготовки економістів. Пропонуємо застосовувати наступний алгоритм
проектування.
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По-перше, маємо визначити фахові економічні компетенції для первинних економічних посад,

на яких реально можуть працювати випускники економічного ВНЗ. Для визначення складу
компетенцій необхідно виконати функціональний аналіз фахової діяльності та відповідних
посадових інструкцій; у цій роботі дуже важливе співробітництво представників сфери освіти з
роботодавцями: приватними підприємцями, адміністрацією державних підприємств тощо. Склад
виявлених компетенцій має відповідати повному змісту предмету праці на конкретній посаді і
типовим способам її виконання.

По-друге, треба вибудувати так званий “ідеальний профіль” компетенцій для кожної посади
(комплекс компетенцій, кожна з яких має оптимальний рівень сформованості), складові якого
мають бути чітко описані [3].

По-третє, кафедрами ВНЗ має бути здійснено поетапне проектування педагогічних технологій,
що спрямовані на формування визначених фахових компетенцій на матеріалі дисциплін,
закріплених за кафедрами. Тобто повинно бути розроблено поетапний опис об’єктивної логіки
розвитку кожної компетенції, виходячи з основних положень дидактики. Визначення послідовності
постановки і вирішення педагогічних завдань, порядку здійснення педагогічних дій у часі, етапів,
стадій та циклів розвитку процесу формування компетенцій дозволить спроектувати кількісні та
якісні характеристики необхідних технологічних “кроків”, що необхідні для розробки ПО ПТ [4].

Наприклад, формування такої компетенції, як уміння виконувати комплексний аналіз
фінансово-господарської діяльності підприємства і розробляти пропозиції щодо підвищення її
ефективності, вимагає умінь практичного інтегрованого застосування до практики діяльності
реального підприємства знань, отриманих під час вивчення таких дисциплін, як “Теорія і методика
економічного аналізу”, “Економіка підприємства”, “Економіка праці та соціально-трудові
відносини”, “Організація виробництва”, “Планування і контроль на підприємстві” та ін. Для цього
необхідно “покроково” навчити студентів практично виконувати такі дії, як аналіз обсягів
виробництва, ефективності використання всіх видів ресурсів, визначення резервів підприємства
і шляхів їх ефективного використання. Це визначає послідовність педагогічних дій під час вивчення
перелічених вище дисциплін. Технологія формування зазначеної компетенції на їх матеріалі має
ґрунтуватися на принципах системності, наступності та послідовності.

По-четверте, проектуються типові технологічні компоненти, що є матеріалом для
конструювання кожного технологічного “кроку”: стандартні або авторські апробовані засоби,
прийоми, методи, що є “цеглинками” технологічної діяльності педагога [4]. Наприклад, в
описаному нами випадку це може бути система завдань із зазначених дисциплін, кожне з яких
послідовно спрямоване на освоєння складових економічної компетенції, взятої нами в якості зразка:

 на розрахунок динаміки виробництва підприємства за останні три роки на підставі фінансової
звітності підприємства;

 на розрахунок показників використання трудового потенціалу підприємства згідно з даними
статистичної звітності підприємства;

 на визначення резервів збільшення продуктивності праці;
 на дослідження стану основних фондів та їх руху на підприємстві на основі відповідних

форм звітності підприємства;
 на визначення ефективності використання та відтворення основних фондів;
 на виявлення резервів збільшення фондовіддачі та випуску продукції та ін. [8].
Проектування змісту кожного завдання передбачає заздалегідь сплановане виконання

студентами ряду дій (операцій). Так, наприклад, виконання завдання щодо аналізу показників
використання трудового потенціалу передбачає такі дії економіста, як розрахунок темпів зростання
(зменшення) потенціалу у відсотках; порівняння даних базового та розрахункового періодів за
такими позиціями, як обсяги виробництва, середньооблікова чисельність робітників, продук-
тивність праці робітників підприємства, розмір фонду оплати праці, розмір середньомісячної
заробітної плати робітника підприємства та ін. Ці дії мають бути послідовно опрацьовані студентами
і викладачами під час вивчення відповідних дисциплін і обов’язково – на матеріалі реального
підприємства.

У дослідженнях визначено, що проектування ПО ПТ має містити попереднє прогнозування
результатів навчання та їх зіставлення з визначеними на початку проектування освітніми цілями.
Тож в якості підсумку виконання студентами перелічених вище завдань пропонуємо
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використовувати таку форму роботи, яка дозволила б звести отримані студентами дані в одне
ціле, наприклад, в аналітичну записку про результати аналізу економічної діяльності підприємства
і вибір методів виявлення його виробничих резервів.

Зазначимо, що підвищенню інтересу та формуванню мотивів активності майбутніх економістів
щодо виконання такого завдання сприятиме усвідомлення ними його відповідності до змісту і
структури “Звіту про виробничу практику”,  підготовка якого зазвичай становить для
непідготовлених студентів значні труднощі.

Отже, у концептуальну основу проектування ПО ПТ має бути покладено засвоєння змісту і
способів фахової діяльності працівників певних економічних підрозділів найбільш поширених
типів підприємств. На завершення проектування ПО ПТ викладач має обов’язково здійснити
рефлексивне самооцінювання процесу і результатів власної роботи: оцінити ход проектування та
власну проектну діяльність; оцінити результати проектування ПО ПТ з орієнтацією на обрані
критерії, на індивідуально-психологічні особливості студентів; надати розроблену ПО ПТ на
експертизу колегам [4]. В якості критерія оцінювання при цьому, в першу чергу, має виступити
відповідність змісту інтегрованих фахових компетенцій, необхідних економісту, що працює на
конкретній посаді, тому комплексу знань, умінь і професійно важливих якостей, на формування
якого спрямовується спроектована ПО ПТ.

  Отже, за умови проектування ПО ПТ на засадах компетентнісного підходу з урахуванням
принципів системності, наступності і послідовності та за чіткого дотримання цілісної структури
ПО ПТ у процесі її проектування й реалізації забезпечується формування у майбутніх економістів
під час підготовки у ВНЗ інтегрованих фахових компетенцій, необхідних для успішного виконання
виробничих функцій та фахових завдань.
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ДЕДУКТИВНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
В.К. Марігодов, докт. техн. наук, проф.

заслужений працівник освіти України,
Г. О. Тіхонов, канд. техн. наук, доц.

(Севастопольський національний технічний університет)

Вступ. Постійне збільшення обсягу інформації у процесі підготовки висококваліфікованих
фахівців потребує розробки нових технологій навчання, які б дозволяли у значному ступені
стиснути  лекційний матеріал під час викладання дисциплін. Для вирішення цього можна
застосувати дедуктивну обробку навчальної інформації [1, 2]. Така технологія сприятиме
можливості за коротший термін надати більший обсяг необхідної навчальної інформації, а також
оптимізувати час, що потрібен студентам для самостійної роботи.

Дедукція – спосіб переходу від складного до менш складного. У системному підході такий
перехід від суперсистеми до пристрою називається декомпозицією. Із художньої літератури,
наприклад, відомо що герой творів Конан Дойля Шерлок Холмс використовував дедуктивний
метод для розкриття злочину. Для того, щоб користуватися на практиці теоремою Піфагора, учневі
потрібно знати не доказ цієї теореми, а тільки те, що у прямокутному трикутнику квадрат
гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

Мета статті полягає в тому, щоб розглянути можливості дедуктивної обробки навчальної
інформації, яка застосовується при викладанні дисциплін. Дедуктивна обробка можлива шляхом
структурування тексту лекції, використанням символьної та образної форм викладання,
скороченням математичних перетворень, задіянням апарату стійко-довготривалої пам’яті студентів
[3, 4].

Дедуктивна обробка тексту шляхом структурування. На рис. 1 зображена схема
структурування тексту лекції у вигляді “дерева цілей”. Найважливіші компоненти тексту
розташовані зверху. Так, домінанта – це головне ключове слово, що призводить до найбільшого
збудження рецепторів головного мозку студента. Далі (нижче) наводяться ключові слова, які
визначають головний сенс окремих речень тексту; основні речення та текст, який треба викласти
на лекції. В якості тексту, як приклад, розглянуто основні положення щодо особливостей пам’яті
людини. Структура рис. 1 дозволяє у значному ступені стиснути текст таким чином, щоб
залишилася основна сенсова частина дедуктивно обробленого тексту.

 
Рис. 1. Схема структурування тексту 

 

Домінанта 

Ключові слова 

Текст фрагменту лекції 

Основні речення 

Наведемо приклад фрагменту текста і визначимо структурні особливості його згідно з рис. 1.
Пам’ять на протязі багатьох десятиріч приваблює увагу широкого кола дослідників

як теоретичного, так і практичного напрямків. Вивчення цього феномену має однаково важливе
значення для біології, медицини, психології, педагогіки, кібернетики, філософії. Розшифрування
механізму пам’яті – одна із актуальних задач сучасної науки.  У плані розробки шляхів
управління пам’яттю велику роль грають дослідження в галузі психофармакології пам’яті. Важко
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переоцінити значення досліджень, що спрямовані на розкриття механізмів пам’яті для
педагогічної діяльності, оскільки це важливо для організації занять. Сьогодні вивчення пам’яті
базується на працях І.П. Павлова, П. К. Анохіна, К. О. Судакова, Г. Д. Вартаняна та інших
вчених.

Людина без пам’яті не була б людиною. Різні форми переробки інформації (читання,
рахування, мислення, засвоєння) базуються на тому, що будь-яке сприйняття зберігається у
пам’яті, як правило, декілька секунд. Без пам’яті інформація від органів почуття не була б
корисною, коли б пам’ять не зберігала зв’язок між окремими фактами і подіями. Збільшення
обсягу інформації, що звалилося на суспільство, потребує дослідження механізмів пам’яті та
формування методів управління пам’яттю.

Перед нейрофізіологами, нейрофармакологами, психологами існує проблема: як
поліпшити функцію пам’яті мозку людини. Цього можна досягнути не тільки за допомогою
нейрохімічних засобів, але і тренуванням пам’яті шляхом щоденного запам’ятовування
різноманітних фрагментів інформації (нових слів, термінів, текстів, чисел, зображень тощо).

У наведеному мовленнєвому тексті домінантою є слово “пам’ять”. Ключові слова:
розшифрування, механізм пам’яті, розкриття механізмів пам’яті, педагогічна діяльність, сприйняття,
дослідження механізмів пам’яті, нейрофізіолог, нейрофармаколог, психолог, функція пам’яті,
тренування пам’яті. Основні речення виділені у тексті напівжирним шрифтом. Таким чином,
для конспектування та запам’ятовування фрагменту лекції цілком достатньо основних речень
тексту. При цьому дидактично не оброблений текст скорочується на 84 слова.

Дидактична обробка типових визначень. У навчальній дисципліні “Електроніка і
мікросхемотехніка”, яка викладається студентам 2–3 курсів, після розглядання фізичних процесів
у біполярних транзисторах дається таке визначення: транзистором називається тришаровий
напівпровідниковий прилад, що забезпечує у прискорюючому повздовжньому електричному полі
переміщення основних носіїв заряду від емітера транзитом через базу до колектора та можливість
управління током колектора за рахунок змінення величини току емітера. Дедуктивна обробка
цього визначення має такий результат: транзистор – напівпровідниковий прилад, в якому
відбувається рух основних носіїв заряду від емітера транзитом через базу до колектора і управління
током колектора шляхом регулювання току емітера. В останньому тексті на дев’ять слів менше.
Це обумовлено тим, що студенти вже знають про те, що транзистор має тришарову структуру і
принцип функціонування приладу.

Застосування типових скорочень і символів. Скорочення слів і застосування символів
потрібно студентам для використання їх при конспектуванні лекцій. Для цього викладач повинен
на першій (вступній) лекції забезпечити кожного студента переліком типових скорочень і умовних
символів, що дозволить студентам вести лаконічні записи матеріалу. Так, наприклад, у навчальній
дисципліні “Основи метрології та електровимірювання” можна застосовувати наступні скорочення
термінів і символів: В – вольтметр, А – амперметр, Ч – частотомір, П – прилад, ФП – функціональ-
ний перетворювач, ВМ – вимірювальний механізм, ВП – відліковий пристрій, ПП – перемножуючий
пристрій, АЦП – аналого-цифровий перетворювач, ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач тощо.
Можна також використовувати типові позначення, що складають компоненти репольного аналізу:
Р – речовина, П – поле. Треба також навчити студентів правильно позначати миттєві значення
струмів (і) та напруг (u), а їх ефективні значення відповідно (I), (U).

Дерева цілей та їхнє використання для дедуктивної обробки навчальної інформації.
Подання інформації у вигляді дерев цілей спрямовано на використання функціонально-змістового
і функціонально-структурного принципів системного підходу [5, 6]. Одне із таких дерев (рис. 1)
застосовувалось для структурування фрагменту лекції.

На рис. 2 зображено дерево цілей для ознайомлення студентів зі змістом навчальної
дисципліни. Таке дерево для конспектування має більш наочний характер, ніж запис тексту
словами.
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Рис. 2. Дерево цілей змісту навчальної дисципліни 
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Рангові рівні ієрархічної структури дерева (рис. 2) можна інтерпретувати, наприклад, таким
чином: назва дисципліни – рівень 0 (генеральна ціль); основні розділи – рівень А (цілі першого
рангу); підрозділи – підцілі АiВj (цілі другого рангу) тощо. Наприклад, для дисципліни “Електроніка
і мікросхемотехніка” (рівень 0 ): А1 – фізичні процеси у напівпровідникових приладах; А1В1 –
біполярні транзистори; А1В2 – вольт-амперні характеристики біполярних транзисторів; А1В3 –
польові транзистори; А1В4 – МДН-транзистори.

Ієрархія наукових і науково-технічних термінів. Ці терміни зображені на рис. 3, а, б.
Ліворуч – праворуч розташовані терміни, що мають більше значення або більш високий ранговий
рівень.

Рис. 3. Ієрархічні рівні наукових (а) і науково-технічних термінів (б) 
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Під чаc викладання матеріалу лекції часто потрібно використовувати такі терміни, як
“система”, “пристрій”, “модуль”, “блок”, “концепція”, “принцип”, “проблема”, “метод” тощо.
Студенти повинні знати їх визначення та сенс. Наприклад, викладач дає визначення: “Амплітудно-
частотною характеристикою підсилювача називається залежність модуля комплексної величини
передавальної функції від частоти”. Але студенти не розуміють, що таке “модуль”, “комплексна”,
“передавальна функція”.

Для кожного терміна потрібно давати чітку інтерпретацію. Це доцільно зробити на вступній
лекції або роздати студентам роздруківку певних визначень. Наприклад, метод – це сукупність
прийомів або операцій практичного чи теоретичного засвоєння дійсності, що спрямовані для
вирішення конкретного завдання. Термін “метод” пов’язаний із грецьким словом “methode”, що
означає “шлях до будь-чого”.

Дедуктивна обробка навчальної інформації та задачі запам’ятовування її студентами.
Відомо, що для задіяння апарату стійко-довготривалої пам’яті людини швидкість надходження
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інформації повинна бути не більша, ніж 0,05 біт/с [7]. Але практично це не можна забезпечити.
Тому викладачу треба застосувати такі методи, що сприяють запам’ятовуванню найважливіших
положень дисципліни, яка викладається. До цих методів можна віднести, наприклад, асоціативне
запам’ятовування (образне), повторення з різних позицій та наукових галузей, застосування
спеціальних ключових слів, кольорове зображення на демонстраційних матеріалах, одноразове
використання різноманітних технічних засобів навчання (мультимедійних та гіпермедійних),
задіяння механізму узагальнення, використання механізму пам’яті, що ґрунтується на взаємному
зв’язку явищ і процесів [1–3].

Ключові слова до визначень і основних положень лекції в значному ступені сприяють
довгочасовому запам’ятовуванню (іноді на все життя) тієї чи іншої інформації. Наприклад, у
дисципліні “Теоретичні основи електротехніки” існує правило, що в електричних мережах
обов’язково повинна виконуватись умова 1cos  , де   – кут зсуву між напругою і струмом.м.
Щоб це відклалося у довготривалій пам’яті, можна назвати цю умову “в’язничною” (!) тому, що
фахівця, який не виконує її, треба “посадити” до в’язниці. Для того, щоб студент знав, що в одне
електричне коло не можна включати на паралельну роботу електродвигуни різної потужності,
слід привести відоме висловлення О. С. Пушкіна: “В одну телегу впрячь не можно коня и
трепетную лань”.

Для розвитку і удосконалення пам’яті необхідно, щоб у студентів була розвинута права півкуля
головного мозку. Це пов’язано з тим, що вона сприяє таким процесам: свобода мислення, ігрові
ситуації, дискутування, сприйняття візуальної інформації, експериментальна діяльність,
орієнтування у просторі, сприйняття форм і структур об’єктів, розпізнавання образів. При
дедуктивній обробці навчальної інформації викладач повинен ураховувати ці особливості пам’яті.

Висновки і завдання подальших досліджень. Таким чином, розглянуті методи дедуктивної
обробки навчальної інформації під час викладання лекційного матеріалу. При цьому необхідно
використовувати не тільки раціональне скорочення тексту за рахунок скасування надлишкової
інформації, але й певний вибір ключових слів, наочних технічних засобів. Особливу увагу слід
звернути на особливості пам’яті тих, хто навчається. Досвідчений педагог повинен подбати, щоб
найважливіші положення навчальної дисципліни надійно зберігалися у пам’яті студентів на
тривалий термін, краще – на все життя.

До задач наступних досліджень у цьому напрямку можна віднести, наприклад такі: системний
аналіз когнітивної карти процесу дедуктивної обробки навчальної інформації та розробка
спеціальних тестів для експериментальної перевірки їх ефективності.
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ПРОБЛЕМА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ  СТУДЕНТІВ

О.П. Мітрясова, докт. пед. наук, доц.
                                                  (Миколаївський державний аграрний університет)

У перспективних планах науково-методичного центру при Міністерстві аграрної політики
України існує проект заміни вивчення в аграрних університетах окремих хімічних навчальних
дисциплін на інтегрований курс хімії. Така перспектива відбуватиметься за умов того, що
нещодавні випускники середніх шкіл у старшій школі у найближчому майбутньому вивчатимуть
замість окремих природничих дисциплін (фізика, хімія і біологія) інтегрований курс природо-
знавства.

У чинній програмі з аналітичної хімії для студентів агрономічних спеціальностей [1] вказано,
що остання є “перехідною від загальноосвітніх до спеціальних…” [1, c. 3]. Навіть упорядники
програм не точно вказують, називаючи хімію “перехідною” дисципліною, та не акцентують увагу
на те, що остання належить до однієї з фундаментальних основ природничих знань, має власну
логіку, структуру, наукову мову.

Відповідно до можливостей зміни навчального плану, що передбачається і гостро дискутується
на відповідних засіданнях методичних рад, окремі хімічні дисципліни для студентів агрономічних,
біотехнологічних спеціальностей замінюються інтегрованим курсом. Останній має охоплювати
блок хімічних курсів у скороченому вигляді.

Проаналізуємо можливі шляхи реалізації такої заміни та наслідки впровадження такого
інтегрованого курсу хімії.

Для усвідомленого вивчення інтегрованого хімічного курсу студенти мають володіти певною
системою базових хімічних знань. Тому, вважаємо за доцільне проаналізувати стан базової хімічної
підготовки студентів, для чого останнім пропонувалися запитання з основних тем шкільного
курсу хімії. Перевірялися знання основних понять та законів хімії, таких як атом, молекула, хімічний
елемент, кількість речовини, закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій, закон
Авогадро, періодичний закон тощо, вміння студентів розрізняти речовини за класами, записувати
формули речовин, елементарні рівняння хімічних реакцій тощо.

З цією метою проводилися письмові контрольні роботи у формі тестів за навчальним
матеріалом загальної та неорганічної хімії на рівні середньої школи ІІІ ступеня. Перші п’ять питань
тесту відповідали І рівню складності і призначались для контролю репродуктивного засвоєння
знань фактичного матеріалу з хімії. Правильне виконання одного завдання оцінювалося в 1 бал.

Шосте, сьоме і восьме запитання відповідали ІІ і ІІІ рівню складності і оцінювалися у 2 і
3 бали відповідно. Ці завдання з відкритою відповіддю призначались для оцінювання свідомого
засвоєння знань і вмінь творчо застосовувати надбані знання з природничих дисциплін.

Для оцінки якості знань використовувався, за В.П. Беспальком [2, с. 58], коефіцієнт повноти
засвоєння знань і вмінь, що визначався як відношення числа опрацьованих завдань тесту а до
загального числа завдань тесту р:

Кз=а/р.
Для переважної більшості нещодавніх випускників середніх шкіл (54,7%) цей коефіцієнт

складає 0,33, що відповідає низькому рівню хімічної підготовки. Рівень хімічної підготовки,
одержаної студентами у середній школі оцінювався нами у межах 1–7 балів за 12-бальною шкалою
оцінювання.

Для прикладу наводимо один з варіантів такого контрольного тесту:
1.Речовини, формули яких: MgСl2, NaNO3, CuSO4, належать до:
а) оксидів; б) кислот; в) солей; г) основ.
2. Рівняння електролітичної дисоціації для речовини H2SO4 відповідає схемі:
а) H2SO4  Н+ + SO2; б) H2SO4  Н2 + SO3; в) H2SO4  2Н+ + SO4

2-; г) H2SO4  Н2 + SO2.
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3. Процес повільного окиснення за участю кисню – це:
а) фотосинтез; б) горіння; в) гниття, тління, іржавіння металів;
г) електролітична дисоціація.
4. Речовина, що взаємодіє з водою з утворенням лугу – це:
а) натрій оксид; б) цинк; в) сульфур (IV) оксид; г) натрій гідроксид.
5. У схемі окисно-відновної реакції: H2SO4(конц.) + C  CO2 + SO2 + H2O
Карбон виступає як:
а) відновник; б) окисник; в) не змінює ступеня окиснення; г) відновник і окисник одночасно.
6. Скільки молекул міститься у сірководні об’ємом 44,8 л за нормальних умов? Який закон

при цьому використовується?
7. Маса залишку сухих солей, одержаних після випаровування річної води об’ємом 100 л,

становить 100 г. Чи відповідає ця вода санітарним нормам, якщо граничнодопустима концентрація
(ГДК) солей у воді 1000 мг/л? Відповідь обґрунтуйте розв’язком задачі.

8. Наведіть приклади речовин, що використовуються в аграрному виробництві. Вкажіть
проблеми довкілля пов’язані з їх використанням.

Аналіз результатів цих робіт надав змогу виявити низку значних недоліків у базовій хімічній
підготовці студентів: незнання хімічних формул та труднощі у складанні рівнянь (54,6%); невміння
використовувати стехіометричні закони хімії, різноманітні закономірності для розв’язання задач
(80,8%); нерозуміння ролі хімічних знань у подальшій професійній підготовці (91,2%). Результати
вступного контролю за різними видами перевірки також засвідчили, що тільки близько 15%
студентів мають усвідомлене поняття про такі основні категорії хімії, як атом, молекула, хімічний
елемент, проста і складна речовини, моль та ін., достатньо володіють хімічною мовою,
орієнтуються у написанні хімічних формул і рівнянь. Отже, основний контингент студентів, які
навчаються у вищих закладах освіти аграрного профілю, переважна кількість яких з сільської
місцевості, мають недостатній рівень шкільної базової хімічної підготовки. Тенденція погіршення
такої ситуації досить стійка. При чому, вважаємо зазначити, що середній бал підсумкової оцінки
з хімії у нещодавніх випускників за атестатами середньої школи складає 6,9, що свідчить про
невідповідність такого оцінювання.

Опитування студентів аграрного університету засвідчило, що нинішнє вивчення хімічних
дисциплін не забезпечує належної мотивації та профілювання навчання. Переважна більшість
студентів не може використовувати зв’язки між фундаментальними хімічними та професійними
знаннями для розв’язання інтегрованих завдань та взагалі не усвідомлює роль хімічних знань у
майбутній професійній практиці.

З’ясування причин виявленого стану показало, що нині у системі вищої аграрної освіти
виникла ціла низка чинників, що негативно впливає на якість хімічної підготовки студентів-
аграріїв. По-перше, спостерігається тенденція скорочення курсів хімії в системі аграрної освіти;
більшість навчального часу переноситься на самостійну роботу студентів. Ми свідомі того, що
самостійна робота – це важливіша форма роботи студента, але за умов достатнього рівня
фундаментальної шкільної хімічної підготовки. По-друге, існує тенденція ігнорування хімії як
важливішої ланки фундаментальної освіти з боку студентів. А це означає обмеженість,
безсистемність точних знань про природу, що неминуче призводить до зниження стандартів освіти,
девальвації професійного інтелекту [231].

Таким чином, результати письмових контрольних робіт дозволили стверджувати, що студенти
аграрного університету в переважній більшості не розуміють ролі базових хімічних знань для
подальшого засвоєння спеціальних дисциплін і опанування професією. Хімічні курси, завдяки
змісту сучасних програм та логіці викладання деяких викладачів посідають відокремлене місце в
системі підготовки студентів-аграріїв.

Вивчення літературних джерел засвідчує, що студенти практично усіх пострадянських країн
демонструють помітне зниження рівня загальних знань порівняно зі своїми ровесниками, які
навчалися 15–20 років тому. За нашими даними та даними інших дослідників (М.П. Піщулін [3]),
нині ситуація достатньо тривожна, оскільки саме природознавці найтісніше пов’язані з
прикладними науковими дослідженнями в багатьох галузях виробництва, техніки, технологій.

Погоджуємося з думкою М.П. Піщуліна [3], що на процес зниження рівня знань впливають
й основні тенденції сучасного розвитку суспільства, серед яких можна виділити: еклектизм
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індивідуальних світоглядних систем; перехід від атеїстичного світогляду до релігійного або архаїко-
містичного; відторгнення гуманістичних ідеалів на фоні ринкової економіки.

На фоні реформування системи вищої школи не викликає сумніву, що зміст навчання, зокрема
хімічних дисциплін потребує оновлення. Така  модернізація може відбуватися за рахунок вилучення
занадто складних теоретичних або застарілих відомостей, що необхідні тільки фахівцям-хімікам.
Але переконані, що зміст хімічних дисциплін має зберігати фундаментальну компоненту, оскільки
саме принцип фундаменталізації забезпечує цілісність навчального процесу. Вважаємо, що нинішнє
структурування змісту навчання хімічних дисциплін має зберігатися, але за умов принципового
оновлення змісту останніх.

Вважаємо, що й у системі середньої школи всі три важливі природничі шкільні дисципліни:
фізика, хімія і біологія мають вивчатися окремо і серйозно, зберігаючи власну структуру, логіку,
наукову мову.

Один з аргументів прихильників вивчення інтегрованого курсу хімії у вищій, а також й у
середній школі полягає в очевидному висловлюванні про те, що природа єдина, а її вивчення
штучно розділено на окремі дисципліни, які слабо пов’язані між собою та дисциплінами професійної
та практичної підготовки і це створює у студентів помилкове уявлення про різкі межі між
природничими курсами. Дійсно, природа у процесі наукового пізнавання розділена на окремі
природничі науки, які поділяються на окремі галузі наукових знань. Так загальновідомо, що саму
науку хімію залежно від дисципліни вивчення, поділено на окремі галузі наукових знань:
неорганічну, органічну, фізичну, аналітичну, колоїдну та ін.; відповідно до об’єкту вивчення
розрізняють хімію води (гідрохімія), хімію палива, хімію будівельних матеріалів, агрономічну хімію
та ін. Також існує практика, коли викладачі недостатньо підкреслюють міждисциплінарні зв’язки,
а навчальні програми потребують узгодження між собою та модернізації. Для подолання цього
недоліку необхідно удосконалювати зміст навчання окремих дисциплін за рахунок використання
широкого спектру міждисциплінарних зв’язків. Зведення ж хімічних дисциплін в окремий
інтегрованих курс, з нашого погляду, не дасть серйозних змін у мотивації і якості навчання
студентів, а лише ще більше поглибить ті негативні моменти, що нині склалися у практиці вивчення
природничих курсів.

Вважаємо за необхідне підкреслити, що як не можна повністю відмовитись від дисциплінарної
форми навчання і перейти тільки на вивчення інтегрованих курсів, так само й інтегровані курси
недоречні поза дисциплінарного навчання. Таким чином, однією з важливіших концептуальних
проблем під час модернізації змісту вивчення хімії є визначення та обґрунтування оптимального
співвідношення диференціації та інтеграції його змісту.

Нами пропонується принципово інший інтегрований підхід до побудови змісту навчання
хімічних курсів, який ґрунтується на таких основних принципах відбору навчального матеріалу,
як: системність (системоутворювальним фактором є мета і завдання хімічної освіти);
фундаменталізація (саме фундаменталізація забезпечує єдність змісту навчання, дозволяє зберігати
наукову логіку і термінологічну мову навчального курсу); спрямування змісту навчання на
розкриття проблем довкілля (що є актуальною за сучасних умов розвитку природи, суспільства і
людини); професійної спрямованості хімічних знань [4].

Інтегрований підхід до навчання, який ми пропонуємо, як один із методів модернізації та
удосконалення змісту хімічних дисциплін полягає у реалізації системи внутрішньо- і
міждисциплінарних зв’язків, він розглядається нами, як не просте еклектичне поєднання наукових
фактів і понять у змісті хімії, а поєднання, систематизація і координація знань відносно основних
провідних ідей, принципів сучасного наукового знання, спрямованих на формування цілісності
світорозуміння, хімічної картини природи [5, с. 102].

Таким чином, вважаємо, що за сучасних умов, які склалися в системі середньої та вищої освіти
повний перехід на вивчення інтегрованих природничих курсів може призвести ще до більшого
погіршення якості знань з хімічних та інших природничих дисциплін, як випускників шкіл, так і
студентів. Інтегрований підхід до конструювання змісту навчання має ґрунтуватися на збереженні
фундаментальної складової, яка забезпечує засвоєння основ природничих наук, одночасно із залученням
широкого спектру внутрішньо- і міждисциплінарних зв’язків, спрямованих формувати в учнів і студентів
хімічної картини світу у межах сучасних науково-природничих парадигм.
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активність, компетентності, технологія проведення студактивних занять, студактивне заняття.

Сучасні умови глобалізаційних процесів змушують підвищити вимоги до підготовки майбутніх
фахівців. Варіативність життєвих ситуацій та умов здійснення професійної діяльності актуалізує
проблему створення педагогічних технологій, які сприятимуть підвищенню як ефективності
навчальних занять зокрема, так і якості фахової підготовки загалом.

Педагогічні технології активно досліджуються в Україні (В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков,
В.І. Бондар, В.І. Євдокимов, І.А. Зязюн, І.Ф. Прокопенко, О.Г. Ярошенко та ін.), Росії
(В.П. Беспалько, В.В. Гузєєв, В.В. Давидов, В.С. Кукушин, Е.С. Полат, А.Я. Савельєва,
Г.К. Селевко та ін.), багатьох країнах світу (Б. Блум, Н. Гронлунд, Р. Кауфман, Р. Мейджер,
П. Мітчел, Т. Сакамото, К. Сілбер, М. Ераут та ін.). Вчені висвітлюють аналіз, експертизу,
характерні риси, структуру, класифікацію педагогічних технологій. Дехто обмежується вивченням
окремих її складових. Переважна більшість технологій створена для загальноосвітніх навчальних
закладів. Останнім часом все частіше розробляються педагогічні технології для вищих навчальних
закладів і, навіть, нові види навчальних занять.

У працях [1, 2] значна увага приділена розробці навчального заняття, яке стає життєвою
потребою студента, змушує працювати кожного дня від сесії до сесії, націлює на завтрашній
день, відіграє кардинальну роль у розвитку окремих якостей особистості, сприяє саморозвитку,
співробітництву з професійною орієнтацією, стимулює пізнавальну діяльність, комунікативну
активність тощо. Такі заняття названі нами студактивними. В статті [3] обґрунтована макро-
структура студактивного заняття, яка визначається на основі забезпечення активної індивідуальної
роботи кожного студента в єдиному процесі здобуття та якісного формування компетентностей,
що дозволяє вести невимушене спілкування учасникам навчання, ділитися результатами своєї
праці. На основі дослідження дидактичних функцій, загальних принципів організації та проведення
студактивних занять, їх наукового змісту, а також порівняння усіх видів навчальних занять,
зроблений висновок, що вони відрізняються від уже відомих (лекцій, практичних, лабораторних,
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семінарських та інших занять) специфічною організацією цілісної педагогічної діяльності всіх
учасників заняття, способом здобуття компетентностей майбутніх фахівців, типом керування
пізнавальною діяльністю [4].

Варто зауважити, що в науковій літературі відсутнє чітке висвітлення технології проведення
таких занять.

Мета статті – цілісно розкрити технологію проведення студактивних занять на основі їх
структури, принципів, дидактичних функцій, яка вирізняється прогредієнтним, самостійним,
активним, творчим здобуттям студентами компетентностей у взаємозв’язку з саморефлексією,
самовдосконаленням, самореалізацією під впливом колегіальності й орієнтується на професійний
інтерес.

У своїй роботі викладач керується метою підготовки спеціалістів світового рівня, який
поєднує в собі широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, спроможний вирішувати
масштабні завдання, що забезпечать прогрес держави. Дидактичні принципи, які ми безпосередньо
використовували під час розроблення студактивного заняття виходять з мети. З урахуванням
праці [4] та останніх наших досліджень виділимо такі загальні принципи організації і проведення
студактивних занять: свідомого самостійного навчання, доступності й індивідуалізації, спірале-
подібності, взаємного збагачення студентів, взаємо- і самоконтролю, свідомої навчально-
пізнавальної активності, свободи, партнерства і співробітництва, колегіальності, систематичності
і послідовності, зв’язку навчання з професійною діяльністю, творчості, успіху та самоактуалізації,
наочності, науковості навчання тощо. Едукаційну, інтегрувально-диференційовану, комунікативну,
контролювальну, корекційну, професійно-керівну, психологічну, розвивальну, самоактуалізаційну,
стратегічну дидактичні функції студактивного заняття та етапи формування особистості при цьому
розкрито в [4].

І при вивченні матеріалу, і в практичній діяльності чимале значення мають емоційні реакції
студента: повсякденний настрій, зміна настрою, переживання, виявлення емоцій, агресія,
пригніченість, ворожість, замкненість, егоцентризм, афекти, пасивність, самолюбивість,
альтруїстичні й егоїстичні нахили. Останнім часом спостерігаються деякі особливості в поведінці
студентів: одні з них збуджені, неспокійні, надто дратівливі, плаксиві, інші, навпаки, – мляві,
боязкі, повільні, невпевнені. Часто через боязнь відповісти неправильно вони зовсім
відмовляються відповідати.

Студактивні заняття знімають зі студентів почуття страху, невпевненості у своїх силах і по
зернятку, методично послідовно вселяють у них віру у свої можливості. В обстановці друже-
любності, товариської взаємодопомоги і взаємоконтролю на занятті формується динамічний
стереотип постійного навчання, атмосфера психологічного розкріпачення студентів. Нові форми
діяльності сприяють зникненню у студентів і хвилювання, і знервованості, і в’ялості, і повільності.
Бо всі ці аномалії здебільшого є цілком природними захисними реакціями психіки на багаторічні
невдачі в навчанні та пов’язані з ними докори. Розкріпаченість, що створюється в умовах вільного
вибору відповіді знижує стомленість. На студактивних заняттях студенти вчаться успіху. Успіх
сприяє підвищенню робочого тонусу, збільшенню продуктивності праці.

До принципів студактивного заняття, його функцій свідомо не включили розпізнавання
майбутніми фахівцями інженерних спеціальностей своїх емоцій та відчуттів, завдяки чому вони
зможуть відчувати емоційний стан іншої людини та сприяти доброзичливим стосункам один з
одним. Впровадження результатів дослідження показало, що це не під силу викладачам, які
недостатньо ерудовані психологічно.

Зупинимось лише на деяких моментах цього процесу. Уміння розуміти почуття іншої людини
пов’язане зі складним процесом пізнання самих себе, своїм ставленням до іншої особи чи життєвої
ситуації. Потрібно також враховувати той факт, що однакові емоції можуть по-різному виявлятися
у людей з різним індивідуальним і культурним підґрунтям.

Емоції та відчуття мають велике значення в навчальній діяльності. Вони можуть сприяти
розвитку одних пізнавальних процесів, а інші гальмувати. Навіть штучно створений прояв гарних
почуттів відразу викликає в мозку відповідну реакцію. Байдужий до всього студент неспроможний
поставити та вирішити життєво важливі завдання, досягти значних успіхів. Майбутній фахівець,
який перебуває в емоційно нейтральному стані, реагує на навчальні дисципліни залежно від їх
значущості. Причому, чим важливіший для неї той чи інший чинник, тим краще він сприймається.
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Емоції помірного та високого ступеня інтенсивності викликають вже виразні зміни в пізнавальних
процесах: у студента з’являється тенденція до сприйняття, пригадування. При цьому зміст того,
що сприймається за допомогою мнемонічного та логічного матеріалу, посилює та зміцнює емоцію,
що, в свою чергу, ще більше зміцнює тенденцію до зосередження на змісті, який викликає цю
емоцію. Тому безуспішними залишаються спроби вплинути на сильні емоції за допомогою
пояснень, вмовлянь та інших способів раціонального впливу.

На студактивних заняттях емоційне збудження здійснюється залежно від етапу його
проведення. Не тільки викладач, а й студенти мають знати, що емоційне піднесення поліпшує
виконання легших завдань та ускладнює – важчих. Позитивні емоції, пов’язані з досягненням
успіху сприяють підвищенню, а негативні пов’язані з неуспіхом, зниженню рівня виконання
діяльності, навчання.

Для навчення студентів розпізнавати свої емоції та відчуття викладачеві потрібно знати стан
їхньої емоційної сфери. Застерігаємо від експериментального вивчення емоційних процесів, під
час якого виникають різного роду ускладнення. Здійснивши аналіз результатів застосування
різноманітних методик ми можемо дізнатися про комплексну реакцію студента. Про емоційний
стан майбутнього фахівця можна судити за характером переживань та багатьма симптомами:
мімікою, зовнішнім виглядом, поведінкою, з її слів чи аналізу ситуацій. Наприклад, подив
проявляється мімікою, підняттям угору брів, розплющенням очей; страх – перекривленням обличчя,
широко розплющеними очима; відраза – зморщеним носом, опусканням куточків губ; злість –
роздуттям крил носу, оголенням зубів; смуток – опущенням зовнішніх кінців брів і куточків губ;
радість – блиском очей, широкою посмішкою, округлістю обличчя. Частіше зустрічаються емоційні
стани або відчуття складнішого змісту і менш чітко виражені. В такому разі використовується
система методик, за допомогою яких можна визначити рівень загального емоційного відгуку,
наприклад А.Р. Лурії [5].

Досліджені принципи, дидактичні функції, нова структура дають підстави стверджувати,
що технологія проведення студактивного заняття повинна складатися з кількох етапів, здійсню-
ватися як поза аудиторією, так і в аудиторії та забезпечувати досвід взаємозв’язків з одногрупни-
ками, наближених до виробничих із співробітниками. Для формування практичних стосунків
студентів з керівником виробництва навчання на новому виді навчальних занять організовується
так, що студенти виступають у ролі викладача, керівника, лідера. Тоді майбутній фахівець стає
співавтором заняття, виконує функцію педагога і розуміє необхідність самоосвіти, починає вчитися
по-справжньому. На студактивних заняттях ставиться мета самостійного, активного, творчого
вивчення теми через формування у студентів здатності самостійно бачити проблему, визначати
засоби щодо її практичного вирішення, під час вивчення теми бути дослідниками вже дослідженого,
висувати гіпотези, знаходити шляхи їх перевірки, складати й вирішувати проблемні й професійні
завдання тощо. Навчально-виховний процес будується на демократичних засадах. Переважно
все на занятті студенти здійснюють самостійно. Кожний є безпосереднім діяльним учасником
педагогічного процесу, який знайшов свій шлях активного опанування навчальним матеріалом.
На одному й тому ж занятті засвоєний теоретичний матеріал одразу закріплюється практичними
навичками самостійного складання завдань різного характеру: завдання на міждисциплінарні
зв’язки, професійну чи життєвопобутову спрямованість, результат вирішення яких має практичне
застосування, завдання-вірші, що активізує пізнавальну діяльність, стимулює розкриття творчих
здібностей студентів, формує в них любов до дисципліни, професії. Вирішуються переважно
завдання, запропоновані колегами з навчання. Залучення студентів до самостійного складання
завдань проводиться систематично і послідовно. Системність і послідовність є засобом
опосередкованої свідомості, взаємодетермінації істинності та цінності того, що вивчається.
Домінантна роль відводиться активному взаємоспілкуванню. Численні нитки духовних зв’язків
між особистостями, в яких кожен черпає у своїх товаришів духовні багатства, віддаючи натомість
свої, стають на студактивних заняттях життєвою потребою студентів.

Особливість інноваційної технології полягає в тому, що здійснюється обґрунтоване
оцінювання діяльності кожного студента всіма учасниками студактивного заняття. Введена
індивідуальна й колективна оцінка досягнень майбутнього фахівця, причому не тільки за кінцевим
результатом, а й протягом усього процесу діяльності. Контроль здійснюється переважно студентами
і тому вони визнають свої досягнення. Об’єктивна успішність призводить до розуміння її
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значимості, сприяє подоланню багатьох негативізмів. Студент здобуває навички оцінювання
діяльності інших, що потрібно для майбутньої роботи в умовах виробничого процесу. Отже, на
студактивному занятті створюються такі умови навчання і виховання, де кожний не тільки пізнає
основи наук і своєї майбутньої професії, а й свідомо займає активну особистісну позицію в спільній
з викладачем та іншими студентами діяльності, розкриваючи свої потенційні можливості.

Технологія проведення студактивних занять спрямована на реалізацію усіх його етапів і
включає кроки його організації, реалізацію прийомів інтерактивної взаємодії, управління
самостійною позааудиторною роботою і активною діяльністю студентів, застосування методів
стимулювання.

Методичний аспект організації студактивного заняття полягає в тому, щоб оволодіти формами
і методами найефективнішої роботи як викладачеві для організації і надання допомоги студентам
у подоланні труднощів й усуненні помилок, так і студентам для активної діяльності з урахуванням
їхньої індивідуальності та специфіки предмета. Організація студактивного заняття складається з
кількох кроків, а саме: нормування та його планування; навчально-методичного забезпечення;
вивчення працемісткості заняття; мотивації навчальної діяльності; контролю активної діяльності
студентів; аналізу якості знань від спілкування.

Під час студактивних занять добре себе зарекомендували розроблені нами такі прийоми
інтерактивної взаємодії: пошук істини через серію логічних операцій, які мотивують студентів до
співпраці; думка аудиторії з приводу певних змістових елементів теми; складання і вирішення
різних типів завдань; складання запитань з теми, їх аналіз; візуалізація структурної побудови
матеріла теми; центрування навколо головної проблеми даної теми; побудова логічно послідовного
ланцюга аргументів і фактів; порівняння, аналіз, синтез, висновки; розроблення схем, таблиць
тощо; роздатковий дидактичний матеріал; створення проблемних і виробничих ситуацій, їх
активне продуктивно-пошукове вирішення; пошук раціональних методів вирішення завдань.

Структура методичних рекомендацій з управління самостійною позааудиторною роботою та
процес управління викладачем активною діяльністю студентів, а також організаційні, навчально-
пошукові й соціально-психологічні методи стимулювання майбутніх фахівців розкриті в [4].

Студенти групи за їх бажанням можуть поділятися на підгрупи, кожну з яких очолює лідер –
керівник. Зі студентами, які не потрапили у підгрупи, викладач працює індивідуально. Навчально-
пізнавальна діяльність формується поза аудиторією, де перевіряються знання студентів з
попередньої теми або кількох тем, проводяться консультації студентів з керівниками підгруп та
між собою, викладачем, складаються завдання для аудиторної роботи. Студенти складають такі
завдання, щоб на їх вирішення витрачалось не більше 15 хвилин. Умова задачі записується на
подвійному аркуші паперу. На цьому ж аркуші будуть наводитися розв’язання і здійснюватиметься
рецензування іншими студентами. Умова, вирішення і рецензування підписуються авторами, але
так, що підписи (умовні позначення) відомі тільки викладачеві. Інакше кажучи, той, хто виконує
завдання, не знає точно, хто його поставив, а той, хто оцінює умову і розв’язок, не знає, чиї вони
є. Так досягається об’єктивніша оцінка. Психологи і лікарі одностайно стверджують, що плідна
творча праця стимулює роботу головного мозку, викликає спогади, закріплює знання в пам’яті,
підвищує інтелектуальні здібності людини, активізує пізнавальну діяльність, розвиває мислення,
дає заряд енергії, здоров’я і бадьорості. Тому стимулюється будь-яка творча діяльність студентів.
Наприклад, на найвищий бал заслуговують задачі-вірші професійної спрямованості.

На початку навчання у вищому навчальному закладі у тих групах, де одразу виявити лідерів
проблематично або всі студенти бажають працювати індивідуально, поділ на підгрупи не
здійснюється. За такої ситуації викладач частково бере на себе виконання функцій лідерів підгруп
і одночасно проводить постійну роботу з виявлення і формування лідерів.

Для виникнення у майбутніх фахівців зацікавленості в досягненні необхідних результатів
створюються відповідні умови, передбачаються колективні та персональні стимули. Підкреслимо,
що не завжди створення сприятливих умов породжує позитивне ставлення і зацікавленість
освоєння нового матеріалу. Деякі студенти можуть мати свої причини, щоб ігнорувати процес чи
протидіяти, або лише імітувати свою участь у його реалізації. Можливий навіть опір змінам. Ми
не розробляли сукупність тактик щодо ослаблення опору, адже протягом багаторічного нашого
дослідження не було жодного студента, який би був проти проведення студактивних занять.

Технологія проведення студактивних занятть у підготовці майбутніх фахівців через
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дистанційне навчання має свою специфіку. Відрізняється технологія обміну самостійно складеними
завданнями, яка багато в чому залежить від віртуального навчального середовища. Нами
запропоновані кілька таких способів, які враховують не тільки групову, а й індивідуальну діяльність.
З’ясовано, що основні етапи проведення інноваційних занять (коригувальний, дидактичний,
навчально-контрольний) залишаються, але режим їх проведення змінюється [4].

Доведено, що студактивна педагогічна технологія належить до високих технологій, тобто до
таких, які розгортаються через найновіші досягнення науки, мовні стратегії, систему дискурсу,
використання інформаційних систем. До умов її реалізації віднесена необмеженість використання
в умовах значної кількості студентів. Така технологія застосовується, коли навчальний матеріал
вивчається як цілісно, так і фрагментарно, а його зміст характеризується послідовністю і
взаємозв’язком. Зауважимо, що предметний зміст може орієнтуватись на будь-який рівень
пізнавальної діяльності [6].

Враховуючи результати педагогічного експерименту зроблений висновок, що досліджена
технологія проведення студактивних занять сприяє зменшенню годин аудиторної роботи, розвитку
в майбутніх фахівців не тільки вмінь самостійної роботи, а й коротко схематично записувати свій
виступ чи вирішення завдання, креативності, мислення, інтелектуальних здібностей, комуніка-
ційних навичок: керувати своєю поведінкою, висловлювати свою думку, ставити запитання,
коректно переконати у неправоті, змінити думку тощо, формуванню організаторських здібностей,
лідерських якостей, відповідальності, вміння частково-пошукової роботи, застосовуванню наявних
знань у нестандартних ситуаціях, толерантному відношенні до опонентів, співробітництву,
оцінюванню наслідків своїх дій і дій однокурсників з різних точок зору, забезпеченню взаємозв’язків
з одногрупниками, наближених до виробничих стосунків між колегами.

Перспективою подальших розвідок у цьому напрямку є дослідження технології проведення
аналогії студактивних занять у загальноосвітніх навчальних закладах.
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНОСНО
ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОЄКТУВАННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
ІНФОРМАТИКИ

З.З. Сітшаєва, канд. фіз.-мат. наук, доц.
(Кримський інженерно-педагогічний університет)

Нині не викликає сумніву, що нове покоління, яке ступає на життєву дорогу, у світлі сучасних
тенденцій повинно адекватно орієнтуватися в галузі інформаційних технологій. Рівень підготовки
фахівців повинен відповідати сучасному стану суспільних і виробничих відносин, забезпечувати
здатність фахівців адаптуватися до змін інформаційної і виробничої сфери країни, знаходити
рішення в нестандартних ситуаціях, самостійно і творчо мислити.

Глобальна інформатизація припускає таку діяльність сфери освіти, яка сприяла б розвитку
креативного мислення, формуванню умінь розробляти стратегію пошуку вирішення практичних
завдань, аналізувати отримані результати шляхом моделювання інформаційних процесів, явищ,
взаємозв’язків між ними.

Актуальність навчання інформатиці у школі визначається соціальним замовленням
суспільства на виховання індивіда, підготовленого до уміння організовувати свою працю в нових
інформаційно-іноваційних умовах, здатного самостійно  вирішувати запропоновані завдання. Тому
так багато уваги приділяється вивченню й розробці методів і засобів реалізації цієї складної
проблеми, публікується багато навчальних і методичних матеріалів, присвячених цьому питанню
[2–3].

Але не завжди проектування навчання шкільному предмету інформатики розробляється на
основі єдиного системного підходу, бажаною є наявність методичного видання, що містить плани-
конспекти уроків, “hand-out” для практичних занять і контрольних заходів, рекомендованих для
навчання школярів інформатиці.

Тому метою даної роботи є компетентносно орієнтоване проектування навчальної діяльності
вчителя і зокрема, виявлення учнівських компетентностей, на прикладі вивчення  змістовної лінії
“Алгоритмізація і програмування” і результати апробації компетентнісного підходу під час
формулювання освітніх цілей, знань, умінь і навичок, які формуються в навчальному процесі, і є
наріжним каменем в діяльності вчителя.

Державний стандарт загальної середньої освіти  визначає мінімальний рівень, без якого
неможливий розвиток учня й продовження його навчання. Зміст загальної середньої освіти в
Україні складається з єдиного для всіх загальноосвітніх установ інваріантного ядра і варіативної
частини. Освітній стандарт з інформатики є основою для розробки пакета навчальних програм,
зміст навчального матеріалу яких за умови виконання Стандарту може бути розширений і
поглиблений для різних типів і профілів середніх навчальних закладів (СНЗ). Вимоги до рівня
засвоєння навчального матеріалу також  можуть бути розширені та поглиблені.

Стандарт визначає норму залишкового результату навчання тільки на рівні обов’язкового
змісту і відповідних цьому рівню вимог до підготовки учнів незалежно від типу і профілю СНЗ, в
якому він навчається. Він не визначає послідовності і логіки вивчення курсу. Це визначається
конкретною програмою навчання, яку виконує вчитель.

Однією із змістовних ліній шкільної інформатики є “Алгоритмізація і програмування”,
обов’язковий мінімум якої [1–3] наводиться в табл. 1.
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Табліця 1  
Обов'язковій мінімум змісту шкільної освіти за лінією  "Алгоритмізація і програмування" 

 
Назва лінії Зміст 

Алгоритмізація і 
програмування 

Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритму. Способи опису 
алгоритму. Віконавець алгоритму. Базові структури алгоритмів. 
Алгоритмічні мови. Навчальна алгоритмічна мова (НАМ). Основні 
елементи мови (сим- воли, слова, вирази, команди). Опис алгоритмів 
роботи з величинами. Алгоритми створення і обробки графічних 
зображень. Програма і мови програмування. Поняття транслятора. 
Інтегровані середовища програмування. Мова програмування. Алфавіт. 
Основні поняття мови: ідентифікатори, числа, рядки, описи, оператори. 
Структура програми. Типи даних. Вирази. Оператори. Оператор при-
своєння. Оператори введення і виводу. Опис повторень і розгалуження 
засобами мови програмування. Структурний підхід до розробки алго-
ритмів і програм. Процедури і функції. Використання бібліотечних прог-
рам. Графічній екран. Вказівки для роботи в графічному режимі. Масиви. 
Алгоритми і програми роботи з масивами. Методи упорядковування і 
пошуку елементів лінійного масиву. Робота з рядками 

 

Розглядаючи змістовну лінію “Алгоритмізація і програмування”, можна виділити два
взаємопов’язаних розділи “Алгоритмізація”, “Програмування”. Для досягнення максимальної
ефективності навчання представляється доцільним класифікувати за наступним принципом:
“розділ” – “знання і уміння”, тобто виділити розділ, потім за кожним з них систематизувати
знання і уміння, яким необхідно навчити школярів. Розроблена  за таким принципом класифікація
розділу “Алгоритмізація і програмування” наведена в табл. 2.

Таблиця 2 
Компетентності, які формуються за лінією "Алгоритмізація і програмування" 

 
Розділ Знання Уміння 

 
1 2 3 

Алгоритмізація Основні етапи рішення задачі з 
використанням комп'ютера; поняття 
інформаційної моделі. 
Поняття алгоритму, властивості, 
способи і форми опису алгоритму; 
основні базові структури алгоритмів, 
суть методу послідовного уточнення 
алгоритму. 
Порядок запису алгоритмів і програм. 
Правила запису структурованих 
алгоритмів і програм. 
Основні вказівки навчальної 
алгоритмічної мови (НАМ) 

Використовувати різні форми 
опису алгоритмів і переходити від 
однієї форми опису алгоритмів до 
іншої. 
Визначати тип величини, 
описувати її  НАМ і мовою 
програмування; використовувати 
прості і складні умови, метод по-
слідовного уточнення при 
побудові алгоритмів і програм. 
Описувати алгоритм вирішення 
завдань різних типів  НАМ і мо-
вою програмування. 
Складати алгоритми: прості, 
лінійні, що розгалужуються, 
циклічні; обробки табличних і 
строкових величин, графічних 
зображень 
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1 2 3 

Програмування Основні ідеї та принципи технології 
структурного програмування. 
Порядок запису алгоритмів і програм. 
Правила запису структурованих 
алгоритмів і програм. 
Основні елементи однієї мови 
програмування: алфавіт; основні 
поняття мови: числа, рядки, описи, 
ідентифікатори, оператори, величини, 
операції. 
Типи даних в мові програмування, 
набір функцій і операцій для кожного 
типу даних. 
Принципи побудови програм (мовою 
паскаль або Бейсік). 
Суть операції присвоєння, правила 
опису вказівок розгалуження і по-
вторення; поняття процедури і функції. 
Особливості використання табличних і 
строкових величин 

Визначити тип величини, описати 
її  НАМ і мовою програмування; 
використовувати прості і складні 
умови, метод послідовного уточ-
нення при побудові алгоритмів і 
програм. 
Описувати алгоритм вирішення 
завдань різних типів  НАМ і мо-
вою програмування. 
Складати і реалізовувати 
алгоритми: прості,  лінійні, що 
розгалужуються, циклічні; 
обробки табличних і строкових 
величин, графічних зображень.  
Використовувати допоміжні 
процедури та функції. 
Відлагоджувати програми на 
комп’ютері 

 
Аналіз табл. 2 показує, що в обох розділах існують частини, зміст яких настільки тісно

взаємопов’язаний (виділені курсивом), що для досягнення максимальної ефективності навчання
нераціонально навчати на основі такого планування. Слід зазначити, що останнім часом багато
педагогів-інформатиків пропонують використовувати мову програмування паскаль у якості НАМ.

До переваг такого підходу можна віднести:
 по-перше, учні отримують необхідні уміння, при цьому  рівень засвоєння навчального

матеріалу не знижується;
 по-друге, економиться навчальний час за рахунок комплексного об’єднання матеріалу

“НАМ” і “Мови програмування”; учням   не доводиться витрачати час і зусилля для переходу від
НАМ до мови програмування;

 по-третє, учні відразу працюють з реальною мовою програмування, що підвищує їхній
інтерес і підсилює мотивацію пізнавальної діяльності.

Тому уявляється доцільним при плануванні навчання школярів за лінією “Алгоритмізація і
програмування” здійснювати декомпозицію навчального матеріалу по розділах  і темах  таким чином:

Таблиця 3 
Класифікація "Теми – компетентності" за лінією "Алгоритмізація і програмування" 

 
Розділ Тема Знання Уміння 

 
1 2 3 4 

Ін
фо

рм
а-

ці
йн

а 
 м

о-
де

ль
 Основні етапи рішення завдання з ви-

користанням комп’ютера; поняття 
інформаційної моделі 

Складати інформаційну і ма-
тематичну моделі 

А
лг

ор
ит

мі
за

ці
я 

А
лг

ор
ит

ми
 

Поняття алгоритму; властивості, 
способи і форми опису алгоритму; 
основні базові структури алгоритмів;  
суть методу послідовного уточнення 
алгоритму 

Використовувати: різні форми 
опису алгоритмів і переходити від 
однієї форми опису алгоритмів до 
іншої; прості і складні умови при 
побудові алгоритмів; метод 
послідовного уточнення при 
побудові алгоритмів; 
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 Складати алгоритми: прості 
лінійні, що розгалужуються, 
циклічні; на обробку табличних і 
строкових величин, графічних 
зображень 

А
лг

ор
ит

мі
за

ці
я 

П
ро

гр
ам

а 
і м

ов
а 

пр
о-

гр
ам

ув
ан

ня
 

Основні ідеї і принципи технології 
структурного програмування; правила 
запису структурованих алгоритмів і 
програм; суть операції присвоєння; 
основні елементи однієї мови програ-
мування: алфавіт; основні поняття 
мови: числа, рядки, описи, ідентифіка-
тори, оператори, величини, операції; 
типи даних в мові програмування, 
набір функцій і операцій  для кожного 
типу даних 

Визначати тип величини, 
описувати її мовою програ-
мування; описувати алгоритми 
вирішення завдань різних типів 
мовою програмування; викорис-
товувати метод послідовного 
уточнення при побудові програм; 
виконувати і відлагоджувати 
програми на комп’ютері 

А
лг

ор
ит

ми
  

і ф
ун

кц
ії Поняття процедури і функції. Реалізовувати прості алгоритми з 

використанням допоміжних 
функцій і процедур 

О
пе

ра
то

ри
 

по
вт

ор
ен

ня
 і 

ро
зг

ал
уж

ен
ня

 Призначення і правила опису опера-
торів розгалуження і повторення 

Записувати прості і складні 
умови; реалізовувати прості 
алгоритми: лінійні, що роз-
галужуються і циклічні 

Та
бл

ич
ні

   
  

ве
ли

чи
ни

 Особливості використання табличних 
величин 

Реалізовувати прості алгоритми 
обробки табличних величин: 
лінійні, що розгалужуються, 
циклічні 

Ст
ро

ко
ві

   
  

ве
ли

чи
ни

 Особливості використання строкових 
величин 

Реалізовувати прості алгоритми 
обробки строкових величин: 
лінійні, що розгалужуються, 
циклічні 

 
П

ро
гр

ам
ув

ан
ня

 

За
со

би
 

 с
тв

ор
ен

ня
 

гр
аф

іч
ни

х 
зо

бр
аж

ен
ь Особливості створення графічних 

зображень 
Реалізовувати прості алгоритми 
обробки графічних зображень: 
лінійні, що розгалужуються, 
циклічні 

 

1 2 3 4 

На основі класифікації, наведеної в табл. 3, учителеві легко сформулювати навчальні цілі
уроків, як-то представлено з теми “Алгоритми” у табл. 4.



48

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 63
Таблиця 4  

Взаємозв’язок між темою і навчальною метою уроку в лінії "Алгоритмізація і 
програмування" 

 
Тема уроку Навчальна мета уроку 

 
Поняття і властивості 
алгоритму 

Ознайомити учнів з поняттям і властивостями алгоритму, навчити 
складати прості алгоритми: лінійні, що розгалужуються 

Способи і форми 
опису алгоритму 

Навчити учнів способам і формам опису алгоритмів,  використовувати 
різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису 
алгоритмів до іншої  

Лінійна алгоритмічна 
структура   

Ознайомити учнів з лінійною алгоритмічною  структурою, навчити 
розробці і способам запису  лінійних  алгоритмів     

Алгоритмічна струк-
тура розгалуження 

Ознайомити учнів з поняттями алгоритмічної структури розгалуження, 
навчити розробці і способам запису   алгоритмів, що розгалужуються    

Алгоритмічна струк-
тура повторення 

Ознайомити учнів з поняттями алгоритмічної структури повторення, 
навчити розробці і способам запису  циклічних  алгоритмів 

Метод послідовного 
уточнення алгоритму 

Закріпити і систематизувати знання учнів про базові  алгоритмічні 
структури, способи їх запису; навчити розробляти алгоритми методом 
послідовного уточнення 

 
Висновки. У роботі запропоновано методику використання компетентнісного підходу до

проектування навчальної діяльності вчителя, яка дозволяє ефективно організовувати навчальну
діяльність і може використовуватися під час вивчення  інших тем і розділів інформатики, інших
дисциплін, а також для розробки методичних матеріалів.
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Г.С. Цехмістрова, канд. пед. наук, доц.
(Київський університет туризму, економіки і права)

Ключові слова: дидактичний кредит, дидактичний модуль, змістовий модуль, ECTS, цикли
навчальних дисциплін.

Постановка проблеми
Однією з головних вимог Болонського процесу є якість навчання, тобто відповідність рівня

знань, умінь, навичок і компетенцій випускника з будь-якого фаху вітчизняним стандартам, які
закладені в освітньо-професійній програмі та кваліфікаційній характеристиці відповідних посад,
на які може претендувати випускник вищої школи.

Протягом навчання студенти мають оволодіти теоретичними знаннями та сформувати
компетенції, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню фахівця. Перед науково-
педагогічними працівниками виникає низка запитань. Як краще організувати засвоєння даної
навчальної дисципліни: послідовно вивчати матеріал за затвердженою програмою чи
виокремлювати окремі порції із значним за обсягом елементів специфічних для даної дисципліни
знань? І що означає – засвоїти ці знання, чи практично відпрацювати, і від чого залежить термін
їх збереження в пам’яті, як сформувати компетенції фахівця?

На ці та багато інших запитань дають відповідь науковці та практики-педагоги різних
історичних періодів, починаючи від Я.А. Каменського, К. Ушинського, В. Сухомлинського до
сучасних педагогів-вчених: С.У. Гончаренко, В. Беспалого, І. Підласого, Н. Ничкало, В. В. Боднора,
В.К. Сидоренко та багатьох інших науковців. Процес учіння став головною ланкою, навколо якої
формуються інноваційні технології навчання, зокрема і кредитно-трансферна (модульна) система,
яка спрямована на активізацію самостійної роботи, засвоєння, розуміння, запам’ятовування та
творче застосування студентами програмного матеріалу.

У дослідженні модульної технології навчання відомими є праці В. Кременя, Ф. Степка,
О. Андрющенко, В.І. Бондара, А.В. Фурмана, А.М. Алексюка, В.С. Малишенка, П.І. Сікорського.
Саме вони стали фундаментом впровадження кредитно-модульної системи навчання в процесі
реалізації вимог Болонської декларації щодо інтеграції вищої освіти в Європейський освітній
простір.

Темою цього дослідження є розкриття сутності кредитно-модульної системи навчання та
організаційно-психолого-педагогічні засади навчального процесу студентів вищих навчальних
закладів.

Викладення основного змісту
Як відомо, Європа прагне поширити свою систему вищої освіти в усьому світі. В умовах

глобалізації інтеграція європейських держав є цілком зрозумілим і виправданим процесом, і є
уніфікацією підходів до розвитку вищої школи. Тактичні питання щодо дій зближення систем
вищої освіти європейських країн відпрацьовані та узгоджені під час ряду зустрічей міністрів вищої
освіти. Найбільш визначальною є зустріч у Болоньї (18–19.07. 1999 р.), на якій було прийнято
спільну декларацію, де визначено основні завдання та принципи створення зони Європейської
вищої освіти, об’єднання в єдиному освітньому просторі навчальних систем країн Європи, зберігши
їхню національну самобутність, історичні традиції та автономію. Це звичайно нелегке завдання.
І практика чотирьох-п’яти років це підтвердила.

Основою реалізації вимог Болонської декларації стало впровадження Європейської кредитно-
трансферної системи навчання (ECTS). Зупинимося на проблемах її впровадження в вищих
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навчальних закладах України.

Незважаючи на те, що був проведений експеримент у більше ніж 50 вищих навчальних
закладах, узагальнення та обґрунтування його результатів вищі навчальні заклади так і не
дочекалися. Тому є різночитання в методиці впровадження ECTS у вищих навчальних закладах,
що призводить до певних непорозумінь при переводі студентів із одного вищого закладу в інший
навіть в Україні, не говорячи про Європу. Студенти одного напряму підготовки мають різні
навчальні плани і програми, системи оцінювання результатів навчання не співпадають, додатки
до дипломів не уніфіковані тощо.

Потрібно терміново вирішити проблему оптимальної уніфікації навчальних планів і програм
на основі галузевих стандартів із напрямів підготовки фахівців. У першу чергу слід узгодити
кількісні кредитні показники. В Україні визначено, що на один кредит припадає 36 годин (пів-
року тому було запропоновано 30 годин). За рік студент має засвоїти навчальний матеріал у
60 кредитів, тобто 2 160 годин повного навчального навантаження на рік і 8 640 годин на підготовку
бакалавра (4 роки). Враховуючи національну обрядову специфіку календаря, Міністерству освіти
і науки України потрібно було б затвердити для всіх вищих навчальних закладів єдині схеми
навчального року: наприклад, із

01 вересня до 30 грудня (H” 17 тижнів) і з 10 лютого до 10 червня (19 тижнів); екзаменаційна
сесія – 4 тижні; всього – 40 тижнів навчання в академічному році; 2 тижні виділити на науково-
творчу роботу студентів протягом року та 10 тижнів – канікулярний час (можливі інші пропозиції).

Уніфікація термінів академічного навчання поліпшить мобільність студентів в Україні і дасть
можливість максимально підготуватися до входження в Європейський освітній простір.

У системі ECTS важливо визначити кількість кредитів (повного навчального навантаження
студента) з кожної навчальної дисципліни. Зрозуміло, що більш складні навчальні дисципліни
потребують більшої кількості кредитів для їх засвоєння, а також іншого співвідношення між
годинами аудиторного навчання та самостійної роботи студентів за збільшенням на користь
останнього. Загальна кількість годин має визначатися галузевим стандартом, зокрема освітньо-
професійною програмою згідно з компетенціями, які має сформувати та чи інша навчальна
дисципліна у фахівця відповідного профілю та первинної посади.

Важливим для організації ефективного навчального процесу є взаємодія між годинами
самостійної роботи студента й аудиторного навчання в межах виділених кредитів для навчальної
дисципліни. У цій взаємодії можна простежити педагогічну закономірність під час складання
робочих навчальних планів: із збільшенням складності і трудності навчальної дисципліни
зменшується співвідношення між часом самостійної роботи студента та аудиторного навчання в
сукупності повного навчального навантаження і збільшується повне навантаження студента.

За рекомендацією П.І. Сікорського [6, С.8] загальний час на аудиторне навчання та самостійну
роботу пропонується поділити залежно від циклу навчальних дисциплін в межах:

 цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 0,7 : 0,3;
 цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки – 0,5 : 0,5;
 цикл професійної підготовки – 0,4 : 0,7.
А відповідно до нинішніх вимог (Наказ МОН України від 02.06.1993 р. № 161) обсяг

самостійної роботи в загальному обсязі навчального часу дисциплін може бути в межах від 1/3 до
2/3 і навчальний заклад має дотримуватися цього співвідношення, враховуючи специфіку
дисципліни, її складність, інформаційне забезпечення тощо.

Аудиторний навчальний час може розподілятися на лекційні та практичні (семінарські) заняття
зі співвідношенням за циклами дисциплін:

 гуманітарного та соціально-економічного циклу – 2:1;
 фундаментального та природничо-наукового циклу – 1:1;
 професійної підготовки – 1:2 [6, с. 87].
Власне основним завданням науково-педагогічних працівників має бути визначення

сукупності елементів знань, які потрібно засвоїти, щоб з одного боку забезпечити вивчення
інших навчальних дисциплін, а з іншого – сформувати майбутнього спеціаліста. Крім того, саме
під час аудиторних занять, використовуючи раціональні способи введення студентів у складний
навчальний матеріал, доводячи його до їхнього розуміння, забезпечується успішна самостійна
подальша навчальна праця. Кожний вид навчальної діяльності (аудиторне навчання й самостійна
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робота) виконує свої функції в складному процесі засвоєння знань, вони гармонійно доповнюють
один одного й лише науково обґрунтована інтегративна їхня взаємодія забезпечить максимальний
результат.

І тут на озброєнні науково-педагогічних працівників має бути впровадження ефективних
навчальних технологій. Для багатьох запровадження кредитів неодмінно передбачає запровадження
модульної системи.

За дослідженнями В.І. Бондара основними ознаками навчального модуля науковці вважають:
порівняно самостійну навчальну інформацію та групу фундаментальних знань, об’єднаних певними
закономірностями. Він вважає, що “модуль навчальної дисципліни – це не просто її частина
(тема чи розділ), а інформаційний вузол, який в свою чергу є одиницею, що уніфікує підхід до
структурування цілого на частини, тобто на окремі модулі”.

За А.Ф. Фурманом “модуль – це функціональний вузол навчально-виховного процесу,
довершений блок дидактичного адаптованої інформації”.

З точки зору А.М. Алексюка, модуль – це “відносно самостійна частина навчального процесу,
яка містить насамперед одне або кілька близьких за змістом і фундаментальних за значенням
понять, законів, принципів…”.

На думку В.С. Малишенка, “існують різні варіанти модулів:
 модуль як розділ чи тема курсу;
 модуль як частина курсу, що охоплює кілька тем або розділів і відповідні їм форми контролю;
 модуль як система, що вимагає окремі модулі з технічних, природничих, гуманітарних,

спеціальних дисциплін…”.
У проекти тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-

модульній системі, яке розроблено Міністерством освіти і науки, “модуль – це задокументована
завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної
атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу” [1, с. 9].

Оскільки для будь-якої завершеної частини навчальної дисципліни (змістовий модуль)
визначається певна кількість часу для організації її засвоєння, то між поняттям модуль і кредит
існують певні аналогії. Бо заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження,
необхідного засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів [1, с.10]. У системі ECTS
кредит є числовим еквівалентом оцінки (1–60), що відводиться для засвоєння цієї навчальної
дисципліни. Тобто, в Європейській системі кредит є критерієм для порівняння рівнів вищої освіти
різних країн, як єдина міра повного навантаження студента, для здобуття відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня (бакалавр, магістр).

Але цього критерію звичайно недостатньо і тому європейські країни поглиблюють це поняття,
пов’язуючи його з компетентністю і результативністю навчання, вводячи різні рівні кредиту.
Пов’язуючи два рівні модуль і кредит, визначаємо сутність кредитно-модульної технології навчання,
починаючи з термінів: “модуль” – це від латинської moduls – міра; “кредит” – від латинської
creditum – позика або credit – довіра.

Отже, якщо модуль – це міра, то нею можна вимірювати деяку сукупність елементів
взаємопов’язаних знань, споріднених логічною завершеністю, тобто модуль повинен нести
відповідне навчальне навантаження, яке студент має засвоїти за виділений проміжок часу. Для
дидактичного модуля характерними є ознаки: системність, цілісність, спорідненість, логічна
завершеність сукупності елементів знань. З урахуванням цього, даємо визначення: “модуль” –  це
логічно завершена, системно впорядкована частина теоретичних знань і практичних вмінь з цієї
навчальної дисципліни, адаптованих до індивідуальних особливостей суб’єктів навчання та
визначеним оптимальним часом на організацію їхнього засвоєння.

Що ж до дидактичного кредиту, можна сформулювати таке визначення – це один із критеріїв
порівняння якості вищої освіти в різних навчальних закладах, який забезпечує студентам право
вільного вибору навчальних дисциплін відповідно до структурно-логічних схем з метою вчасного
та якісного їхнього засвоєння, крім того, він є числовою мірою повного навчального навантаження
студента (1 кредит = 36 годинам).

Сам термін “кредит” відповідає своїй сутті, тобто навчальну дисципліну студент бере в
кредит, щоб потім повернути її, засвоївши відповідні знання, сформувавши певні уміння та
компетенції, про що свідчать результати складених екзаменів із дисциплін.
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Визначені обидва дидактичні поняття можуть бути обґрунтуванням кредитно-модульної

технології навчання, яку вже використовують науково-педагогічні працівники провідних
вітчизняних вузів.

Отже, в підсумку потрібно акцентувати увагу на тому, що педагогічна технологія, зокрема
кредитно-модульна, передбачає взаємодію і цілісність трьох компонентів: організаційні форми,
дидактичний процес і кваліфікацію викладачів.

Розкриття сукупності та особливості реалізації кредитно-модульної технології в сучасних
умовах є темою подальшого дослідження.
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кейс-технологія.

Впровадження  болонської  системи  освіти у  вищій школі  ставить перед викладачами
завдання  перегляду, реформування  традиційних  методів  навчальної  роботи. На  перший  план
виходить проблема індивідуалізації навчального  процесу, яка неможлива  без урахування  всього
комплексу  психологічних, моральних і  фізичних особливостей  кожного студента.

Одним  із напрямків  реформування  та  розвитку сучасної  вищої  освіти є дистанційне
навчання, яке стає більш популярним у регіонах [2].

Ефективність дистанційного навчання залежить від трьох факторів: взаємодії викладача та
студента; педагогічних технологій, що застосовуються; ефективності  розроблених  методичних
матеріалів  і засобів їх одержання; ефективності зворотнього зв’язку [4].
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Що  стосується взаємодії  викладача  та студента, важко не погодитися  з тим, що найбільше

подобається та дисципліна, яку викладає викладач, з яким у тебе є контакт  на психологічному
та  емоційних рівнях. Тому, якщо  виходити  з характеристик  моделей  навчання, можливо  треба
надати перевагу інтерактивному навчанню як спеціальній форми організації пізнавальної діяльності,
яка має  конкретну, передбачувану мету – створити  комфортні  умови навчання, за  яких студент
відчує  свою успішність, інтелектуальну  спроможність.

Розуміння процесу навчання як системи управління пізнавальною діяльністю тих, хто
навчається, дозволяє розглядати особистісну саморегуляцію як сукупність особливостей
процесуальної  та особистісної активності людини [1].

Завдання вищої школи – сформувати у студентів потребу в самоосвіті, в постійному
підвищенні рівня кваліфікації, озброїти їх раціональними прийомами самостійної навчальної
діяльності, сприяти розвитку творчої активності студентів.

Теоретичні та практичні розробки психологічних проблем управління пізнавальною діяльністю
учнів та студентів є цінним набутком як психології, так і  дидактики.

Автори рекомендують використовувати посібник [3], в якому представлені класичні
психодіагностичні методики для вивчення пізнавальних процесів студентів. Впровадження  їх у
практику роботи вищої школи  дозволить  реалізувати  індивідуально-диференційний  підхід у
навчанні.

Особливо ми звертаємо увагу на методику оцінки  рівня  розвитку оперативної пам’яті,
методику оцінки особливостей переключення уваги, методику вивчення рівнів розвитку
короткочасної  наочно-образної  пам’яті.

Використовуємо також методики для дослідження активності процесу мислення, для
дослідження інтенсивності, стійкості  уваги, швидкості переробки зорової інформації.

Відносно педагогічних технологій. Особливістю цього процесу є збільшення  кількості
математичних дистанційних курсів. Забезпечення дистанційного вивчення вищої математики
потребує створення дистанційних курсів, які б розроблялись на єдиних концептуальних засадах,
охоплювали весь курс вищої математики вцілому.

Важко не погодитися з тим, що дистанційна форма  навчання повинна здійснюватися  за
кейс-технологією, що означає: навчально-методичні матеріали чітко структуровані з тим, щоб їх
можна було відповідним чином комплектувати у спеціальний набір. Кожний студент отримує
повний комплект навчальних посібників з вищої математики.

Посібники мають бути створені таким чином, щоб звести до мінімуму звернення  студента
до додаткової навчальної інформації, оскільки вони містять детальні інструкції з вивчення матеріалу,
систематизований його виклад, контрольні завдання, питання для самоперевірки, завдання для
проміжного і підсумкового самоконтролю тощо [4].

Як приклад  можемо навести  наш  навчальний посібник:
Резанко В.М.Елементи теорії ймовірностей: Навч. посібн. (Модуль 1). – К., 2009. – 76 с.
Резанко В.М. Елементи теорії ймовірностей: Навч. посібн. (Модуль 2). – К., 2008. – 113 с.
У посібнику стисло і доступно  подано  основний  теоретичний  матеріал, розв’язки типових

задач, задачі для самостійного розв’язання з  відповідями до них, запитання для самоконтролю та
вправи, завдання для контрольної роботи, контрольні тести.

Навчальний посібник можна використовувати і як збірник задач. Навчальний  посібник
рекомендований для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, викладачів
нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв.

Особливу увагу при дистанційній формі навчання ми приділяємо зворотному зв’язку, який
можна здійснювати  різними  методами. Є односторонній зв’язок. Для традиційної форми організації
навчального процесу це спостереження, аудіювання, проведення  контрольних заходів та інше.
До сучасних методів зворотного зв’язку відносяться методи і засоби для синхронної або
асинхронної, вербальної  невербальної взаємодії викладача і студента, студентів між собою.

Важлива увага повинна бути надана особі студента. Студент має навчитися творчо працювати
з наданим матеріалом. Йому в цьому допомагають величезні можливості технічних засобів –  від
аудіо- і відеоматеріалів до інтернету.

Підготовка сучасних фахівців до професійної діяльності вимагає знання сучасної  комп’ютерної
техніки, вміння її в будь-який  момент використовувати.
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Ми приділяємо особливу увагу психологічній  готовності особистості студента до засвоєння

комп’ютерної техніки, до  якої ми включаємо мотиваційну, когнітивну, оперативно-процесуальну
та емоційно-вольові  готовності.

Найбільшу вагомість у структурі діяльності із засвоєння комп’ютера має мотиваційний
компонент:

 мотиви, пов’язані  з майбутньою професійною діяльністю та  працевлаштуванням;
 пізнавальні мотови;
 особистісно значущі мотиви.
Чітко організована  самостійна  робота  студента є  необхідною умовою його успішного

навчання у  вузі  на дистанційній формі навчання.
Одним із  шляхів  підвищення ефективної базової  підготовки фахівців є системний підхід в

організації самостійної роботи студентів.
Обирати  оптимальний  режим  інтелектуальних, емоційних   навантажень.
Під час  проведення корекційної роботи  слід пам’ятати  про темп розумового розвитку. У

одного  студента темпи розвитку можуть бути більш  швидкими, і  він раніше  досягає  розумової
зрілості, проте  рівень його  нижчий,  ніж  у студента  з повільними  темпами  розвитку, який  хоч
і пізніше, але  досягає згодом  більш високої розумової зрілості.

На наш погляд, важливо пропонувати студентам завдання, які потребують  аналізу, порівняння,
узагальнення  окремих  факторів, виявлення зв’язків та залежностей  між ними. Під час  складання
індивідуальних завдань враховується необхідність поєднання теоретичного та прикладного
напрямку.

Керівництво  процесом  розвитку  самостійності  здійснюється  шляхом використання різних
прийомів та методів навчальної роботи.

Ефективна організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів під час
вивчення дисциплін математичного циклу дозволить удосконалити  навчальний  процес, сприятиме
інтелектуальному розвитку  студентів, їх самостійної  та творчої активності,  формуванню потреби
в самоосвіті.
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ЗАСТОСУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЙ  ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ ДЛЯ ОГРАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
О.І.Воловик,

В.О.Надточій
(Українсько-американський гуманітарний інститут

”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”)

   Ключові слова: інформатизація, дистанційне навчання, інтернет, локальна мережа,
комп’ютер, сервер, підготовка менеджерів і підприємців, навчально-методичні матеріали,
організаційно-педагогічні аспекти застосування дистанційного навчання.

Дистанційне навчання набирає все більшої популярності в навчальному процесі у системі
вищої освіти, оскільки ефективне залучення інноваційних технологій і методик викладання як
нормативних так і вибіркових  дисциплін, сприяє підвищенню якості засвоєння навчального
матеріалу студентами.   Багато сучасних зарубіжних і вітчизняних вищих навчальних закладів
(ВНЗ) надають послуги з вищої освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання. Досвід
Українсько-американського гуманітарного інституту ”Вісконсінський Міжнародний Університет
(США) в Україні” (УАГІ ВМУУ)  підтверджує, що такі технології сприяють більш індивідуальному
підходу до студента зі сторони викладача, зменшують ймовірність плагіату зі сторони студента та
розвивають науково-дослідницькі навички студента, що сприяє реалізації навчальної програми
дисципліни на більш якісному рівні. На жаль, у сучасному українському суспільстві деякі освітяни
дуже недовірливо відносяться до ідеї реалізації дистанційного керування навчальним процесом.
Тому позитивний досвід УАГІ ВМУУ набуває особливого значення для фахівців в галузі освіти
загалом, та вищої освіти зокрема.

Практична реалізація цього досвіду показала, що використання технологій дистанційного
навчання потребує чіткої системи методично-педагогічної розробки навчальної дисципліни,
структуризації навчальної програми, розробки схеми взаємодії між викладачем та студентом та
визначення  каналів, по яких буде здійснюватися зворотній зв’язок, а також  наявність
інформаційної та програмної підтримки, яка потребує значних фінансових витрат, які можливо
зменшити при ефективному залучанні університетів-партнерів на  взаємовигідних умовах.

У статті розглядається досвід застосування технологій дистанційного навчання з метою
підвищення ефективності навчального процесу, що сприяє досягненню кращої якості підготовки
фахівців. Зокрема, надається методично-організаційна класифікація чотирьох форматів викладання
навчальних курсів (табл. 1), специфіка розробки навчально-методичного матеріалу, шляхи їх
апробації і реалізації  на досвіді викладання фахових дисциплін з підготовки менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності в Українсько-американському гуманітарному інституті
”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні” (УАГІ ВМУУ), які навчаються за
міжнародною програмою.

Перш за все, слід нагадати, що УАГІ ВМУУ – це перший спільний українсько-американський
вищий навчальний заклад, головною метою якого є підготовка фахівців у сфері міжнародного
менеджменту та підприємництва. Проф. Романовський О.О. у статті “Аналіз та формування
експериментальних освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності на основі використання вибраних курсів програм з управління
бізнесом (Business Administration) американських університетів і коледжів” дав досконалий опис
та аналіз інтегрованих навчальних планів і програм, які втілюються в університеті [7]. Оскільки
концепція створення та діяльності УАГІ ВМУУ полягає в запозиченні світового досвіду вищої
школи, то введення інновацій почалось з дисциплін, які викладаються  за міжнародними
навчальними планами.
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Почнемо з визначення самого терміну “дистанційного навчання”. Елейн Аллен та Джефф

Сімен у доповіді “Making the Grade: Online Education in the United States, 2006” [6] визначають
дистанційний курс як навчальний курс, в якому 80% навчального матеріалу ґрунтується на
використанні online технології. Виходячи з цього, всі навчальні дисципліни викладаються у таких
форматах: традиційного викладання; курси із мережевою підтримкою; гібридні або змішані курси;
оnline курси (табл. 1).

Таблиця 1 
Класифікація навчальних курсів за рівнем використання  

online технологій при їхньому викладанні 
 

Відсоток курсу, 
що ведеться  

online 

Категорія  
навчального курсу 

     Типове описання проведення занять  

          0% Традиційний курс Під час викладання курсу ніякі форми online 
технологій не використовуються, викладання 
ведеться виключно у письмовій або усній формі 

       1–29% Навчальний курс 
із мережевою 
підтримкою 

Заняття ведеться за традиційною формою, але 
навчальні плани, завдання та інші навчальні 
матеріали  розміщуються на файловому сервері  

      30–79% Гібридний або 
змішаний  

навчальний курс 

Значна частина курсу ведеться online, але час від часу 
призначаються  традиційні зустрічі з викладачем у 
формі консультацій 

 80% та більше Online курс Заняття ведуться виключно online, містять такі 
форми, як спілкування у форумі, виконання завдань 
та проектів, тестування online та надання 
індивідуальних консультацій через електронну 
пошту.  Типовий online курс передбачує тільки 
віртуальні зустрічі з викладачем. Деякі online курси 
передбачають, що студент один чи два рази за 
семестр приїздить до університету для складання 
іспитів.  

 
Розглянемо кожен з запропонованих форматів викладання детальніше.
Курси, які викладаються у традиційній формі складають меншість у загальному обліку

нормативних та вибіркових дисциплін. Вони передбачають аудиторні заняття з обов’язковою
присутністю як викладача так і студента і під час викладання ніякі дистанційні технології не
використовуються. Взаємодія викладача та студента здійснюється  безпосередньо в аудиторії,
викладання та тестування ведеться виключно у письмовій або усній формі. Всі навчальні матеріали
та завдання для позааудиторної самостійної роботи студенти отримують безпосередньо від
викладачів. Таким чином, якщо студент за будь-якої причини пропустив заняття, у нього велика
ймовірність не виконати призначену роботу, а інколи, просто дає змогу студенту зловживати
часом та терпінням викладача. Ці  недоліки традиційної форми навчання добре відомі всім
викладачам та студентам і вони суттєво знижують загальну якість навчання. Тому було
запропоновано вдосконалити традиційний формат навчальний курс і запропонувати ефективніший
формат – навчальний курс з використанням мережевої підтримки.

Цей дуже популярний и ефективний формат викладання було обрано для всіх дисциплін,
які пропонуються за американською програмою з підготовки як бакалаврів, так і магістрів. Щоб
додати гнучкості і технологічності процесу навчання, на внутрішньому сервері, до якого студенти
мають доступ щоденно та цілодобово, кожен викладач зобов’язаний розмістити навчальну програму
курсу, який він викладає, навчальні завдання на кожен тиждень, додаткові рекомендовані статті
та інші матеріали, окрім підручника, та інструкцій щодо виконання проектів, передбачених
навчальною програмою. Таким чином, залучення комп’ютерної мережі становить приблизно 25%
навчального матеріалу  дисципліни і є розрахованою більше на підтримку самостійної роботи
студентів поза аудиторними заняттями. Мережева взаємодія викладача та студентів (наприклад,
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в УАГІ ВМУУ) зображена на рис. 1. Як бачимо, викладач за допомогою комп’ютерної мережі
розміщає (вивантажує) навчальні матеріали курсу на файловому сервері, студенти переміщають
(завантажують) ці матеріали для індивідуального користування до себе в комп’ютери, але зворотній
зв’язок із викладачем та з іншими студентами здійснюється через традиційні аудиторні заняття.
Проте таке використовування комп’ютерної мережі має обмеження. По-перше, для отримання
матеріалів студент має знаходитись у будівлі (приміщенні, аудиторії) ВНЗ. Але таке обмеження не
є суттєвим, оскільки комп’ютерні лабораторії  працюють чотирнадцять годин на добу щодня,
включаючи суботу. По-друге, викладач отримує зворотній зв’язок тільки через аудиторні заняття,
тобто, викладач не може відстежити, чи дійсно студент отримав необхідну інформацію або
звертався до тієї інформації, яку він розмістив на файловому сервері.  Таким чином, мережевому
спілкуванню бракує такої функції, як статистика користування сервером. По-третє, існує
відсутність конфіденційності у спілкуванні зі студентами. Наприклад, інформація про оцінки
студентів за американською університетською етикою є конфіденціальною; таким чином, із
міркувань етики викладачам не рекомендовано вивантажувати на сервер для загальної інформації
та загального огляду електронні журнали академічної успішності студентів.
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Рис. 1. Мережева взаємодія викладача та студентів 
під час викладання навчального курсу 
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Гібридний (або змішаний) формат викладання навчальної дисципліни не тільки уникає
недоліків, притаманних двом попереднім форматам, а і суттєво відрізняється від них. Перш за
все, міняється роль викладача – це керівник, помічник, наставник (фасилітатор) , що  спрямовує
студента у навчальному процесі. Він скоріше координує пізнавальний процес, сприяє підвищенню
його творчого та інтелектуального потенціалу за рахунок самоорганізації, високої мотивації, уміння
взаємодіяти з комп’ютерною технікою та необхідністю самостійно приймати рішення. По-друге,
навчальний процес стає гнучким. Студент сам вирішує в який час йому зручно займатися, у
якому місті та в якому темпі, що залучає більше студентів, які змушені навчатися без відриву від
своєї професійної діяльності. По-третє, навчальний процес стає технологічним, оскільки в
освітньому процесі використовуються новітні досягнення інформаційних та телекомунікаційних
технологій. По-четверте, навчальний процес набуває інтернаціональності – здійснюється експорт
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та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг, що знайшло своє втілення у впровадженні
пілотного проекту з дистанційного викладання фахових навчальних дисциплін з бакалаврських і
магістерських програм між УАГІ ВМУУ та американським університетом-партнером Індіана
Везліан з міста Меріон, штату Індіана, США (ІВУ), який діє з 2007 року.

Суть цього проекту полягає в тому, що викладачами дисциплін виступають американські
докторанти зі спеціальності “менеджмент” і “лідерство” (керівники-лідери різних галузей
виробництва  й соціальної сфери). Всі вони є магістрами-науковцями і практиками, відомими
фахівцями в сфері управління. Набуваючи в ІВУ докторський ступінь (Ph.D), вони спільно з
двома науковими керівниками-професорами викладають нашим студентам вибрані навчальні курси.
Розпочинають свою роботу вони у вересні в США – дистанційно знайомляться зі студентами,
читають їм вступні лекції, перевіряють рівень засвоєння ними матеріалу та їхню проміжну
успішність. Далі, в Києві в аудиторіях із студентами УАГІ ВМУУ (так би мовити ”face-to-face”),
протягом 2-х тижнів читають основні й базові лекції, проводять семінарські та практичні заняття
(20–30%  від загального обсягу годин, передбачених навчальним планом). Потім, вже із США, з
університету Індіана Везліан продовжують дистанційне навчання й організують проміжне
тестування студентів (3–4 рази за весь семестр), що відбувається в комп’ютерному залі УАГІ
ВМУУ в присутності американського декана, або уповноваженого американського професора.
Фінальний тест (заключний екзамен) також організується дистанційно – в комп’ютерному класі
УАГІ ВМУУ в присутності американського декана і представника адміністрації УАГІ ВМУУ
(проректора, українського декана). Як правило, дистанційне навчання відбувається ефективно:
студенти демонструють активність, мотивацію, успішне засвоєння матеріалу. Також застосування
інформаційно-технічних засобів навчання організує студентів на ефективне використання часу,
який вони проводять в інтернеті, спілкуючись з американськими професорами. За правильної
організації дистанційного навчання такий спосіб надання освіти є не тільки ефективним, але й
дозволяє студентам більше часу спілкуватися з викладачами, отримувати пояснення, рекомендації,
поради, через інтернет мати доступ до наукових знань усього світу.
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Рис. 2. Міжмережева взаємодія викладача та студентів 

при викладанні дистанційного курсу 
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На рис. 2 наведено схему міжмережевої взаємодії викладача і студентів УАГІ ВМУУ,  яка

підтримується комп’ютерною платформою Блекборд, встановленою на сервері, та загальною
системою інтернет, через яку здійснюється процес зв’язку (комунікації) між викладачами,
фасилітаторами (тими, хто підтримує процес дистанційного навчання) та студентами. Важливим
компонентом міжмережевої взаємодії викладача і студентів є зворотній зв’язок, що зображений
відповідними стрілками. Завдяки різноманітності комунікативних засобів та чітко розробленої
методики викладання, студент може отримати відповідь на питання не тільки від викладача, але
й від інших студентів.

Важливим методично-педагогічним компонентом викладання курсу є участь студентів і
викладачів у форумах (Discussion Board) кожного тижня. Завдяки форумам процес комунікації
був наближений до обговорень та дискусій, які проводяться під час традиційних занять в аудиторії.
Лекції та практичні заняття, які проводились в  інтерактивному режимі, сприяли встановленню
дружніх та довірливих стосунків між викладачами та студентами, що відіграло важливу роль у
зменшенні стресу, який може бути викликаним під час спілкування у віртуальному режимі.

Особливої уваги потребує пояснення щодо комп’ютерного програмного забезпечення – так
званої платформи Блекборд, без якої втілення проекту було б неможливим. Блекборд – це програмне
забезпечення, яке розроблене для управління дистанційними навчальними програмами
(дисциплінами, курсами) з використанням інтернету. Воно дає доступ до змісту та навчальних
матеріалів курсу (дисципліни) незалежно від часу та місця знаходження користувачів. Загальні
функції системи Блекборд дозволяють:

 мати доступ до змісту курсу (навчальної дисципліни, що викладається за дистанційною
технологією) з можливістю його переміщення на інші комп’ютери (так званого завантаження);

 взаємодіяти з викладачем та іншими студентами у групі, використовуючи різноманітні
засоби комунікації (зв’язку);

 складати іспити та писати тести;
 надсилати виконані завдання для перевірки викладачем;
 ознайомлюватися з результатами оцінювання своєї роботи викладачем.
Блекборд також має дуже корисну функцію статистики: вона надає викладачеві інформацію

про кожного студента щодо його користування системою, відображає час та обсяг користування,
а також надає можливість передачі конфіденційної інформації кожному користувачеві окремо.

Хотілося б підкреслити, що значний внесок в організацію та реалізацію цього пілотного
проекту внесли американські колеги з ІВУ: Дж. Джонсон, Б. Джонсон, Дж. Барн, Р.О. Брансон,
Д.С. Браттейн, Ш. Ривз, Т. МакДональд та ін.

Даний проект є важливим із двох причин. По-перше, ІВУ надає методико-викладацьку
підтримку щодо впровадження інноваційних методів навчання (і дистанційного – в першу чергу!)
і це є важливим із точки зору обміну досвідом. По-друге, ІВУ бере на себе вирішення питання
щодо технічного забезпечення дистанційних навчальних курсів. Як вважають фахівці [6], понад
96% ВНЗ, що пропонують і успішно реалізують дистанційне навчання, є великими університетами,
що мають не менше 15-ти тисяч студентів і значні фінансові можливості. Більшість же невеликих,
приватних ВНЗ мають досить негативне ставлення до дистанційного навчання і віддають перевагу
аудиторному спілкуванню викладачів зі студентами. При цьому основною проблемою невеликих
приватних ВНЗ, що заважає ефективному впровадженню дистанційного навчання, є  обмеженість
фінансових ресурсів і, як наслідок, нестача інформаційно-технічного забезпечення. Таким чином,
залучення зарубіжних університетів-партнерів суттєво зменшує фінансові витрати на технологічне
забезпечення дистанційного навчання.

Зазначимо також, що разом із дистанційним викладанням гібридних або змішаних навчальних
курсів (дисциплін), в УАГІ ВМУУ успішно запроваджене й дистанційне навчання, в якому ВЕБ-
технології використовуються майже на 95%. Здебільшого це відноситься до МВА курсів (дисциплін)
за американською університетською програмою Master of Business Administration, хоча один курс
(дисципліна) із International Management був запропонований також і студентам, які навчаються
за американською бакалаврською програмою Bachelor of Business Administration. Досвід показує,
що для студентів бакалаврської програми таке віртуальне спілкування з викладачем є більш
стресовим, ніж для магістрів, у яких мотивація до навчання значно вища та можливість гнучкого
використання часу стає домінуючою перевагою, оскільки більшість студентів поєднують навчання
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з професійною діяльністю та сімейними обов’язками.

Така технологія організації  дистанційного навчання реалізується в УАГІ ВМУУ спільно з
ІВУ вже протягом трьох семестрів і охоплює такі дисципліни: “Operational Management” (MBA),
“International Management” (BBA), “International Management” (MBA).

Загальна характеристика окремо взятого курсу (навчальної дисципліни, що викладається за
дистанційною технологією): кількість академічних годин одного курсу (дисципліни) – 45; технологія
викладання – online (тобто 95% викладання курсу ведеться online); кількість охоплених студен-
тів – від 12 до 24 залежно від курсу (дисципліни); кількість викладачів – 1 викладач із американської
сторони та один розробник та науковий керівник із української сторони, комп’ютерне програмне
забезпечення (так звана комп’ютерна  платформа) – А-Тьютор (A-Tutor).

А-Тьютор – це безкоштовне програмне забезпечення з відкритими кодами для організації
дистанційного навчання. Також як і Блекборд, А-Тьютор використовує інтернет для забезпечення
міжмережевої взаємодії викладача та студентів.  Схема міжмережевої взаємодії викладача та
студентів аналогічна тій, що зображена на рис. 2. Проте, у порівнянні з комп’ютерною системою
Блекборд, програмному забезпеченню А-Тьютор бракує функції статистки у повному обсязі, а
також відсутність можливості розміщувати електронні журнали академічної успішності студентів
для конфіденційного аналізу (огляду) й користування. Внаслідок недостатньої технічної потужності
під час користування системою А-Тьютор з’являються проблеми вивантаження файлів, які за
розміром перевищують 1,5 Мб. Тому виникає необхідність залучати потужності мережевого
файлового серверу, на який вивантажуються навчальні матеріали – на той випадок, якщо
міжмережева комунікація не спрацьовує.

Найбільш напруженим і відповідальним компонентом у викладанні курсу з методичної точки
зору стає щотижнева участь студентів та викладачів у форумах (Forum). Участь у форумах
враховується під час оцінювання роботи кожного студента. Студент зобов’язаний не тільки
розмістити свою відповідь на запропоноване питання, а також дати коментарі до відповідей інших
студентів. Разом із цим студенти виконують як індивідуальні, так і групові проекти. Індивідуальні
питання до викладача надсилаються електронною поштою. Раз на місяць влаштовуються відео-
конференції з викладачем із американської сторони, що надає “реальності” віртуальному курсу.
Оцінка студентів випливає з виконання ними наступних завдань: участь у щотижневих форумах,
виконання індивідуальних завдань, участь у відеоконференціях та виконання проекту у групі,
після закінчення якого подається звіт. Завдання носять ситуативний характер та наближені до
реального життя.

Висновки. Впровадження технологій дистанційного навчання в УАГІ ВМУУ під час
підготовки менеджерів і підприємців свідчить про високу ефективність навчального процесу за
правильної його організації. Навчальна робота студентів в режимі on-line дисциплінує їх, позитивно
впливає на ефективність засвоєння ними знань, розширює можливості спілкування з зарубіжними
науковцями і вченими. Також досвід засвідчує, що для студентів бакалаврських програм віртуальне
спілкування з викладачем є більш стресовим, ніж для магістрів, у яких мотивація до навчання
значно вища, а можливість гнучкого використання часу стає домінуючою перевагою, оскільки
більшість студентів поєднують навчання з професійною діяльністю та сімейними обов’язками.

Найважливішим компонентом на сьогоднішній день є технічне й програмне забезпечення
дистанційного режиму навчання. Необхідність залучення системи типу Блекборд, використання
якої є досить дорогим, свідчить про необхідність розробки аналогічної системи вітчизняними
фахівцями. Українські професори, викладачі та педагоги спроможні розробити курси і необхідне
програмне забезпечення, але ще й необхідною є розробка власних систем типу Блекборд.
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ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ, СПРЯМОВАНИХ
НА РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ І РОЗУМІННЯ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ

ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
О.Б. Дембровська

(Національний  університет біоресурсів
та природокористування України)

Для розуміння тексту необхідно володіти прийомами його декодування мовними уміннями.
Їхній розвиток – дуже важливий і відповідальний аспект роботи, особливо на початковому етапі.
Відмінною рисою недосвідченого читача є роз’єднаність у часі процесів перцептивної  і значеннєвої
(смислової) переробки інформації, яка надходить, причому, на відміну від зрілого, увага такого
читача сконцентрована на першому, на шкоду розумінню (викладачам відомі випадки, коли студент,
прочитавши текст  вголос  і  навіть  переклавши  його  окремі   частини  чи   цілком   на
українську мову,  не може сказати,  про що текст).  Попередня робота з розвитку мовних умінь
спрямована на те, щоб наблизити процес читання тексту студентом до процесу протікання мовної
діяльності із самого початку навчання: володіння, навіть ще недосконале, прийомами декодування
дозволяє переключати увагу читача на значеннєву переробку тексту, що читається.

Матеріал вправ для розвитку мовних умінь складають елементи тексту, що містять крім
лексичного значення ще і певні смислові відносини. Це синтагми і речення, їхнє декодування
вимагає застосування практично всіх тих умінь, якими користається читач для перцептивної
переробки тексту.

Вправи цієї серії базуються тільки на знайомому студенту мовному матеріалі – досліджуваному
в даний момент чи вивченому раніше. Це, з одного боку, створює сприятливіші умови для
формування відповідного уміння, а з іншого – забезпечує подальше нагромадження суб’єктивної
частоти окремих одиниць, що необхідно для стійкості їхнього запам’ятовування в довгостроковій
пам’яті й автоматизації впізнавання.

Відмова від залучення змісту тексту в матеріал вправ позитивно позначиться і на оволодінні
студентом мовним матеріалом. Останній отримає велику мобільність, обросте більшою кількістю
різноманітних зв’язків, а студент переконається в тому, що практично той самий мовний матеріал
можна використовувати в мовних творах на найрізноманітніші теми (викладачі знають випадки,
коли мовний матеріал “приростає” до теми і поза нею студент не тільки ним не користується, але
навіть не впізнає).

Добре відомі випадки труднощів, що виникають у студентів через невміння співвіднести
значення відомого слова з контекстом. Як підготовчу роботу із зняття цих труднощів можна
рекомендувати вправи, побудовані на матеріалі синтагм.

Синтагма розглядається як одиниця значеннєвого сприйняття під час читання тексту. Тому
вправи, побудовані на матеріалі синтагм, спрямовані на вирішення декількох навчальних завдань.
З одного боку, вони продовжують роботу над словом: ілюструють його можливу сполучуваність,
найпростіші випадки контекстуальної зміни значень, а також найтиповіші структури синтагм, у
яких слово вживається, і найчастіші зміни його форми. З іншого боку – ці вправи дають можливість
опанувати найпоширеніші в структурному відношенні синтагмами (рекурентні одиниці), розвити
їхнє цілісне сприйняття, що дуже важливо для формування фразових стереотипів, ознайомити з
варіантами цієї одиниці. Виділення синтагми як навчальної одиниці допомагає студентам засвоїти
і цілісність їхнього інтонаційного оформлення. Усе це сприяє розвитку такого важливого уміння,
як об’єднання слів у синтагми при читанні речення.

Найелементарнішою вправою цієї групи є читання (вголос і про себе) сполучень слів. Останні
можуть бути найрізноманітнішими за формою і  організацією, спільним у них є два елементи:
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сполучення слів, яке пропонується для читання є потенційною синтагмою; студент повинен читати
їх разом, як одне слово, дотримуючись при цьому специфічного для тієї чи іншої групи слів
розподілу наголосів і інтонації. Оцінка якості виконання вправ відбувається саме за цим критерієм.

1. Прочитайте вголос (самостійно, слідом за викладачем/диктором) словосполучення.
Пропонуються:
 однотипні сполучення;
 різного типу, але такі, що виконують в реченні одну функцію;
 зовні схожі.
2. Прочитайте вголос сполучення, запропоновані на картках/дисплеї. Значну допомогу в

оволодінні звуковою стороною сполучень надають різні вправи  на розмітку наголошених
елементів   словосполучення, знаходження почутих сполучень тощо. Вони виконуються студентами
при слуханні викладача/диктора яке супроводжується читанням про себе друкованого тексту.
Диктор читає текст вправи в нормальному (не уповільненому) темпі.

3. Відзначте в словосполученнях наголошені елементи.
4. У кожному рядку знайдіть сполучення, вимовлене диктором. Для сприйняття слово-

сполучення/синтагми як значеннєвого цілого можна рекомендувати вправи-тести, у яких
пропонується вибрати те чи інше словосполучення за будь-якою ознакою.

5. Вкажіть, яке словосполучення позначає час.
6. Знайдіть сполучення, що має приблизно те ж значення, що і перше/вимовлене диктором.
7. Знайдіть сполучення, що за змістом не підходить до інших.
8. Знайдіть слово, що визначено сполученням.
У вправах такого типу число елементів, які містяться в другому стопчику (вони позначені

буквами), повинно бути на 3–4 більше, ніж у першому, щоб виключити механічне виконання
вправи.

Однак поряд з цілісним сприйняттям синтагми студенти повинні пам’ятати про те, що часто
однакові/подібні зовні сполучення можуть мати і зовсім різні значення (вплив семантики складових
на ціле). Для розрізнення структурно однакових сполучень доцільно використовувати вправи на
переклад.

Як відомо, у контексті слово може трохи змінювати своє словникове значення, навіть якщо
воно і не виступає як засіб стилістичного прийому. Визначення значення слова, модифікованого
під впливом контексту, виявляється для студентів іноді більш складним завданням, ніж здогад
про значення зовсім нового. Труднощі викликають також випадки, коли слово в різних контекстах
має різні еквіваленти в українській мові. Тому вправи, що розвивають прийоми співвіднесення
відомого значення слова зі змістом усього речення, повинні займати досить значне місце на всіх
етапах навчання.

Вправи можуть бути при цьому дуже різноманітного характеру. До самих елементарних
відносяться:

9. Заповніть пропуски в реченнях словами, які підходять за змістом. Ефективнішим у
навчальному відношенні є випадок, коли для кожного речення пропонується 3–4 слова
(синонімічних чи таких, що означають спорідненні поняття/явища), причому вибір одного з них
визначається змістом речення. Вправу можна оформити як традиційну чи як вправу-тест.

10. Заповніть кожен пропуск якомога більшим числом прикметників (дієслів, іменників)
так, щоб щоразу виходило нове речення.

Складнішими є вправи, у яких те саме слово вжите або в різних значеннях, або перекладається
на українську мову різними словами. У цьому випадку в тій чи іншій формі використовується
вибірковий переклад.

11. Вкажіть, у якому значенні вжито виділене слово.
12. Визначте значення виділених слів.
Наступними за складністю у даній групі є вправи типу:
13. Знайдіть (і замініть іншим) слово, що не підходить за змістом до речення. Слова для

заміни можуть бути дані наприкінці вправи; як і в попередніх аналогічних випадках, їх повинно
бути більше, ніж речень у тексті.

14. Прочитайте речення про себе. Знайдіть серед них ті, у яких є протиріччя, виправте їх.
Встановлення значеннєвих зв’язків між різними елементами речення є найважливішою
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умовою його правильного і точного розуміння, тому робота з оволодіння і граматичними і
лексичними засобами зв’язку повинна займати одне з пріоритетних місць протягом усього курсу
навчання, включаючи третій етап. Нагадаємо, що службові слова складають у досліджуваних
іноземних мовах близько 50% лексичного складу будь-якого тексту, і в той же час це той шар
лексики, який найгірше засвоюється студентами.

Навчання встановленню смислових зв’язків грунтується насамперед на граматичному аналізі.
Його ціль – навчити студента розпізнавати різні форми за їх зовнішніми ознаками і визначати
їхню функцію в конкретному реченні. Варто відмітити, що граматика – це той аспект мови, для
оволодіння яким поряд з рецептивними вправами повинні мати місце і репродуктивні, які навчають
оформляти значеннєві (смислові) відносини. Це видається необхідним тому, що залучення
відтворюючої пам’яті (разом із пізнавальною) дасть міцніші і швидкіші результати, а також
допоможе певною мірою перебороти відношення студентів до мовних засобів оформлення думки
як до чогось не дуже істотного.

У зв’язку з вправами, об’єктом яких є засоби смислового зв’язку, хотілося б звернути увагу
викладачів на те, що з найперших занять студентів необхідно привчати до точності. Вимога
точності перекладу під час роботи з реченнями підготує грунт і значно полегшить розвиток
читання, яке вивчається.

Ці вправи можна будувати по-різному: від складання зовсім простих синтагм до розгорнутих
речень. Під час виконання вправи доцільно ввести елемент змагання – Хто складе більше речень?

15. Об’єднайте слова в синтагми.
16. Складіть речення за зразком, використовуючи запропоновані слова.
У цій вправі студенти, зберігаючи структуру вихідного речення-зразка і всі   наявні   в

ньому  стройові   елементи,   повинні   скласти   нові   речення, використовуючи запропоновані
знаменні слова. Ускладненням цієї вправи є випадок, коли студент повинен внести деякі зміни й
у формальні елементи одержуваного речення під впливом форми запропонованих знаменних
слів.

Складнішою є вправа, у якій відсутній зразок, а студентам потрібно скласти з запропонованих
слів речення, не змінюючи послідовності, у якій вони дані.

17. Складіть речення, не змінюючи послідовності запропонованих слів, Подальшим
ускладненням є завдання скласти якомога більше речень з одного “набору” знаменних слів.

18. Складіть з кожної групи неслужбових слів найбільшу кількість різних речень. Навчальна
цінність вправ полягає в тому, що вони загострюють увагу студентів на ролі службових і
неслужбових слів у передачі смислових зв’язків. Крім того, вони на практиці переконують
студентів, що при розумінні речення не можна керуватися тільки неслужбовими словами, що
правильне розуміння його змісту залежить від розуміння службових слів, флексій тощо.

Велике значення для розуміння речення має правильне членування його на синтагми, що, у
свою чергу, має на увазі гарну орієнтацію читача в його структурі.

Швидкому і правильному членуванню речення на синтагми сприяють вправи на читання
вголос за диктором і на читання про себе, слухаючи диктора. В обох випадках аудіювання
супроводжується паралельним читанням друкованого тексту.

Серед вправ на аудіювання можна назвати такі:
19. Прочитайте речення вголос слідом за диктором. Стежте за правильним оформленням

синтагм.
Тривалість пауз, під час яких студент повторює почуту синтагму, повинна бути чітко обмежена

в часі відповідно до темпу мови, що очікується на цьому етапі навчання. Після закінчення читання
за синтагмами диктор зачитує все речення, яке студент також повторює у відведену для цього
паузу. Цілком можливо, що студент виконає вправу кілька разів, перш ніж він зуміє укластися у
відведені паузи.

20. Слухаючи читання диктора, підкресліть у вашому тексті слова, на яких він робить наголос/
логічний наголос.

Призначення даної вправи, текст якої диктор читає вголос у нормальному темпі мови, з
одного боку, прискорити процеси зорового сприйняття, а з іншого боку – навчити членувати
речення на синтагми/смислові частини і правильно оформляти їх інтонаційно, хоча студент і
читає при цьому про себе.
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21. Позначте в тексті вертикальними рисками паузи, які робить диктор при читанні.
Вправи 20 і 21   доцільніше виконувати з магнітофоном:  працюючи в заданому записом на

стрічці нормальному темпі мови, студенти привчаються до симультанного і цілісного впізнавання
мовних одиниць; у той же час магнітофон дає можливість повторити вправу стільки разів, скільки
необхідно для його виконання.

Вправи, які виконуються на слух, не можуть, однак, замінити самостійного розподілу  речення
на синтагми. Завдання можуть бути такими:

22. Розмітьте синтагми в реченнях.
23. Прочитайте/випишіть/підкрсліть, синтагми/сполучення,  що позначають місце дії (час та

ін. – вказується якась одна семантична ознака).
Матеріалом вправи можуть бути:
 перелік синтагм/словосполучень, наприклад: am Morgen, am Tisch;
 речення, у яких наявні різні обставинні групи (з цією метою можна використовувати речення

з будь-якої іншої вправи).
24. Випишіть/знайдіть у реченнях синтагми, еквіваленти яких подані українською мовою.
25. Знайдіть підмет, що відноситься до виділеного присудка (наприклад, у складносурядному

чи складнопідрядному реченні); знайдіть визначення (узгоджені/неузгоджені), які відносяться до
зазначеного іменника тощо.

Велике значення для розуміння речення німецькою мовою має гарна орієнтація в його
структурі. Це тим більше важливо, що порядок слів є засобом передачі значеннєвих зв’язків. З
цією метою можна рекомендувати різні вправи типу:

26. Складіть речення із синтагм, поданих у довільному порядку.
У підручниках часто пропонується скласти речення з слів поданих у довільному порядку,

що не дуже вдало, тому що в початківців і так спостерігається схильність до сприйняття речення
з окремих слів, а не з груп слів. Підготовкою до розуміння речень в абзаці/тексті, тобто в
закінченому смисловому висловлюванні виступають вправи, спрямовані на встановлення
характеру зв’язку між реченнями. Тут, мабуть, варто починати з показу розмаїтості мовних
елементів, використовуваних з цією метою, – спеціальних слів/фраз (прийменників, прислівників,
займенників тощо, фраз типу “з однієї сторони”) і граматичних засобів.

Першими будуть вправи, в основі яких лежить аналіз засобів зв’язку між реченнями/
елементами речення.

27. Визначте, у якій із наведених пар речень пояснюється причинність події/явища/процесу.
Вкажіть відповідні слова.

Необхідно також  передбачити  вправи,  що знайомили  б  студентів  з багатозначністю
сполучних елементів.

28. Запишіть під відповідною рубрикою номер речення, у якому прийменник and служить
для позначення перерахування дій; (неминучого) наслідку; протиставлення Вправи, показують,
що в якості такого сполучного елемента можуть виступати не тільки службові, але й окремі
повнозначні лексичні одиниці, а також зміст самого речення:

29. Вкажіть, яким словом варто заповнити пропуск у других реченнях, щоб вони підтверджу-
вали зміст перших.

30. Серед наведених  нижче  речень знайдіть ті,  котрі  пояснювали б дані/могли передувати
даному/могли б випливати з даних тощо.

Нарешті, досить значною (за кількістю і розмаїтістю) повинна бути група репродуктивних
вправ, у яких студент сам оформляє вид зв’язку, запропонований у завданні чи наказується
контекстом речення:

31. Заповніть пропуски прийменниками/прийменниковими словами, керуючись змістом
речень.

32. З’єднайте кожну пару речень придатним словом.
Якщо рівень підготовки групи дозволяє, то можна використовувати і вправи, що вимагають

від студентів певної творчості:
33. Придумайте до кожного речення ще одне, яке його пояснює.
Під час виконання вправ такого типу студентів варто спонукати до того, щоб до кожного

речення вони дали якнайбільше варіантів. Розуміння речення вимагає синтезу його елементів.
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Тому особливу роль відіграють вправи, що привчають сприймати речення як цілісну значеннєву
структуру, закінченість якої виявляється і інтонаційно. Цьому сприяють вправи, які виконуються
на слух. Слухаючи плівку, студент читає запропонований йому матеріал.

34. Відмітьте речення, яке вимовляє викладач/диктор.
Особливістю матеріалу даної вправи є те, що всі запропоновані для вибору відповіді речення

(під однією цифрою) мають майже той самий лексичний склад.
35. Відмітьте речення, які є еквівалентами німецьких.
36. Вкажіть правильний переклад речення.
Те саме речення, як відомо, може набувати трохи іншого значення залежно від його

інтонаційного рисунка. Тому необхідні вправи на читання/слухання тих самих речень, у яких
логічний наголос при повторному пред’явленні робиться на іншому слові.

37. Прослухайте пари речень. Поясніть різницю в їхньому значенні.
Прочитайте кожне речення вголос двічи, змінюючи логічний наголос.
38. Поясніть, як змінилося значення речення.
Наступну групу представляють вправи, у яких оцінюється речення в цілому. Вони

виконуються при читанні про себе.
39. Відзначте речення,  що  відносяться до однієї теми/до відповідної схеми/малюнку.
40. Знайдіть речення, що за змістом не підходить до ключового речення.
41. Прочитайте про себе речення. Скажіть, яке судження вони виражають – позитивне чи

негативне.
42. Якщо речення виражають приблизно те саме, поставте в зошиті +, якщо ні, то –.
43. Для кожного речення знайдіть відповідне прислів’я/приказку/речення, що має той же

зміст.
44. Скажіть, чи відповідають дійсності факти, що згадуються в реченнях.
Процес розуміння тексту пов’язаний із процесами відволікання від несуттєвих деталей і

узагальнення ключових моментів. Щоб студент успішно справився з цим завданням під час
читання тексту, йому необхідно усвідомити, що вже в реченні різні слова мають різне інформаційне
навантаження.

Досягненню цієї мети сприяють, по-перше, вправи, що вимагають від студента виділення в
реченні тих чи інших його елементів. Ними можуть бути: присудок, підмет, окремі частини речень,
засоби зв’язку між реченнями тощо.

45. У кожній групі речень вкажіть те, у якому виділене слово є означенням.
46. У кожному реченні виділіть/підкресліть ключове слово.
47. У кожному реченні підкресліть ту його частину, у якій повідомляється, про що/про кого

мовиться, тобто суб’єкт/ту його частину, у якій повідомляється нове про суб’єкта, тобто предикат.
По-друге, у цю групу входять вправи, що вимагають розширення речення. Спочатку елементи

для розширення студенту надаються, а потім йому необхідно не зробити самостійно.
Ці і подібні вправи не тільки закріплюють визначені схеми структур речення, показуючи, які

члени речення можуть бути розширені, яка їхня послідовність тощо, але і сприяють виробленню
уміння розрізняти члени речення, що несуть основну і додаткову інформацію.

Нарешті, умінню виділити в реченні основну і додаткову інформацію сприяють також вправи
на звуженні речення, студентам пропонується визначити, які частини речення можна опустити,
зберігаючи його основний зміст.

Отже, наведені  вправи  сприяють розвиткові умінь  необхідних для читання і розуміння
будь-якого тексту, і саме під цим кутом зору їх необхідно розглядати. Ми не прагнули вичерпати
всі види завдань і матеріалів вправ, а лише намагались показати об’єкти роботи і те, якого типу
завдання при цьому вимагаються.
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ БАЗОВИХ НАВЧАЛЬНИХ

ДІСЦИПЛІН
В.М. Ігнатенко, В.Ф. Нефедченко, А.С. Опанасюк

(м. Суми, Україна)

Значне скорочення кількості аудиторних годин на викладання базових курсів фізики і
математики, що відбулося останнім часом, потребує удосконалення навчального процесу, але
суттєво підвищити інформативність і наочність лекцій, практичних та лабораторних занять,
компенсувавши зменшення їх кількості, можливо лише з використанням новітніх інформаційних
технологій. Оскільки зміна базових навчальних програм є прерогативою Міністерства освіти і
науки України, викладачам залишається доповнювати традиційні курси новими елементами,
використовуючи при цьому новітні методичні засоби, які, передусім, ґрунтуються на розвиненні
пізнавальної діяльності студентів та мають створити комфортні умови для самостійної роботи,
обсяги якої постійно збільшуються.

Суттєво зменшити негативний вплив непродуманих новацій можна проведенням модернізації
методичного забезпечення навчального процесу з урахуванням вимог сьогодення. Дієвими кроками
у цьому напрямі є створення мультимедійних курсів лекцій, електронних підручників, залучення
до самостійної роботи студентів елементів науково-пошукових робіт, пов’язаних з виявленням та
систематизацією інформації про останні досягнення науки та техніки.

Розглянемо зазначені елементи окремо.

Переваги та недоліки мультимедійних презентацій лекційних занять
Загальновідомо, що наочність є одним із основних методів дидактики. Наразі традиційним

способом викладання теоретичної інформації є лекція з використанням дошки та крейди. Не є
секретом той факт, що такому методу властиві певні недоліки, наприклад, не завжди виправдані
витрати часу на написання складних формул, виконання рисунків, їх недосконалість тощо.
Потрібно також враховувати, що певна частина студентської аудиторії просто автоматично фіксує
поданий викладачем матеріал, нехтуючи його логічним зв’язком з поясненнями. Як наслідок, це
може призвести до послаблення і так не завжди міцного зв’язку між викладеною та сприйнятою
інформацією.

Розвиток сучасної науки, і особливо фізики, спричинив лавиноподібне збільшення кількості
складної для сприйняття інформації. Викладання цих знань для сучасного технологізованого
покоління студентів потребує нових форм подання навчального матеріалу. Однією з таких форм в
освіті стає мультимедійна презентація. Ця форма подання матеріалу вже давно стала звичайною
на наукових конференціях, але останнім часом її використання набуло поширення у вищих
навчальних закладах. Зазвичай, при цьому виникає низка труднощів – необхідне відповідне
обладнання, яке досить дорого коштує, – мультимедійний проектор та потужний комп’ютер.
Однак часто буває і так, що є і проектор, і інше обладнання, але його викладачі не використовують.
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З одного боку, це пов’язано з невмінням користуватися складною технікою, а з іншого – з
упередженим ставленням до використання мультимедійних презентацій. Безсумнівно, іноді
аргументи противників використання технічних засобів доведення інформації до слухачів досить
обґрунтовані. Але якщо відповідально ставитися до створення презентацій, то значної низки
заперечень та проблем можна позбутися, а переваги цього методу ефективно використати.

На основі певного досвіду проведення занять з курсів “Загальна фізика” та “Концепції
сучасного природознавства” з використанням мультимедійних презентацій, які мають автори,
можна зробити деякі узагальнення. Для початку потрібно проаналізувати переваги та недоліки
таких презентацій, розглянути принципи їх грамотного створення та можливі варіанти реалізації,
виявити коло лекційного матеріалу, де використання мультимедійних презентацій є найбільш
виграшним.

Які ж переваги мають мультимедійні презентації? По-перше, використання таких демонстрацій
забезпечує наочність подання навчального матеріалу, що сприяє його кращому охопленню та
запам’ятовуванню. Дійсно, презентації дозволяють наводити не тільки текстовий матеріал, але й
фотографії, рисунки, графіки тощо, без спотворення, якісно. Статична картинка при цьому може
бути перетворена в динамічну демонстрацію, темп і послідовність наведення елементів якої
контролюються викладачем.

Ще однією перевагою таких демонстрацій є можливість використання аудіофайлів. Озвучений
навчальний матеріал підкріплюється зоровими образами, в результаті він сприймається органами
чуття людини, що забезпечує підвищення ефективності сприйняття інформації. Таким чином,
нова інформація міцно закріплюється на інтуїтивному рівні.

Другою перевагою мультимедійних презентацій є швидкість та зручність відтворення
фотографій, рисунків, графіків тощо, що суттєво економить час викладача.

По-третє, презентації дають можливість структурувати заняття. На слайдах, на наш погляд,
потрібно наводити усі ключові слова, визначення та нові терміни. Це полегшує їх сприйняття та
засвоєння студентами. Звичайно, практично усі наведені переваги можна забезпечити і без
комп’ютерних презентацій, за допомогою звичайної дошки. Але при цьому отримана студентами
інформація буде менш наочною, а викладач витратить на це значно більше часу. Таким чином,
перевагами мультимедійних презентацій є наочність, зручність та швидкість викладення нового
матеріалу.

По-четверте, тільки під час мультимедійних лекцій створюються умови для швидкого і досить
якісного контролю рівня сприйняття студентами навчального матеріалу. Для цього на останньому
слайді поточної лекції можна навести невеликі тестові завдання, на які студенти мають дати
відповідь. Викладач при цьому заздалегідь готує невеликі аркуші паперу, на них вже зазначена
дата та номер лекції, перелік питань у вигляді 1,2,3..., напроти яких є вільне місце, куди студент
вписує свій варіант відповіді. Перевірка знань, засвоєних студентами за допомогою таких тестів,
є достатньо зручною та швидкою. Залежно від кількості правильних відповідей студент отримує
оцінку, яка входить до загальної суми балів за вивчення цієї дисципліни. Такий контроль не
тільки змушує студентів уважніше слухати лекцію, але й без втрати часу контролювати присутність
студентів на заняттях, якщо звичайно у цьому є потреба.

Важливим є те, що студенти можуть отримати для користування електронний варіант
лекційного матеріалу до початку занять (він викладений на сайті викладача або видається на
першому занятті з дисципліни), тому лекція фактично закріплює відомий навчальний матеріал та
роз’яснює незрозуміле з матеріалу.

Які ж саме аспекти використання презентацій є проблемними?
По-перше, це наявність кількох паралельних потоків інформації: одночасно студенти слухають

викладача та дивляться презентації. По-друге, швидкий темп проведення лекції порівняння з
традиційним способом і особливо дуже швидка зміна слайдів. По-третє, відсутність поетапності
виконання рисунків та діаграм, що не дозволяє студентам швидко зрозуміти, як їх зображувати.
Найгірше, коли усі ці недоліки супроводжують одну й ту саму лекцію, наприклад, єдине що
говорить викладач: “Вся необхідна інформація з даної теми наведена на слайдах”. Навіщо ж тоді
в аудиторії лектор? З вищевикладеного зрозуміло, що усі наведені недоліки мультимедійних
презентацій пов’язані не з їх використанням, а з неправильною організацією навчального процесу.
Все, що відбувається в аудиторії, залежить від лектора. Значно поліпшити загальне враження від
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проведення мультимедійних презентацій може використання нижченаведених порад:

1. Під час створення слайдів необхідно застосовувати зрозумілі шрифти типу Arial, Bookman
Old Style або Tahoma, при цьому розмір шрифта має буде достатньо великим, таким, щоб текст
можна було прочитати без напруги. Визначення та основні моменти повинні бути виділені жирним
шрифтом або кольором.

2. Потрібно враховувати, що на великому екрані і текст, і рисунки будуть виглядати не
зовсім так, як на моніторі комп’ютера. Глядачі в аудиторії будуть на значно більшій відстані від
екрану, тому обов’язково потрібно адаптувати розміри шрифту під розмір аудиторії.

3. Дуже важливим є вибір кольорів для презентації. Вони мають бути контрастними,
наприклад, світлий фон, темний шрифт, і навпаки. Ми більше схильні до першого варіанту,
оскільки на світлому фоні темний текст сприймається краще, і цей варіант є більш звичним для
студентів.

4. Слайдів має бути не багато (крім випадків, коли потрібно продемонструвати значну кількість
рисунків), інакше потрібно їх швидко змінювати і часу для запису матеріалу у слухачів не
залишиться. На час лекції достатньо 15–20 слайдів.

5. Не потрібно перевантажувати слайди ні текстом, ні рисунками. Краще уникати дослівного
перенесення тексту лекції на слайди. Слайди, перевантажені тестом, взагалі сприймаються погано.
На одному слайді мають бути один або два рисунки, інакше слухачі не зможуть зосередитися. Не
бажано наводити у презентаціях велику кількість таблиць, краще замінити їх графіками, але
одночасно не потрібно зловживати кількістю графіків. Скоріше за все не вся інформація, наведена
на слайді, призначена для запам’ятовування студентом. У такому випадку потрібно використо-
вувати різне оформлення слайдів для ілюстрації та для запам’ятовування. Це полегшить сприйняття
матеріалу, оскільки слухачі зможуть зорієнтуватися, що їм краще робити: слухати лектора чи
замальовувати слайд. Відзначимо, що доцільним під час виведення формул та складних рисунків,
які потребують послідовного виконання, а також під час наведення низки зображень, які
відповідають декільком моментам часу, є використання анімації.

6. Однією з найнеобхідніших умов є синхронізація слайдів з текстом лекції. Презентація має
ілюструвати, доповнювати інформацію лектора. При цьому вона не повинна стати головною
частиною лекції. Ідеальним варіантом є таке узгодження тексту лекції та презентації, коли слухач,
пропустивши якусь зорову інформацію, зміг би відтворити її з того, що говорить лектор. Для
цього лектор повинен самостійно керувати зміною слайдів.

7. Для підсилення ефекту від використання презентацій студентам повинен надаватися її
електронний варіант. Це дозволить слухачам під час лекцій не зарисовувати складні схеми та
рисунки, особливо ті, що наводяться не з метою запам’ятовування, а як ілюстративний матеріал.
Важливі для запам’ятовування схеми потрібно відтворювати поступово, з використанням анімації.
Це дозволяє пояснити, як краще зарисовувати ту чи іншу схему, чи рисунок, та сприяє кращому
їх запам’ятовуванню, розвиває логічне мислення.

8. Не слід використовувати під час презентації музикальне супроводження лекції, оскільки
це тільки відволікає увагу студентів, крім того, не можна перевантажувати лекцію анімацією,
вона має бути логічною та добре обґрунтованою.

Потрібно також звернути увагу на програми, в яких створюються презентації. Наразі
найдоцільнішим є використання програми “Microsoft PowerPoint”. Звичайно, є і альтернативи –
це “ACDSee” та “Macromedia Flash”. Але останні програми все ж не можуть складати реальної
конкуренції “Microsoft PowerPoint” під час створення ілюстрацій для навчальних занять. Тільки
“Microsoft PowerPoint” є універсальною програмою, інтегрованою у розповсюджену систему
“Windows”, яка входить до пакету програм “Office” і може без сторонніх зусиль бути проглянутою
практично на будь-якому комп’ютері. Потрібно також відзначити, що навчитися користуватися
цією програмою можна дуже швидко і без підручників. Разом з цим “Microsoft PowerPoint” дозволяє
працювати як з текстом, так і з рисунками, відеокліпами, анімацією.

Під час роботи з “PowerPoint” слід пам’ятати про недоліки цієї програми. Це великий розмір
файлів .pps та .ppt, що висуває певні вимоги до технічних характеристик комп’ютера. Презентації
із значною кількістю рисунків, анімацій та відео розміром більше ніж 200 МБ повільно
завантажуються або взагалі не працюють.

Зрозуміло, що усі наведені поради не є універсальними. Кожний викладач сам повинен
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знайти оптимальний варіант побудови мультимедійної презентації.

Мультимедійні демонстрації можна використовувати не тільки в курсі фізики та інших
технічних дисциплін, вони також є доречними під час лекцій з гуманітарних дисциплін.

Електронний підручник – новий жанр навчальної літератури
Потрібно відзначити, що навіть найкращий електронний підручник не може і не повинен

заміняти книгу. Можна провести аналогію між електронним підручником та екранізацією
літературного твору. Так само, як перегляд фільму, може пробудити інтерес до читання книги, за
якою він був створений, так і наявність електронного підручника має спонукати студента взятися
до вивчення навчального матеріалу за звичайним паперовим підручником.

Звичайний підручник був і ще довго залишиться основним “знаряддям” студента. Будь-
який текст значно зручніше вивчати в звичайній книзі, а не з екрану комп’ютера. Тому під час
створення електронного підручника слід задаватися питаннями: “Які саме принципово нові якості
дає електронний підручник у порівнянні з традиційним? Чи доцільна розробка даного
електронного підручника, якщо вже є традиційний?”, і лише у разі безперечних переваг цього
виду викладення матеріалу братися за його розроблення.

Електронний підручник є особливо ефективним у тих випадках, коли він:
 забезпечує практично миттєвий зворотний зв’язок;
 допомагає швидко знайти необхідну інформацію, пошук якої у звичайному підручнику

утруднений;
 істотно економить час при багатократних зверненнях до гіпертекстових пояснень;
 разом з коротким текстом – розповідає, показує, моделює тощо (Саме тут виявляються

можливості і незаперечні переваги мультимедіа-технології!);
 дозволяє швидко, але в темпі, найвідповіднішому для конкретного індивідуума, перевірити

знання з певного розділу;
 може актуалізувати необхідну навчальну інформацію, наприклад за допомогою мережі

Інтернет.
Для створення електронного підручника недостатньо взяти хороший курс з якоїсь дисципліни

та забезпечити його навігацією і красивим ілюстративним матеріалом (зокрема мультимедійними
анімаціями та демонстраціями), а потім втілити все це на екрані комп’ютера. Основним призна-
ченням електронного підручника є максимальне полегшення розуміння та активного запам’ято-
вування фізичних законів, найістотніших понять, тверджень тощо шляхом залучення у навчальний
процес інших, ніж у звичайного підручника, складових пам’яті, зокрема слухову та емоційну
пам’ять.

Якими ж є основні принципи створення електронного підручника з фізики?
 Поділення матеріалу на розділи, мінімальні за обсягом, але цілісні за змістом.
 Кожен розділ повинен містити:
 теоретичне ядро;
 контрольні питання з теорії;
 приклади;
 завдання для самостійного роботи (тести, інші завдання);
 контекстну довідку,
 історичний коментар.
 Кожен розділ електронного підручника повинен бути зв’язаний гіпертекстовими

посиланнями з іншими розділами так, щоб у користувача була можливість довільного переходу у
будь-який інший розділ.

 Студент повинен мати змогу самостійного керування зміною кадрів, можливості перевірити
себе, відповівши на контрольні питання та виконавши тестове завдання.

 Електронний підручник повинен допускати адаптацію до потреб конкретного користувача
у процесі навчання, дозволяти варіювати глибину і складність матеріалу, який вивчається завдяки
посиланням в інтернет.

 Електронні підручники мають виконуватися у форматах, що дозволяють, їх розширювати
і доповнювати новими розділами та темами.

У підсумку відзначимо, що електронний підручник необхідний для самостійної роботи
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студентів, оскільки він полегшує розуміння навчального матеріалу за рахунок інших, ніж у
друкованій літературі, способів його подачі: індуктивний підхід, вплив на слухову та емоційну
пам’ять тощо. Без електронного підручника студент не може одержати ґрунтовні та всебічні
знання і навички з фізики й інших дисциплін. Такий вид підручника корисний не тільки для
студентів, але і для викладачів.
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З точки зору теорії освіти виховне середовище розглядається як компонент виховної системи,
що забезпечує успішність розвитку та саморозвитку особистості дитини шляхом різноманітної
діяльності, створення спільнот, сприятливої атмосфери, самоврядування тощо. (В.А. Караковскій,
Л.І. Новікова, М.І. Рожков, Н.Л. Селіванова, В.П. Сергєєва, В.П. Созотов, Е.Н. Степанов). Виховне
середовище освітнього закладу визначає процес виховання, але при цьому не враховуються умови
розвитку педагогічної культури вчителів та батьків учнів. Педагогічне середовище – це сфера
творчого педагогічного спілкування (О.М. Анохін), педагогічного впливу (А.М. Анохін,
Н.Ю. Посталюк). Ще одне поняття “атмосфера” – це навколишні умови, обстановка (товариська
атмосфера, атмосфера довіри), яка педагогічно характеризує створення сприятливих (або
несприятливих) умов для розвитку та саморозвитку особистості.

Німецький педагог О.Ф. Больнов розуміє під визначенням педагогічної атмосфери “всі
відповідні відчуттю умови та людські відносини, які існують між вихователем та дитиною, які
складають задній план для кожної окремої виховної поведінки” [1]. Педагогічна атмосфера за
Больновим має принципове значення для успішного виховання. Він вважає, що не тільки певні
людські настанови сприятливі для виховання, а й глибше, що “вони повинні бути в наявності як
необхідні передумови, щоб взагалі, щось подібне до виховання змогло удатися” [1]. Знаменно,
що Больнов називає Песталоцці єдиним винятком, який в обох останніх листах свого твору “Як
Гертруда вчить своїх дітей” чітко відзначив, як укоренилися відношення маленької дитини до
матері у більш пізньому віці, які були позначені вдячністю і слухняністю завдяки любові та довірі.
Все ж таки Больнов дотримується думки, що ці визначення Песталоцці залишалися надто
невизначеними. Також Песталоцці не знайшов зрозумілої та переконливої назви для цієї виховної
та плідної атмосфери, так що його ініціатива залишилися в цьому відношенні без вірного
успадкування.

Больнов виходить з того, що у педагогічної атмосфери є “два взаємозамінних та відповідно
доповнюючих один одного напрямки”[2], а саме: “відповідна відчуттю установка дитини до
дорослого та інша, яку доросла людина зі свого боку проявляє до дитини”[2]. Тільки подвійна
перспектива від дитини та від вихователя може визначити суть педагогічної атмосфери, в той
час як Песталоцці опирався на першу перспективу. Проте, Больнов намагається розробляти не
тільки ці дві перспективи педагогічних відносин, а й продовжує розглядати оточення. Педагогічне
відношення значить не тільки тісне особисте ставлення однієї дитини до конкретної людини, а й
воно повинно охоплювати в той же час загальний настрій, який направлений “не тільки на іншу
людину, а в цілому охоплює світ” [2].

Другою необхідною вимогою Больнов називає атмосферу необтяжливої радості та підкреслює,
що вона повинна оточувати життя молоді і відкривати світ. Значення настроїв за Больновим
полягає в тому, що вони представляють основу душі у якості нижчого рівня всього психічного
життя і складають “основний настрій людського буття” [5]. Цю думку Больнов докладно розвинув
у своєму творі про суть настроїв. При цьому в дискусії з Гайдеггером Больнов звернув увагу на
те, що не тільки у настрої страху є цей фундаментальний характер в гайдеггерівському сенсі, а й
ствержував, що основна протилежність веселих і сумних, піднесених та зажатих настроїв має
вихідний пункт. Через поганий настрій хмурнішає та відчужується життя. Радісний настрій
навпаки відкриває людині світ і сприяє збільшенню психічних сил. Цю дію, полярну протилежним
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настроям, вважає Больнов особливо важливою для дітей тому, що вони в силу своєї нерозвиненості
більше піддаються впливам настроїв ніж дорослі. Виходячи з цього, Больнов бачить основне
завдання виховання: сприяти плідним настроям, та навпаки усувати шкідливі або допомогати їх
долати. Це дуже важливо, тому що все виховання, а особливо, шкільне виховання постійно
перебуває в небезпеці перебільшувати серйозність життя та пригнічувати веселий сміх і всі інші
ознаки дитячої неупередженості. Больнов діагностує цю тьмяність як професійну хворобу
вихователя, який повинен бачити в цьому небезпеку і усвідомлено захищатися від неї. Больнов
висловлює цю думку одним реченням тільки веселий вихователь – це хороший вихователь тому,
що в той же час тільки він в змозі поширювати радість, щоб повести за собою молодь” [2].

Незважаючи на те, що професіоналізм, педагогічна майстерність, професійна компетентність,
готовність до педагогічної діяльності є порівняно новими педагогічними категоріями, вони вже
міцно увійшли в науку, відображаючи узагальнені знання, що характеризують особистість педагога,
рівень сформованості його вмінь, професійно-значущі якості.

Відтак, питання, пов’язані з особистістю вчителя, його професійними якостями, знаннями,
вміннями, навичками не нові. Але час вносить свої корективи, висвітлюючи нові грані проблеми,
змушує розглядати їх з сучасних позицій, із урахуванням останніх досягнень психології та
педагогіки.

Сьогодні досить часто якість професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя
розглядається через поняття “професійна компетентність”. У теорії педагогічної освіти воно
використовується паралельно з такими поняттями як “професіоналізм”, “педагогічна майстерність”,
“готовність до  педагогічної діяльності”. Взагалі, характеризуючи одну й ту ж проблему, означені
педагогічні категорії мають особливі змістові відтінки й вживаються в різних контекстах.

Так, готовність до педагогічної діяльності визначається, як характеристика потенційного
стану вчителя, дотичне його професійної діяльності. У цілому, готовність до дії трактуються, як
стан мобілізації усіх психофізичних систем людини, що забезпечують ефективне виконання
професійних дій. Під готовністю розуміють озброєність людини необхідними для успішного
виконання дій знаннями, вміннями та навичками; нагальну реалізацію програми дій у відповідь
на появу визначеного сигналу.

Зміст поняття “готовність” психологи та педагоги розглядають як: єдність трьох компонентів
(когнітивного, емоційного, пов’язаного з поведінкою) (Д. Катц, М.Смит); сукупність мотиваційних,
пізнавальних, емоційних, вольових якостей особистості (Ю.М. Кулюткин); передумову цілеспря-
мованої діяльності, її реалізації, стійкості та ефективності (К.М. Дурай-Новакова, М.І. Д’яченко);
новоутворення (Л.С. Виготський); психічний стан (А.Й. Капська, А.Г. Мороз, В.О. Сластьонін ).
Проте наведені точки зору не суперечать одна одній, а доповнюють, розкриваючи різні аспекти
складного поняття. Слід зазначити, що всі автори розглядають готовність як передумову успішної
професійної діяльності людини.

У педагогіці й психології існує велика кількість дефініцій цього поняття. Готовність – це: на-
станова, аттітьюд, очікування, намір, феномен, явище, властивість, пильність тощо. Ми поділяємо
точку зору А.Ф. Линенко, яка розглядає готовність як цілісне стійке утворення, що мобілізує
особистість на включення до діяльності. На думку дослідника, готовність не є вродженою, а
виникає в результаті певного досвіду людини, заснованого на формуванні його позитивного
ставлення до означеної діяльності, усвідомленні мотивів і потреби в ній, об’єктивації її предмета
та способів взаємодії з ним.

Розглядаючи поняття “професіоналізм”, необхідно зазначити, що воно має декілька значень:
1 – це заняття будь-чим як професією; 2 – ступінь майстерності; 3 – оволодіння основами й
глибинами будь-якої професії. У довідковій літературі професіоналізм визначається, як “набута
під час навчальної та практичної діяльності здатність до компетентного виконання трудових
функцій; рівень майстерності та вправності у певному виді занять, відповідний рівню складності
виконуваних завдань”.

У сучасній психолого-педагогічній літературі немає єдиного підходу щодо визначення
означеного феномена. Кожен із дослідників, що оперує цією категорією, виокремлює її домінуючий
компонент чи співвідносить поняття “професіоналізм” з близькоспорідненим, на його думку,
поняттям. Так, дослідники пов’язують професіоналізм із самоосвітою (К. Левітан), вважають, що
воно близьке до поняття “професійний потенціал” (І.П. Підласий ), бачать у ньому компонент
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соціальної зрілості педагога (В.В. Радул ), розглядають професіоналізм як наявність знань і вмінь
учителя (В .Я. Синенько).

Разом з тим існують дві великі групи науковців, – представники однієї з яких співвідносять
поняття “професіоналізм” і “компетентність” (Н.В. Бордовська, А.О. Реан, О.А. Дубасенюк, І.А, Зязюн,
О.М. Шиян  та ін.), вважаючи останню необхідним компонентом професіоналізму вчителя; друга
група дослідників пов’язує поняття “професіоналізм” з поняттям “майстерність”, ставлячи про-
фесіоналізм на більш високу сходинку в ієрархії педагогічних категорій (О.С. Анісимов, А.О. Деркач,
І.Д. Багаєва, С.І. Ісаєв, С.Г. Косорецький, В.М. Слободчиков та ін.).

Так, І.А. Зязюн зазначає, що складовими професіоналізму в будь-якій професії є компе-
тентність і озброєність системою вмінь. Але в педагогічній діяльності, на його думку, для
професіоналізму недостатньо лише цих компонентів. Необхідні певні особистісні якості, тому що
сам педагог є інструментом впливу на учня. І цей інструмент – його душа.

О.А. Дубасенюк також вважає педагогічну компетентність одним із показників  професіона-
лізму, додаючи до неї професійно-педагогічну спрямованість і педагогічні здібності.

Представники іншої точки зору (С.І. Ісаєв, С.Г. Косорецький, В.М. Слободчиков) під поняттям
“професіонал” розуміють сукупність понять “особистість” і “майстер”. Професіонал розглядається
ними як цілісний суб’єкт, вільний і відповідальний в проектуванні, здійсненні та творчому
перетворенні власної діяльності.

Цієї ж точки зору дотримується і І.Д. Багаєва. Однак при цьому вона вважає, що
професіоналізм є поняттям вищого рівня, ніж “майстерність”, оскільки останнє засноване більш
на практичних прикладних вміннях педагога.

Загальновідомо, що педагог реалізує два основних соціальних завдання – навчання й
виховання підростаючого покоління. Незмінно залишаючись провідними в його професійній
діяльності, ці взаємопов’язані завдання згідно з вимогами, що ставляться до школи тією чи іншою
історичною епохою, наповнюються конкретним змістом й отримують специфічну спрямованість.

Зазначимо, що питання про те, яким бути вчителю й наскільки широким має бути спектр
його професійно-значущих якостей, знань, умінь і навичок хвилювало педагогів уже давно.
Питання, пов’язані з особистістю та діяльністю вчителя, часто висвітлювались в їхніх працях.

Я.А. Коменський  вважав, що людина, що обрала вчительство своєю професією, повинна
бути чесною, діяльною, наполегливою, живим взірцем доброчесності, яку має прищеплювати
учням, бути людиною освіченою та працелюбною, безмежно любити свою справу, ставитися до
учнів по-батьківськи, збуджувати в них інтерес до знань.

І.Г. Песталоцці вказував, що вчитель мусить бути сповнений любові, мудрості, цінувати
порядок, уміти володіти собою; учні повинні довіряти йому; він має бути здатним побачити в
кожній дитині її призначення й допомогти їй відбутися як особистості.

И.Ф. Гербарт  відзначав керівну роль учителя; метою навчання вважав формування   інтелекту-
альних   умінь,   уявлень,   понять, теоретичних знань.

А.В. Дистервег вказував на те, що хороший учитель повинен не тільки досконально володіти
предметом, а й любити свою професію та дітей; вважав, що вчителю треба знати історію,
літературу, а також весь час слідкувати за новими працями з педагогіки, психології й методики;
надавав велике значення озброєнню вчителів практичним педагогічними вміннями й навичками.

Л.М. Толстой вважав, що для педагогічної роботи велике значення має “не метода, а
мистецтво й талант”, а також любов.

Тут надзвичайно важливо знайти як загальний стиль спілкування, так і ситуативний підхід
до людини. Авторитет повинен здобуватися не через механічне встановлення дистанції, а через
взаєморозуміння, в процесі спільної творчої діяльності. Такий стиль спілкування відрізняв
діяльність В.О. Сухомлинського. Таке спілкування можна розглядати як передумову успішної
спільної навчально-виховної діяльності. Захопленість спільною справою – джерело дружності, і
одночасно дружність помножена на зацікавленість роботою, породжує спільний плідний пошук.
Говорячи про систему взаємин педагога з вихованцями, А. С. Макаренко стверджував, що педагог,
з одного боку, повинен бути старшим товаришем та наставником, а з іншого – співучасником
спільної діяльності. Необхідно формувати дружність як певний тон у відносинах педагога з
колективом.

Міркуючи про варіанти взаємин вихователя з дітьми, A.C. Макаренко зазначав: “У будь-
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якому випадку ніколи педагоги та керівництво не повинні допускати зі свого боку тону
фривольного: зубоскальства, розповідання анекдотів, жодних вільностей у мові та поводженні,
перекривляння тощо. З іншого боку, абсолютно неприпустимо, щоб педагоги та керівництво в
присутності вихованців були похмурими, дратівливими, крикливими” [4].
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОХІДНИХ У ФОРМУВАННІ
РОЗУМІННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ АНАЛІТИЧНИМ ТА

ГРАФІЧНИМ СПОСОБАМИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЙ
О.І. Кривовяз

 (КНУТД, м. Київ)

Розділ “Диференціальне числення функцій однієї змінної” є одним з важливих і обов’язкових
у курсі вищої математики у ВНЗ під час підготовки спеціалістів різного профілю. Дослідження
поведінки функцій за їх похідними з метою побудови графіків цих функцій є однією з ключових
тем цього розділу.

Задача дослідження функції та побудови її графіка фактично є задачею зміни способу задання
функції – переходу від аналітичного способу задання до графічного. При цьому використовується
інструментарій похідних, оскільки похідні мають з одного боку аналітичну оболонку, яка тісно
пов’язана з аналітичною оболонкою самої функції, а з другого – похідні мають геометричний
зміст, який відображає властивості графічного образу функції. Продиференціювавши функцію, і,
отримавши аналітичні вирази похідних першого та другого порядків, можна дослідити особливості
похідних, які випливають з їх аналітичних виразів, та, надавши їм геометричну інтерпретацію,
виявити особливості графічного образу самої функції і побудувати її графік.

Зазначимо, що основна частина теоретичного матеріалу, який вивчається в межах
розглядуваного розділу, та більшість вправ і задач, що наводяться в підручниках і розглядаються
на практичних заняттях, пов’язані з операціями над виразами, заданими в аналітичній формі,
при цьому геометрична інтерпретація надається їм рідко. Тому у студентів виявляються задовільно
сформованими вміння виконувати дослідження функцій, заданих аналітично, але при візуалізації
результатів досліджень у значної частини студентів виникають утруднення. Як нам здається, це
відбувається з причин слабкої сформованості у студентів розуміння особливостей геометричної
суті похідних, невмінням “бачити” особливості графічного образу функції крізь призму її похідних.

Мінімізувати ці утруднення, на наш погляд, можливо, якщо на практичних заняттях більше
уваги приділити розкриттю зв’язку геометричної суті похідних з особливостями графічного образу
функції.

Розмова про геометричне тлумачення аналітичних виразів повинна проходити на “графічній
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мові” – мові рисунків. При цьому, їх слід не просто сприймати як ілюстрацію, а створювати,
розмірковуючи і осмислюючи, що і як вони відображають. Розуміння геометричної суті з’являється
тільки тоді, коли необхідні рисунки студенти виконують власноруч. Це кропітка робота, яка
вимагає достатньо часу, але вона є, на наш погляд, необхідною.

Зважаючи на дефіцит часу, якого, як правило, замало відводиться на вивчення всієї теми,
необхідно заздалегідь так спланувати час, відведений для практичних занять, щоб мати можливість
не просто поговорити про геометричний зміст похідних, а попрацювати зі студентами, розв’язуючи
задачі в графічному ключі. Маючи певний досвід проведення практичних занять такого плану,
пропонуємо власне бачення методичних особливостей їх підготовки та проведення.

Починати слід з унаочнення геометричного змісту першої похідної, оскільки знання про
нього у більшості студентів обмежується лише словесним формулюванням. Необхідно в повільному
темпі разом зі студентами (викладач – на дошці, а кожен із студентів –  у власному зошиті)
відтворити рис. 1,

  
Рис. 1 
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Звернемо увагу на важливу деталь: значення похідної в точці є 
локальною характеристикою особливостей графіка функції в 
околі точки дотику. Тому поряд з рис. 1 на дошці подаємо ще 
рис. 2, на якому, вилучивши з попереднього рисунку всі 
додаткові лінії та символи, залишаємо тільки те, що 
безпосередньо пов’язане з унаочненням геометричного змісту 
похідної. 
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                           Рис. 3                                                                         Рис. 4 
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З огляду на це, ми вважаємо, що рис. 4 точніше унаочнює геометричний зміст похідної ніж
рис. 3, який частіше зустрічається у підручниках.

Щоб надати студентам можливість пересвідчитися в тому, що у випадку, коли функцію
задано графічно (а відповідне аналітичне представлення функції невідоме), похідну цієї функції в
будь-якій точці знайти можливо, пропонуємо виконати вправу.

Завдання. За графіком функції знайти її похідні у вказаних точках.

  
Рис. 5 
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Слід зауважити, що під час розв’язування вправ застосовується так званий “індивідуально-
колективний” спосіб організації навчальної діяльності: перед виконанням кожної вправи студентам
роздаються заздалегідь підготовлені картки з однаковою (або різними) умовою задачі і надається
час для її індивідуального виконання, а потім студентами відтворюються отримані відповіді на
дошці та йде їх колективне обговорення.

Ознаки монотонності диференційовних функцій унаочнюємо, виконавши рисунки, на яких
зображені криві, що є фрагментами графіків зростаючої та спадної функцій, та проведені дотичні
в будь-яких точках цих кривих. Акцентуємо увагу на кутах нахилу дотичних до додатного напряму
осі Ox , а отже – і на відповідних знаках похідної першого порядку (рис. 6 та рис. 7). Це дає
можливість студентам грунтовніше зрозуміти зв’язок між характером монотонності функції та
знаком її похідної.
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                          Рис. 6                                                           Рис. 7 
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Далі від графічного способу подання інформації переходимо до знаково-символічного подання
її у вигляді таблиць.

Таблиця до рис.  6       Таблиця до рис. 7 
х (а; b)  х (а; b) 

 

f(x) 
 

зростає    

f(x) 
 

спадає  

 f'(x) +   +   +   +   +  f'(x) –   –   –   –  – 
 

 Повторення знаків “+” або “–” в межах проміжків, на яких функція є монотонною, як нам
здається, є доцільним, оскільки підсилює розуміння того факту, що перша похідна монотонної
диференційованої функції має однаковий знак в усіх точках проміжку монотонності [2].

З метою формування у студентів навичок зорового виокремлення ділянок монотонності та
вміння подавати відповідну інформацію в табличному вигляді, пропонуємо студентам вправу.

Завдання.
1. Розбити графік (рис. 8) на ділянки монотонності, вказавши для кожної з них кінцеві

точки та спроектувавши їх на вісь Ox.
2. Занести послідовно в перший рядок таблиці (зразки подано вище) проміжки монотонності

та точки, які їх відокремлюють.
3. Описати словесно та символьно поведінку функції на кожному з проміжків монотонності

(другий рядок таблиці).
4. Вказати знак першої похідної на кожному проміжку (третій рядок таблиці).
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Рис. 8 
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Оскільки уявлення про екстремуми функції студенти мають ще зі школи, природно

запропонувати їм додаткове завдання: вказати точки мінімуму та максимуму на тих графіках, з
якими вони щойно працювали, та охарактеризувати особливість розташування дотичних до
графіків функцій в цих точках, отже, вказати значення похідних.

Продовжуючи розмову в графічному ключі, візуалізуємо достатні умови існування екстремумів
диференційованих функцій, проілюструвавши кожен з випадків відповідним рисунком, на якому
зображено фрагмент графіка в околі критичної точки та подано рядок інформації про поведінку
похідної.

Таблиця 1 
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На базі цих рисунків можна створити довідничок так званих графічних “орієнтирів”, який
допоможе студентам запобігти помилок при унаочненні форми графіка в околі критичних точок,
особливо у тих випадках, коли критичні точки не є точками екстремумів функції.

                                                                                                                                              Таблиця 2 
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З метою формування навичок візуалізації інформації про характер критичних точок та знаки
першої похідної на вказаних проміжках, можна запропонувати студентам виконати таку вправу.

Завдання. Використовуючи дані таблиці (табл. 3):
1. Заповнити її останній рядок, подавши у словесно-символьному вигляді висновки про:
 характер монотонності функції на вказаних інтервалах;
 характер критичних точок;

                                                                           Таблиця 3 
 

 
 

 

x -2 (–2;0) 0 (0;5) 5 (5;10) 10 (10;14) 13 
у 3  7  12  6  2 

f'(x)  +  +  + 0 +  +  + 0 –  –  –  0 –  –  –   
f(x)          
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2. В координатній системі хОу:
 за координатами (х, у) побудувати виділені точки;
 перенести з таблиці в критичні точки графічні «орієнтири»;
 побудувати ескіз графіка.
Нижче показано, як повинна виглядати таблиця після її заповнення.

Таблиця 4 
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f'(x)  +  +  + 0 +  +  + 0 –  –  –  0 –  –  –   
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спадає 

 
 спадає  

На рис. 9 та 10 показано етапи побудови ескізу графіка.

          
                               Рис. 9                                                                          Рис. 10 
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Необхідність підключення під час дослідження функції ще й  інформації про другу похідну,
графічними образами якої є опуклість чи вгнутість графіка функції, корисно продемонструвати
студентам на простих рисунках (рис. 11 та рис. 12), підкреслюючи при цьому, що інформації про
знак першої похідної недостатньо для того, щоб розрізнити форму наведених графіків.

  

 
Таблиця 5 

х (а;b)  
 xf   +   +   + 
 xf   зростає 
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a      x1        x2      b 
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0 x 

Рис. 12 
0 b а 

зростає y 

х 
Рис. 11 

У шкільному курсі математики такі характеристики графіка функції як його опуклість або
вгнутість не вивчаються. Тому слід більше уваги приділити визначенню цих характеристик, їх
візуалізації та унаочненню їх зв’язку з поведінкою похідних.
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Продовжуючи працювати в графічному ключі 

означення опуклості та вгнутості графіка унаочню-
ємо, виконуючи рисунок (рис. 13), на якому дотичні 
мають відповідне розташування відносно опуклої та 
вгнутої його частин. Звертаємо увагу на те, що 
дотична, проведена в точці P , яка є точкою перегину, 
перетинає графік, відокремлюючи опуклий фрагмент 
від вгнутого. 

Яким чином поведінка першої похідної на 
опуклій та вгнутій частинах графіка пов’язана з 
певним знаком другої похідної, ілюструємо на 
відповідних рисунках (рис. 14 та рис. 15), 
пояснюючи суть вказаного зв’язку (розглядаємо 
найпростіший випадок). 
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Повертаючись до рис. 11 та 12, додаємо в інформаційну таблицю ще один рядок зі знаками
другої похідної на відповідних проміжках і в результаті отримуємо дві різні таблиці, які більш
точно характеризують особливості кожного з графічних фрагментів.

        Таблиця до рис. 11                                                                   Таблиця до рис. 12 
x (a;b)  x (a;x1)  x1 (x1; x2) x1 (x2;b) 
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Представлення інформації про першу та другу похідні функції у вигляді таблиці є важливим

етапом обробки інформації перед побудовою графіка функції. Тому дослідження аналітично заданої
функції за повною схемою слід, на нашу думку, обов’язково завершувати впорядкуванням
отриманої на кожному кроці дослідження інформації шляхом зведення її у спільну підсумкову
таблицю. Для цього абсциси всіх отриманих під час дослідження критичних точок наносимо на
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вісь Ox  і в перший рядок таблиці послідовно заносимо їх значення та проміжки між ними. Дваа
наступні рядки заповнюємо, заносячи знаки та значення першої та другої похідних у виокремлених
точках та на проміжках між ними. Дуже важливим є останній рядок, в який заносяться висновки,
спочатку у словесному, а потім у символьному вигляді, про особливості графіка функції на
проміжках та характер виокремлених точок.

Традиційно для позначення характеру монотонності функції на проміжку та опуклості чи
вгнутості відповідного фрагменту графіка використовують два різних символи, що, на наш погляд,
заважає утворенню єдиного зорового образу, адекватного характеру відповідного фрагменту
графіка. Вдалішими є символи, утворені на основі композиції кожної пари символів в один (вони
наведені на сторінках одного з давніх підручників [3]), і саме цими символами ми користуємося в
своїй роботі.

Таблиця 6 
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Заключним етапом є виконання студентами комплексної вправи, яка складається з двох

частин.
Перша частина завдань має за мету перевірити вміння студентів “читати” графіки –

виокремлювати критичні точки та мовою знаків і значень похідних описувати їх особливості та
характер фрагментів графіків між ними. Пояснимо суть завдань та організацію їх виконання.
Маємо два варіанти карток з графіками функцій та окремі бланки з порожніми підсумковими
таблицями. Студентів розбиваємо на пари і кожній парі даємо картки з різними варіантами графіків
і завданням.

Завдання.
 

За графіком функції (рис. 16) заповнити таблицю: 
 в перший рядок таблиці занести послідовно точки, 

вказані на осі Ox , та проміжки між ними; в другий –
ординати вказаних точок; 

 на кожному з проміжків та в точках вказати знаки 
та значення першої та другої похідних. 

 
 
 
 
                        Рис. 16 
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Після виконання першого завдання таблиця набуває вигляду: 
Таблиця 7 

 

 

x  -4  1;4  -1  1;1  1  3 ;1  3  5 ;3  5  6 ;5  6  7 ;6  7 
y  10  7  4  2  5  8  4 
 xf    – – – 0 – – – – – – – 0 + + + + + + 0 – – –  
 xf    + + + 0 – – – 0 + + + + + + + не

 
іс

н – – – – – – –  
 xf               
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Далі студенти обмінюються таблицями (залишивши у себе картки з графіками) та виконують

другу частину завдань. Друга частина завдань має за мету перевірити вміння унаочнювати
інформацію, яка подана у вигляді таблиці (табл. 7).

Завдання.
 Заповнити останній рядок таблиці: за даними про знаки і значення похідних у виокремлених

точках та на проміжках між ними, зробити  у словесно-символьному вигляді висновки про їх
графічні особливості.

 Побудувати графік в цілому.
Після виконання другого завдання табл. 7 набуває вигляду табл. 8, а побудований графік

повинен мати вигляд як на рис. 16.
Таблиця 8 
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Запропонована форма організації практичного заняття, на наш погляд, є ефективною. Заняття
проходить жваво, студенти працюють з підвищеним інтересом, а це сприяє кращому розумінню
суті матеріалу, який вивчається.

Зауважимо, що можна пропонувати графіки складніших функцій, зокрема, з кутовими точками
(рис. 17), з вертикальними асимптотами  (рис. 18) тощо. Все залежить від рівня математичної
підготовки студентів, уявлення про який викладач вже має на момент проведення такого заняття,
і тому здатен підібрати варіанти умов задач, які є посильними для конкретних студентів групи.
Слід завжди мати в запасі умови задач підвищеного рівня складності, щоб пропонувати їх студентам
з вищим рівнем математичної підготовки.

  

                 
                           
                     Рис. 17                                                                    Рис. 18 
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Підготовка до проведення занять в графічному ключі вимагає від викладача ретельної
методичної роботи. Слід заздалегідь продумати структуру задач, скласти достатню кількість
варіантів задач різного рівня складності, щоб їх вистачало для розв’язання на практичних заняттях,
для домашніх завдань та для проведення тестувань і контрольних робіт, а також заготувати
необхідну кількість карток з умовами цих завдань. Безперечно, це велика методична робота, але
без неї не обійтись, оскільки в задачниках практично відсутні задачі необхідної спрямованості, а
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що стосується підручників та посібників, які масово випускаються в останній час не тільки
великими видавництвами, а й практично в усіх ВНЗ, то в більшості з них графічний матеріал
дається в мізерному обсязі і часто (особливо в останніх) має досить низьку якість.

Підкреслимо, що заняття такого плану є дуже важливими, оскільки сприяють розвитку уяви,
формують вміння мислити геометричними образами, вимагають від студентів значної розумової
напруги, розширюють їх математичний тезаурус, висвітлюючи інший бік математичних об’єктів,
та дозволяють піднятися на більш високий рівень розуміння матеріалу, який вивчається в курсі
вищої математики.
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СКЛАДОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

“ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ”

Т.В. Манькевич, пошукувач
                                                                      (Українська інженерно-педагогічна академія)

Постановка проблеми у зальному вигляді. Відродження нашого суспільства, його розвиток
значно залежить від креативності людей, від тих умов, які сприяють формуванню творчої
особистості. Саме тому перед вищою школою поставлено завдання підготовити висококультурну,
грамотну, духовно багату і національно свідому особистість, яка докорінно змінить науково-
технічну, економічну та інтелектуальну основу людства [1]. Розвиток пізнавальної діяльності та
самостійності студентів, які включають в себе інтерес до знань і потребу до самоосвіти – важливі
проблеми педагогічної теорії і практики.

Формування та активізація пізнавальної діяльності студентів лежить у центрі модернізації та
удосконалення навчання фахівців технічного профілю. На думку науковців навіть найсучасніші
педагогічні технології та засоби навчання не сформують необхідних знань, способів діяльності та
творчих здібностей студента, якщо він сам не займе активну особистісну позицію. Його не можна
примусити вчитися активно, а можна лише спонукати до активних дій шляхом реалізації певних
методів, прийомів та умов навчання [2].

Викладач, перш за все, має сформувати в студентському колективі творче і свідоме
відношення до навчальної дисципліни і до спеціальності в цілому та активізувати пізнавальну
діяльність студентів шляхом створення умов для самостійного пошуку знань. Таким чином,
визначення складових активізації пізнавальної діяльності студентів, які сприяють інтересу до
знань та потребі в самоосвіті – важливі проблеми освітньої парадигми.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пропагуючи активізацію, самостійність, інтерес

до знань сучасна дидактика водночас критично переосмислювала і уточнювала теоретичні
положення з цього питання видатних педагогів минулого. Питання розвитку активності особистості
і навчально-пізнавальної діяльності знайшли своє відображення в наукових дослідженнях
відомих вчених-педагогів минулого  Я.А. Коменського, В.А. Сухомлинського, К.Д. Ушинського
[3, 4, 5].

Знанні в педагогіці дослідники питань теорії та методики активізації навчально-пізнавальної
активності студентів П.Г. Лузан, В.І. Дьомін, В.І. Горобець на основі наукових досліджень
зазначають, що вчені-педагоги виділяють два рівні активності: репродуктивний (виконавчий) та
продуктивний (творчий) [6, с.14]. У центрі такого поділу ставлення особистості до характеру
діяльності  відмічає М.І. Махмутов [7]. Виходячи із цієї ознаки Д.Б. Богоявленська окреслює такі
рівні активності:

 репродуктивний – інертний, пасивний (студенти залишаються в рамках початкових способів
дій;

 евристичний – характеризується прагненням до вдосконалення своєї діяльності, готовності
до пошуку нових знань;

 креативний (творчий) – вищий рівень інтелектуальної активності. Його особливість полягає
у прагненні студента виявити причини, зв’язки та залежності, в умінні переходити до теоретичних
узагальнень, коли емпіричні закономірності стають самостійними проблемами, об’єктом
теоретичних досліджень [8].

А.О. Вербицький пропонує активне навчання при контекстному підході [9]. На думку
Г.С. Костюка, генеральним шляхом удосконалення навчання вважають активізацію. Але пасивного
навчання не буває. Вчитися – означає проявляти активність, яка спрямована на засвоєння певних
знань [10].

В.І. Лозова переконливо визначає активність як психічний стан, рису людини в пізнанні,
вирізняє потенційну та реалізовану активність. Дає обґрунтування рівням реалізованої активності:

 виконавська активність особистості, яка виявляється у репродуктивній діяльності;
 реконструктивна активність, яка допускає не лише копіювання того, що запропоновано, а

й вибір засобів діяльності, використання відомих знань, прийомів дій;
 творчу активність, показником якої є ініціатива, самостійність у визначенні мети, завдання,

засоби пізнання та інтерес [11].
Аналізуючи проблему активізації навчання Т.А. Тернавська відмічає, що пізнавальна

активність це багаторівневе утворення особистості, яке характеризується психічним станом
суб’єкта у навчанні і виявляється його ставленням до пізнавальної діяльності [12].

Доцільно відмітити трирівневі структури, які пропонують в своїх працях Г.І. Щукіна і
Т.І. Шамова [13, 14].

Активні методи навчання у вищих навчальних закладах, а також модульний  принцип
організації навчання глибоко аналізував і досліджував В.Д Мороз [15, 16].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Формування пізнавальної
активності студентів інженерних коледжів досить складна та багатогранна педагогічна проблема,
над вирішенням якої вчені працюють вже декілька століть. Серед причин низької активності в
навчанні та самостійного пошуку знань і як наслідок підготовки висококваліфікованих фахівців
машинобудування можна виділити методичне і дидактичне забезпечення дисципліни навчальними
та робочими навчальними програмами з чітко сформульованою метою, методичними вказівками
для виконання практичних занять та лабораторних робіт; відсутність або часткова готовність
комплекту матеріалів для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів,
матеріалів для самостійної роботи студентів (електронних навчально-методичних посібників,
електронних конспектів лекцій, опорних схем, обов’язкових домашніх завдань з методичними
вказівками) роздаткового матеріалу; недостатній рівень володіння викладачем матеріалом
навчальної дисципліни; відсутність технічних засобів навчання та засобів візуалізації. Безумовно
ефективність навчання залежить від особистості студента, його поглядів, соціального середовища
в сім’ї, групі та навчальному закладу зокрема, знання або вікові особливості, прийоми організації
колективної діяльності, нездатність з боку викладача організувати комунікативне спілкування в
процесі викладання дисципліни [2].
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Поряд із цим незважаючи на дослідження, доведення, розробку і як наслідок впровадження

шляхів, методів та засобів активізації пізнавальної діяльності ця проблема залишається до кінця
не вирішеною.

Формування цілей статті. Виходячи з аналізу стану питання виникає необхідність
впроваджувати активні форми, інноваційні технології навчання, прийоми та методи, які
максимально активізують навчальний процес та сформують активну, творчу (креатину), свідому
та самостійну особистість.

Тому метою статті є визначення, аналіз та об’єднання в єдину систему складових активізації
пізнавальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація
та технічні вимірювання”.

Виклад основного матеріалу дослідження. У ході вивчення дисципліни “Взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання” в машинобудівному коледжі складовими активізації
пізнавальної діяльності і як наслідок вироблення самостійності під час вивчення дисципліни є
форми, прийоми та методи навчання, які реалізуються, починаючи від нормативних документів
та завершуючи дипломним проектуванням. Це сукупність прийомів, способів, методів та засобів
психолого-педагогічного впливу на студентів, що спрямовані на активізацію пізнавальної
діяльності, розвиток творчого (креативного) самостійного мислення, формування знань, способів
діяльності та творчих здібностей до вирішення професійних завдань в галузі машинобудування.

Однією із складових формування професійних компетенцій висококваліфікованого фахівця
(далі – молодшого спеціаліста) є розроблена навчальна програма для вивчення дисципліни
“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” з формуванням чотирикомпонентної
мети кожної окремої теми, де четвертою складовою за номером, але першою та ключовою для
вивчення дисципліни за змістом є формування у студента розуміння необхідності вивчення теми,
розділу та матеріалу дисципліни вцілому.

Другою складовою підвищення пізнавальної активності студентів є вивчення дисципліни
“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” за модульно-рейтинговою системою
організації навчального процесу, яка є основою пізнавальної активності та розвитку самостійного
мислення студентів, підвищує рівень відповідальності в навчанні.

У ході вивчення дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”
значна увага приділяється удосконаленню, ефективній організації, плануванню та систематизації
самостійної роботи студентів. Дидактичними завданнями якої є: пошук знань, їх осмислення та
закріплення; формування і розвиток практичних навичок, а також інтелектуальних, організаційних
і гностичних умінь.

З цією метою розроблено індивідуальні плани навчання з широким залученням студентів до
науково-дослідної роботи, включення  самостійної роботи в навчальний план та розклад занять з
організацією індивідуальних консультацій, орієнтація лекційних і лабораторно-практичних занять
на самостійну діяльність, створення комплексу навчальних і навчально-методичних матеріалів
для самостійної роботи.

Видатний дидакт В.Д. Мороз в своїх працях пропонує систематизувати самостійну роботу в
такий спосіб, коли виділяється характер самостійної навчальної роботи студентів за місцем її
реалізації та формою організації, а також дидактичні ресурси організації самостійної роботи. Однією
із форм є реалізація самостійної роботи поза аудиторією – це самостійне вивчення і поглиблення
знань матеріалу начальної дисципліни, підготовка до виконання лабораторних і практичних робіт,
виконання обов’язкових домашніх завдань [16].

Наступною формою реалізації самостійної роботи є аудиторія де виконуються контрольно-
залікові заняття та лабораторно-практичні роботи.

Систематизувавши самостійну роботу студентів за місцем її реалізації та формую організації
ми зможемо чітко, дидактично та обґрунтовано визначитись з технологією її організації.

Тому ми все більше переконуємось, що домашні самостійні завдання вимагають чіткої
продуманості технології самостійної роботи студентів, більше того, вони повинні спонукати
студента до активного самостійного пошуку працювати з великим масивом інформації та
інформаційних джерел. Для одержання необхідного результату та максимального засвоєння
навчального матеріалу потрібно раціонально і правильно визначитись з обсягами самостійної
роботи.
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У результаті виконання самостійних завдань студент своїми відповідями повинен довести,

що він на визначеному дидактичною метою рівні, засвоїв матеріал дисципліни, набув уміння та
навичок. З цією метою ми створюємо відповідні дидактичні умови студенту в змісті та формі
завдань.

Таким чином перш ніж поставити перед студентом завдання самостійного вирішення питань,
ми визначали основні дидактичні принципи: завдання відповідають вимогам професійно-
кваліфікаційних характеристик; носять максимально цілісний характер, професійну прикладну
направленість, мають чітку логічну послідовність та взаємозв’язок; доступні для вирішення
студентом; обсяги завдань враховують зайнятість студента. У першу чергу технологія самостійної
роботи повинна стати основою для активізації пізнавальної діяльності,  формування у студентів
способів діяльності та творчих здібностей, сприяти мотивації для роботи з інформаційними
джерелами тощо.

Використовуючи ці умови, вибудовуємо модель домашнього завдання з дисципліни
“Взаємозамінність, стандартизація та технічні   вимірювання” (рис. 1).

Модель включає в себе перелік методичних і навчальних цілей, перелік інформаційних джерел,
які повинен використовувати студент, форму завдання та критерії оцінки, а також технологію
самостійної роботи.

Отже, ефективна організація самостійної навчальної роботи студентів сприяє оволодінню
методичного самонавчання та опануванню найновішими досягненнями науки і техніки в галузі
стандартизації.

Не менш важливою складовою активізації пізнавальної діяльності студентів під час вивчення
дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” є тестова форма контролю
якості знань студентів. У ході її реалізації необхідно впроваджувати вироблені педагогікою принципи
контролю навчальної роботи і знань студентів, а саме: принцип об’єктивності перевірки і оцінки;
принцип індивідуальності контролю; систематичності та регулярності контролю; всебічності
контролю; принцип єдності вимог викладача до студентів, а також принцип етичності контрою.

 
Рис. 1. Модель домашнього завдання з дисципліни  

"Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" 
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З метою активної реалізації цих принципів і для перевірки поточних та підсумкових знань з
дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, знання кожного окремо
вивченого модуля перевіряються двома ефективними видами контрольних заходів. Такими видами
контрольних заходів є обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ) за навчальним модулем, яке направлене
на активізацію самостійної роботи студентів та контрольно-залікові заняття (КЗЗ), які розроблені
у вигляді тестів.
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Рейтингові показники якості контролю знань студентів дають можливість одночасно

здійснювати контроль за навчальним процесом не тільки викладачеві але й студенту.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Резюмуючи наведені підходи в реалізації

складових активізації пізнавальної діяльності під час вивчення дисципліни “Взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання” і впровадження в навчальний процес Харківського
машинобудівного коледжу модульно-рейтингової системи, тестової форми контролю якості знань
студентів, організації самостійної навчальної роботи студентів, правильної постановки цілей та
завдань перед вивченням навчального матеріалу дисципліни, проблемного навчання як постійно
діючої складової викладання матеріалу дисципліни, технічних засобів навчання і мультимедійного
обладнання під час лекційних занять, оснащених та добре обладнаних аудиторій, електронних
навчально-методичних посібників та конспектів лекцій, візуального супроводження лекційного
матеріалу у вигляді структурно-логічних схем, обов’язкових домашніх завдань з методичними
вказівками в електронному та друкованому вигляді, що розміщені в бібліотеках коледжу і доступні
для студена протягом вивчення навчальних модулів дисципліни, контрольно-залікових завдань в
тестовій формі, методичних вказівок для виконання практичних занять, а також роздаткового
матеріалу сприятимуть активізації пізнавальної діяльності студентів коледжу і будуть досить
позитивно впливати на формування висококваліфікованих фахівців.
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МОТИВАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ
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Ключові слова: мотивація, іноземна мова, керування мотивацією, психологічна діяльність.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Знання іноземної мови (ІМ) – один із
найважливіших інгредієнтів успішної кар’єри сучасної людини. Усвідомлюючи саме це, люди
готові жертвувати часом  та коштами задля отримання чудодійного елементу майбутнього успіху.
Проте, цього запалу, нажаль, вистачає не на тривалий час. Для того щоб утримати інтерес студента
чи будь-якої людини до вивчення іноземної мови, дуже важливо підтримати цей запал або
зацікавити людину, розпалити в неї  потяг до оволодіння іншомовною компетенцією. Тобто, в
статті розглядається  важливість такого необхідного компоненту навчання  як мотивація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом ця проблема досліджується в
рамках діяльнісного підходу до вивчення, розробленого С. Л. Рубінштейном, А. Н. Леонтьєвым
та ін. Для оптимальної організації навчального процесу важливо, в першу чергу, глибоке знання
мотивів навчання студента, по-друге, уміння правильно виявляти ці мотиви і розумно керувати
ними. На даний момент немає єдиної думки чи однозначного вирішення цієї проблеми, а саме:
що ж таке мотивація в цілому і мотивація навчальної діяльності, зокрема.

Mета
У цій статті буде досліджено взаємозв’язок і взаємообумовленість мотивації та змісту навчання

іноземній мові. У зв’язку з цим тут будуть розкриті всі складові мотивації та їх вплив на навчальний
процес. Керування мотивацією вивчення ІМ є однією із центральних проблем методики навчання
у всіх освітніх закладах.

Викладення основного матеріалу. ІМ як предмет має ряд специфічних рис, однією з яких є
оволодіння мовою безпосередньо шляхом іншомовного спілкуванням. Нажаль, в даний момент,
цей процес носить штучно-навчальний характер, у зв’язку з відсутністю у студентів “природної
потреби” у спілкуванні ІМ. Тому перед викладачем стоїть завдання створення умов іншомовного
спілкування в процесі навчання мові, максимально наближеному до “природних” умов.
Найважливішим фактором, що стимулює процес іншомовного спілкування, слід вважати мотивацію
засвоєння ІМ. Пошук шляхів вирішення питання мотивації можливий з огляду на психологічні
дослідження цього напрямку, де розглядаються психологічні основи мотивації. За словами
І.А. Зимньої, “мотив – це те, що пояснює характер даної мовної дії, тоді як комунікативний намір
виражає те, яку комунікативну ціль має, той хто розмовляє”. У галузі вивчення іноземної мови
психологічні питання розглядаються в роботах А.А. Алхазішвілі, І.А.Зимньої, А.А. Леонтьєва,
Н.М. Симонової ті ін. Спираючись на ці роботи можна зробити висновок, що мотивація – це
система імпульсів, які спонукають і направляють навчальну діяльність, у випадку позитивної
установки викладачем, на глибше вивчення ІМ, вдосконалення отриманих знань і потяг розвивати
потребу пізнання іншомовної діяльності. Багаточисельні експерименти показали, що впродовж
одного навчального року відношення, тих хто навчається, до різних видів мовної діяльності на
ІМ може різко змінюватись в негативну чи позитивну сторону. Це, в свою чергу, залежить від
стилю роботи викладача (постійне використання лише підручника, однотипових видів завдань
послаблює позитивні емоції, і студент перетворюється в пасивного спостерігача), від результатів
навчання тощо. Наприклад, експеримент Н.М. Симонової показав, що чим вище успішність з
ІМ, тим глибше у підсвідомості студента позитивна установка до вивчення ІМ. І навпаки, низька
успішність сильно корелює з негативною когнітивною, комунікативною уста-новкою. Позитивна
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установка на вивчення ІМ поліпшує результати навчання мовленнєвої діяльності. Окрім цього
для оптимальної організації мовної, мислительної діяльності необхідно знати типи мотивації.
Мотивація навчання може визначатись зовнішніми мотивами і внутрішніми.   Зовнішні мотиви
не пов’язані із змістом навчального матеріалу: мотив обов’язку (широко соціальні мотиви), мотив
оцінки, особистого благополуччя (вузько соціальні мотиви), відсутність бажання навчатись
(негативні мотиви).  Внутрішні мотиви, навпаки, пов’язані із змістом навчального матеріалу:
мотиви пізнавальної діяльності, зацікавленості змістом навчального матеріалу (пізнавальні мотиви),
мотиви оволодіння загальними навичками спілкування, виявлення інтересу до культури країн,
мови яких вчимо (навчально-пізнавальні мотиви). Як стверджує Г.В. Рогова і З.Н. Нікітенко,
інтерес до процесу оволодіння ІМ тримається саме на внутрішніх мотивах, які виходять із самої
іншомовної діяльності. Таким чином, з метою збереження зацікавленості студента до дисципліни
викладач іноземної мови повинен розвивати у студентів внутрішні мотиви. У цьому контексті
ключовими і вирішальними параметрами є ті, які притаманні кожному індивіду: особистий досвід,
галузь майбутньої діяльності, інтереси та нахили, емоції та почуття, світогляд, статус у колективі.
Саме акцент на ці параметри дозволяє визвати справжню мотивацію. У цьому випадку спрацьовує
не стимуляція, а внутрішній поклик; мотивація, виявляється, не запозичена із зовні, а є прямим
породженням самого методу навчання.  Перед викладачем виникає ціла низка завдань, головні з
них стосуються застосування міжособистісних відносин і створення емоційного благополуччя,
що в свою чергу забезпечить підвищення ефективності навчання іншомовному спілкуванню.
Оскільки, мотивація – явище багатогранне, то зміст навчальної дисципліни має охоплювати цілу
низку засобів для її підтримки. У системі навчання ІМ як іншомовної культури в першу чергу
важливі засоби для підтримки мотивації до пізнавальної, розвиваючої діяльності, що в кінцевому
результаті визиває у студента, який вивчає ІМ, комунікативну мотивацію. У загальній структурі
мотивації домінуючим є основний мотив, що визначає навчальну діяльність і формування ставлення
до неї. Це пізнавальний мотив, оскільки,  в ньому закладено потяг до пізнання. У процесі
навчальної діяльності починають діяти і особисті мотиви, що керують постановкою, сприйняттям
і вирішенням окремих завдань для досягнення конкретних цілей навчання іншомовному
спілкуванню. Пізнавальні мотиви в оволодінні ІМ диференціюються таким чином: інтерес до ІМ,
в цілому, сприяє формуванню мотивів аналізу мовних явищ, до розвитку лінгвістичного мислення,
можливість застосування ІМ як засобу обміну інформацією, отримання знань з її допомогою,
вивчення культури, історії розвитку та реалій сьогодення країн, мови яких вивчаємо. Розширення
кругозору формує мотив ставлення до ІМ як до необхідного засобу пізнавальної діяльності.
Мотиваційний аспект має вирішальне значення для активізації всіх психологічних процесів –
мислення, сприйняття, розуміння і засвоєння іншомовного матеріалу. Для цього потрібно
підвищувати рівень мотивації, сприяти розвитку пізнавальної та інтелектуальної діяльності
студентів, прагнути в кінцевому результаті підвищити ефективність навчання. “ В н у т р і ш н і
умови”, психічні і фізичні переживання, потреби, усвідомлення реалізації цих потреб надають
змісту, тим самим стимулюють мовленнєву діяльність, мислення і призводять до виникнення
бажання дізнатись більше, мислити мовою. Завдяки ситуації задовольняються потреби особистості
і створюються позитивні установки для вивчення ІМ. Таким чином, мотиви, інтереси, ситуації,
установки створюють гармонійну єдність особистості, стають внутрішньою рушійною силою. З
огляду на те, що навчання іншомовній діяльності відбувається за допомогою спілкування, яке є
сугубо особистісним процесом, в якому відбувається обмін ідеями, інтересами, то врахування
особистісних якостей в комунікативному навчанні має першочергове значення. Без врахування
цих факторів мовні дії студентів відриваються від реалій буття, думок, інтересів, тобто втрачається
джерело, що живить мовленнєву діяльність. Саме врахування особистісних якостей призводить
до виникнення ситуативної  комунікативної мотивації, тобто, забезпечує ініціативну участь
студента в навчальному чи реальному спілкуванні. Із всього розмаїття якостей особистісна
індивідуалізація, що забезпечує комунікативну мотивацію, традиційно пропонує врахування шести
методично найзначиміших якостей студента як особистості: контекст діяльності, особистий досвід,
сфера бажань, інтересів; емоційно чуттєва сфера; світогляд; статус в групі. Все це спонукає
студентів до навчання. Успішність оволодінням ІМ в його когнітивній функції сприяє формуванню
мовленнєвого чуття, задоволення власне пізнавальних мотивів під час вивчення ІМ формує стійку
мотивацію постійної роботи з нею, використання її для отримання конкретної інформації (читання
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журналів, газет, тлумачних словників, спілкування з іноземними партнерами тощо). Мова стає
незамінною в пізнавальній діяльності студента і цим самим підвищує мотивацію вивчення мови.
Вчені, які досліджують мотивацію  засвоєння ІМ, відокремлюють цілий ряд видів мотивації з
врахуванням індивідуального розвитку потреб студентів.

Наприклад, комунікативно-мотиваційна, яка базується на потребі в спілкуванні; лінгво-
пізнавальна, основана на прагненні студента до пізнання мовних явищ; країнознавча мотивація,
яка залежить від тематики та емоціональної зацікавленості студента. Основним видом мовної
діяльності є усна мова, вивчення ІМ, як правило, включає вивчення країнознавчого матеріалу,
який є цікавим для студента. Все це надає завданням, всій навчальній діяльності комунікативно-
мотиваційний характер.

Висновки. Узгодженість змісту навчальної дисципліни і способів її подачі з реальними
можливостями професійної комунікації  та інтересами студентів сприяє формуванню позитивної
мотивації. Цікавим є підхід до проблеми зв’язку змісту дисципліни та мотивації: вивчення мови,
як частини іншомовної культури. Це надає можливість поєднувати елементи країнознавства  з
мовними елементами. Студентам також цікаво  працювати з іншомовною інформацією,  пов’язаною
з їх  майбутньою професійною діяльністю. Такий підхід до вивчення ІМ задовольняє ефективне
вирішення практичних, загальноосвітніх, розвиваючих завдань і має можливість визивати та
підтримувати мотивацію. При цьому основним завданням є вивчення мовних одиниць, які найбільш
яскраво віддзеркалюють особливості культури народу – носія мови і середовища його існування.
Саме вихід на рівень розширення країнознавчого матеріалу, інформація, що одночасно пов’язана
із сферою майбутньої діяльності студента,  може допомогти логічно та ефективно вирішувати
завдання з соціокультурної орієнтації іншомовного навчання вцілому, розширення фонових знань,
модернізації та збагачення лексичної бази і, звісно, підсилення мотиваційного аспекту вивчення
ІМ.  практика викладання ІМ показує, що студенти з постійним інтересом відносяться до історії,
культури, мистецтва, звичаїв, традицій, повсякденному життю народу, захоплень однолітків тощо,
тому потрібно обережно підбирати матеріал, оскільки, перед нами стоїть завдання підготовки
майбутнього фахівця в мовному плані, підготовки його до професійного спілкування з
представниками іншомовних країн, тобто з іншою соціокультурою. Оптимально підібраний
матеріал закріплює всі складові мотивації: потреби, інтереси, емоції, самі мотиви. Формування
стійкого рівня мотивації студента зобов’язує викладача підбирати відповідні навчальні матеріали,
які представляли собою комунікативну, професіональну цінність, який носив би креативний
характер, стимулював мисленнєву активність студентів. Використання таких матеріалів створює
умови, які мотивують навчальний процес, сприяють поглибленню сфери пізнавальної діяльності.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. У ХХІ столітті мовою міжлюдського
спілкування стає мова культури – високої культури суспільної свідомості, загальної культури
особистості, культури міжнародного співробітництва, культури суспільства в цілому. Оскільки
Україна тісно співпрацює з багатьма країнами і людьми з різними мовами та культурними
традиціями, виникають нові політичні, економічні реалії. Саме це зумовлює гостру потребу
українського суспільства у фахівцях різних галузей, які б вільно володіли іноземною мовою,
ефективно б нею користувалися для обміну інформацією, встановлення професійних контактів,
досягнення порозуміння в діалозі культур.

Зміни, що відбулися за останні роки в світі, призвели до великої міграції народів, змішання,
зіткнення. Так, у 90-х роках в Україні почав змінюватися соціокультурний контекст вивчення
іноземних мов. Поступовий перехід України у відкрите суспільство стимулювало розвиток
міжнародного співробітництва країни у всіх галузях, включаючи середню та вищу освіту. Все це
вплинуло на соціальний статус іноземної мови як дисципліни, на визнання гострої необхідності
оволодіти однією із мов міжнародного спілкування в умовах відкритого суспільства, переваги
якого Україна не зможе повно відчути без знань громадянами іноземних мов.

Багато досліджень, розпочатих Радою Європи, що виступає за полімовність у світі, вплинули
на розробку інноваційних підходів у вивченні іноземних мов людей різного віку, з різними рівнями
освіти. На зміни змісту вивчення іноземних мов вказують розроблені в Україні документи, які
регламентують у навчальних закладах України вивчення іноземних мов: новий державний стандарт
з іноземних мов (2003), проект програми з іноземних мов для мовних вищих навчальних закладів
(2001), нова програма для ВНЗ ”Іноземні мови в навчальних закладах України” (2004).

Згідно з новим проектом програми з іноземних мов у вищій школі, основною метою вивчення
іноземних мов є формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців, які повинні вміти
спілкуватися іноземною мовою в межах тем та ситуацій спілкування, запропонованих програмою.
Разом з тим, нова програма побудована з урахуванням вимог Рекомендацій Ради Європи, які
орієнтують на формування соціокультурної компетенції та необхідність навчання міжкультурного
спілкування, що в межах соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов визначається як
функціонально обумовлена комунікативна взаємодія людей, які виступають носіями різних
культурних цінностей через усвідомлення ними або іншими людьми їх належності до різних
геополітичних, релігійних, національних, а також соціальних субкультур.

Метою даної статті є розгляд історії розвитку мовної підготовки фахівців, сучасних підходів
до викладання іноземних мов та основних принципів, здатних мобілізувати навчальний процес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відтак, іноземна мова відіграє велику роль у
розвитку особистості. Розвиток міжнародних відносин України з навколишнім світом, зростання
пріоритету вивчення іноземних мов підвищують їх роль як джерела знань про країну та світ,
формування життєвої та професійної компетентності. Тому розвиток вихованців засобами іноземної
мови є у центрі наукової уваги багатьох науковців [Ваколюк Т.В., Вишневський Є.І., Гальсь-
кова Н.Д., Герасимчук І.В., Зимняя І.А., Зиндер Л.Р., Щерба Л.В., Кабакчи В.В., Кармаліта Т.Ю.,
Колшанський Г.В., Кузьменко Ю.В., Назола О.В., Пассов Є.І., Колова Т.І.].

Вивчення літератури, що стосується питань удосконалення мовної підготовки фахівців
свідчить, що впродовж історії її розвитку домінуючими об’єктами навчання іноземним мовам
виступали або сама система іноземної мови в цілому, або конкретні мовні дії, здійснювані в її
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сфері, або іноземна мова як така. Причому до кінця XІX століття саме мовна система була основним
об’єктом навчання класичним і сучасним іноземним мовам, оскільки головною метою їх
викладання, згідно з твердженнями В. Гумбольдта, було “повідомлення знань в їх загальній
структурі” [Гумбольдт, с. 18].

Початок XX століття ознаменувався утвердженням нового об’єкту навчання – мовної
поведінки, мовних дій, які відповідали прагматичним цілям навчання іноземним мовам.

Тут буде доречним сказати, що на розвиток сучасних підходів до викладання іноземних мов
великий вплив був зроблений лінгвістикою Н. Хомського [Chomsky] з його трьома взаємо-
пов’язаними теоріями: теорією структури мови, теорією використання мови і теорією оволодіння
мовою. На основі цих теорій Н. Хомській вперше розвинув концепцію компетенції, підрозділяючи
її на компетенцію граматичну (теорія структури мови) і компетенцію прагматичну (теорія
використання мови). Що стосується теорії оволодіння мовою, то вона знайшла своє вираження в
тому, що носії мови розвивають протягом свого життя чотири види мовної компетенції
(фонологічну, морфологічну, синтаксичну і семантичну), і, що ці чотири види компетенції
представлено на інтуїтивному рівні, реалізовуючись у процесі мови як процес формування
пропозицій.

Розвиваючи концепцію мовної компетенції Н. Хомського і застосовуючи її до галузі викладання
іноземної мови, Д. Хаймс [Hymes] доходить висновку про необхідність формування комунікативної
компетенції, розглядаючи її формування як результат процесу комунікативного використання
іноземної мови. Проте, Дж. Річардс [Richards], критикуючи визначення комунікативної компетенції
з тієї причини, що воно базується на слові “знання” в трьох з чотирьох пунктів, вважає, що
визначення це більш пов’язано з мовними знаннями, з тим, що студент знає про мову, а не з тим
як її використовує і тому демонструє, деякою мірою, все той же лінгвістичний підхід до процесу
навчання мові з його орієнтацією на мовний зміст.

Розділяючи цю точку зору, а також точку зору Ньюнана [Nunan D. 1996] можна зробити
висновок про те, що кінцевою метою вивчення іноземної мови має бути досягнення певного
рівня володіння мовою (виходячи з потреб студентів), яка ґрунтується на розвитку чотирьох
основних мовних навичок і досягається в результаті комунікативного використання мови.

Подальший розвиток ідеї комунікативного навчання іноземній мові був здійснений Дж.
Хармером [Harmer], який, використовуючи системний підхід і застосовуючи модель Крашена,
розробляє збалансований комунікативний підхід. Суть його зводиться до того, що весь процес
засвоєння іноземної мови розглядається не стільки на основі одержуваного продукту – рівня
володіння мовою, скільки на основі системного підходу до розвитку всього процесу
комунікативного використання мови, з підрозділом його на дві складові: процес оволодіння мовою
і процес вивчення мови. При цьому процес оволодіння мовою пов’язаний із введенням мовної
інформації, яка жорстко не контролюється і знаходиться на рівні розвитку рецептивних навичок
студентів, а результат при цьому носить комунікативний характер. З психологічної точки зору
цей процес розглядається як інтуїтивний і підсвідомий. Процес же вивчення мови носить свідомий
характер з введенням строго контрольованого мовного матеріалу і з результатом, який має на
меті тренування і закріплення введеного матеріалу.

Очевидно, що комунікативне навчання іноземній мові, згідно моделі, запропонованої Дж.
Хармером, має такі переваги [Kamisheva]: орієнтацію на досягнення певного рівня володіння
мовою як кінцевої мети; увага приділяється не тільки і навіть не стільки результатам, скільки
процесу, причому організація цього процесу, який носить комунікативний характер, розглядається
з погляду системного підходу; врахування не тільки лінгвістичних, але і психологічних аспектів
процесу навчання мові.

Слід зазначити, що характерною рисою двох останніх десятиліть є все зростаючий інтерес
до комунікативного підходу в навчанні іноземним мовам. Аналіз шляхів розвитку комунікативної
методики свідчить про те, що комунікативний підхід сформувався як самостійне концептуальне
ціле, завдяки досягненням функціональної лінгвістики і граматики. Функціональна лінгвістика,
відокремившись від структурної, вивчає функціонування мови як способу спілкування, через що
вона, досліджуючи семантичний і комунікативний аспекти мови, обґрунтовує шляхи організації
процесу оволодіння мовою, виходячи з функціональних і значеннєвих категорій мови, а не її
структурних елементів. Істотний вплив на розвиток функціональної лінгвістики і граматики, а
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також становлення комунікативного методу зробили В. Аллен, М.К. Халлідей, Р.Х. Робінс, У.
Хаас, Г. Відоусон. Також варто відзначити праці науковців ближнього зарубіжжя (Н.І. Гез, Є.І.
Пассов, Г.А. Китайгородська, І.В. Рахманов) і вітчизняних дослідників (Г.П. Богуславська, В.А.
Бухбіндер, Ю.В. Гнаткевич, В.Л. Скалкін, О.Б. Тарнопольский), які заклали теоретичну базу
комунікативної методики навчання іноземним мовам і визначили її головну функцію – реалізацію
принципу комунікативної спрямованості. Метою комунікативного навчання є оволодіння
студентами комунікативною компетенцією, що дозволяє практично реалізовувати засвоєні уміння
і навички для успішного вирішення комунікативних завдань.

Висновки. Розгляд тенденцій розвитку методів навчання іноземним мовам дозволяє дійти
висновку про те, що у середині ХХ – початку ХХІ століття відбувся перехід від перекладних
методів навчання, метою яких було навчання лексиці і граматиці, до методів, що забезпечують
оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю; пануюча на початку XX століття
концепція формування в учнів однієї тільки мовної компетенції виявилася недостатньою для
іншомовного спілкування, навчання стало поєднуватися з навчанням аспектам культури, правилам
спілкування і іншим відомостям, важливим для комунікації; у системі навчання іноземним мовам
зменшилася і змінилася роль теорії граматики, упровадився принцип комунікативної
спрямованості, зросла роль взаємодії і мовної активності всіх учасників навчального процоесу. З
числа способів оволодіння іноземною мовою перевагу стали надавати тим, які є розвивальним
потенціалом: будять думку, відточують засоби її виразу, збагачують відчуття, образні уявлення,
удосконалюють загальну культуру спілкування і соціальну поведінку в цілому.

Думка про необхідність вийти за межі ”техніки мови” і звернутися до одночасного вивчення
національної культури народу є сьогодні визначальною при виборі методів навчання. Викладач
не повинен обмежуватися вузькими мовними цілями. Без звернення до явищ культури вивчення
мови обідняється і зводиться до засвоєння фонетичних, лексичних і граматичних явищ. Звичайно,
необхідно приділяти велику увагу засвоєнню саме мовних механізмів і тренуванню мовних моделей,
але викладач не повинен забувати золотого правила: ”Не можна вчити говорити, якщо нічого
сказати” [Ласер, с. 218].

Таким чином, можна говорити про два головних підходи до викладання іноземної мови –
діяльнісний (в навчальному процесі виникають значущі для студентів цілі, реалізуються важливі
мотиви, коли кожен студент бере участь в організації навчального процесу й організовує свою
діяльність з урахуванням інтересів усіх учасників навчального процесу) і комунікативно-
орієнтований підхід, який дозволяє організовувати в навчальному процесі застосування іноземної
мови в продуктивній діяльності, що включає спілкування, науково-технічну сферу, бізнес і
менеджмент, заняття мистецтвом, самоосвіту тощо.

Суттєво, що методологічного осмислення сучасних освітніх умов потребує аналізу і цілей
навчання, які визначаються потребами суспільства, соціальними замовленнями, можливостями й
умовами навчання. Потребою суспільства сьогодні є практичне володіння іноземною мовою, що
підкріплюється загальноосвітніми знаннями, культурою й інтелектом студентів. Це постає
важливим аспектом професійної компетентності майбутніх фахівців.

Звідси випливає потреба у збагаченні та оптимізації змісту навчання іноземним мовам
[Пассов Є.І., 1991; Скалкин В.Л., 1997; Соловова Є.М.], який містить мовний матеріал, лінгві-
стичну інформацію, предметний зміст мови, способи діяльності та спілкування.

Студент має бути націленим на проблемний зміст, монологічний текст або діалогічне
висловлення, що мають міжособистісну і міжкультурну спрямованість. Це сприяє формуванню
здатності не тільки здобувати, але і закріплювати знання, виробляти комунікативні уміння та
навички. А створення ситуацій автентично-проблемного характеру вимагає від студентів
самостійного прийняття рішення, знаходження різних засобів і методів рішення поставлених
проблем.

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить, що для більш чіткої і науково
обґрунтованої організації навчального процесу у ВНЗ з метою використання ресурсів іноземної
мови для формування компетентного фахівця необхідно враховувати і принципи навчання, серед
яких можна відмітити такі, як: доступне за формою послідовне вивчення розділів програмного
матеріалу;  забезпечення міцного засвоєння знань, умінь і навичок; врахування особливостей
рідної мови; врахування специфіки і паралельне навчання усім видам мовної та мовленнєвої
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діяльності; мовна спрямованість навчання;  домінування вправ над роз’ясненням і показом;
навчання на мовних зразках та ін.

Поряд з організуючими принципами важливо також торкнутися і принципів, здатних
мобілізувати навчальний процес. Вони передбачають  подібність навчального процесу і життєвої
практики; опору на логічне й образне мислення; організацію творчої групової й індивідуальної
діяльності; переживання почуття успіху.

Актуальними напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є вивчення вагомих
стимулюючих факторів, які сприятимуть формуванню ініціативного, самостійного і творчого,
конкурентноздатного фахівця, перехід до ефективніших прийомів навчання – використання
творчих, інтерактивих, проективних, інноваційних методик, однією з особливостей яких є пошук
і наявність поставленої проблеми і завдання з її вирішення. Тим більше, що іноземна мова як
дисципліна вивчення виявляє великі розвивальні, виховні можливості (Є.І. Пассов, К.К. Платонов,
І.Л. Бім, Ю.К. Чабанський, І.А. Махмутов), оскільки дисципліна ”іноземна мова” є унікальним
серед інших дисциплін: одночасно іноземна мова є і метою, і засобом навчання. Тому основним
джерелом навчальних, розвивальних і виховних цінностей у процесі вивчення іноземних мов є
сама дисципліна. Вивчення іноземної мови студентами виявляється глибоко та стійко мотивованим
процесом, у силу глобалізаційних тенденцій сучасної освіти. Це  постає одним із важливих
розвивальних чинників особистості у процесі становлення сучасного фахівця [Цимбал]. Сам
процес формування такої мотивації можливий за рахунок використання широкого контексту
загальних пізнавальних, навчальних, соціальних мотивів учнів, бажання спілкуватися іноземною
мовою, висловити і відстояти власне переконання  [О.М. Королецька, О.М. Рогова].

Звідси випливають ресурси розвивально-виховного впливу дисципліни ”іноземна мова”,
серед яких виявляється інформаційно-гностичний аспект процесу вивчення іноземної мови
(зумовлює розширення інформаційних ресурсів студентів у багатьох галузях суспільного життя
[Мильцева Н.А.]);  діяльнісний аспект (активність на заняттях з іноземної мови); естетичний
аспект (реалізується завдяки використанню засобів естетизації навчання); особистісний аспект
(всі методичні рішення повинні проходити крізь особистість студента, його потреби, інтелект та
інші індивідуально-психологічні особливості, коли студент стає суб’єктом мовленнєвої і навчальної
діяльності). Процес навчання іноземній мові передбачає реалізацію таких напрямів викладання
іноземної мови, як змістовний (включає зміст навчального матеріалу); дисциплінарний (складається
із лінгвістичного матеріалу); трудовий (полягає в тому, що навчання за своєю природою – це
праця); організаційний (формує ставлення студентів до системи організації трудового життя);
соціальний (процес навчання реалізується у певному соціальному оточенні); комунікативний
(включає процес комунікації); матеріальний (включає матеріально-технічне забезпечення
навчального процесу); контролюючий (полягає в тому, що, оцінюючи роботу всіх студентів
однаково справедливо, викладач формує у них почуття рівноправ’я, бажання працювати, а висока
вимогливість з його боку сприяє формуванню почуття обов’язку); психолого-емоційний (включає
психологічні механізми активності на заняттях з іноземної мови, загальний психологічний
мікроклімат на заняттях); соціально-перцептивний (сучасне заняття іноземної мови у ВНЗ включає
в себе різноманітне соціально-рольове, ігрове спілкування студентів, диспути у вигляді обговорення
проблем, використання лінгвокраєзнавчого матеріалу, наочності, фото-, кіно-, телематеріалів,
що  сприяє розвитку уяви студентів, їх соціальної перцепції); соціально-комунікативний (навички
міжособистісного спілкування формуються у студентів на заняттях з іноземної мови за умови
засвоєння мовленнєвих функцій повідомлення, питання, коментування, додавання, висловлю-
вання ставлення, що сприяє розвитку емотивних механізмів спілкування, розвиває соціальну
перцепцію, формує емпатійні навички); гностичний (формування у студентів фонових знань
загальнонаукового та культурологічного спрямування, що стимулює їх дослідницьку діяльність
[Бориско Н.Ф., Булигіна М.В.]); практичний (формуваня культури розумової праці через
користування навчальними посібниками, словниками, телевізійною та комп’ютерною апаратурою,
що сприяє розвитку важливих якостей характеру особистості майбутнього фахівця – ціле-
спрямованості, самостійності, наполегливості, відповідальності та ін.
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УДК  370.153

ХАРИЗМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАЧА
ВИЩОЇ ШКОЛИ

Г.В. Соур
(Коледж електрифікації Дніпропетровського

державного аграрного університету)

“Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм не может
заменить воспитание личности. Только характером можно создать характер”

К.Д. Ушинський, педагог-демократ, засновник наукової педагогіки

Основна характеристика педагогічної діяльності. Харизма (harizma) – дар Божий, благодать –
теологічний термін. Як правило, харизма означає авторитет, яким наділена людина на підставі
його виключних якостей, як особистості – мудрість, святість, людяність, справедливість.

Викладач – це основна фігура педагогічного процесу, його особистий приклад – могутній
фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню зі студентами викладач виховує їх не тільки словом,
а й усіма якостями своєї особиcтості.

Вплив авторитету педагога  на учнів залишає відбиток на все життя.
Від того наскільки викладач володіє навчальним матеріалом. залежить якість його пояснення,

його змістовність, логічна стійкість, насиченість деталями та фактами.
Ерудований викладач знає нові наукові ідеї і вміє доступно донести їх до студентів. Викладач,

який вільно володіє практичною стороною знань, позитивно впливає на формування умінь та
навиків.

 Педагогічна діяльність – це окрема сфера діяльності, яка висуває вимоги, аналогічні вимогам,
які вимагаються до пілотів та моряків. Тому можливо сказати, про необхідність дотримуватись
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професійної придатності педагогічних працівників: наявність нормального фізичного стану
здоров’я, якісних мовних даних, врівноважена нервова система, здатність витримувати сильні
нервові подразнення, проявляти витримку у складних ситуаціях. До особливих якостей відносяться:
схильність до роботи з дітьми юнацького віку, комунікабельність, тактовність, спостережливість
і організаторські здібності.

Крім високого ідейно-творчого рівня всього навчального процесу, дуже велике значення має
сила прикладу викладача, як людини і педагога.

Той, хто взяв на себе відповідальність і сміливість піднятися на трибуну вищого навчального
закладу, брати участь у підготовці спеціалістів, повинен бути завжди на рівні вимог, які
визначаються Положенням про викладача вищого навчального закладу.

Кожне заняття: лекція, семінар, консультація повинні залишатися у пам’яті студентів.
Студент повинен бачити у викладачах живе, творче використання педагогічних знань.
Для аналізу ставлення студентів до викладачів було проведено анкетування серед студентів

4 курсу технічного навчального закладу, кількість студентів, які брали участь в опитуванні 31, з
них: юнаків – 27, дівчат – 4. Матеріали анкетування є  основою для  аналізу, яким бачать викладача
студенти.

На питання “Чи траплялося Вам зустрічати викладача, який залишив згадку про себе на все
життя?”

87,1% – відповіли “Так”.
12,95% – відповіли “Ні”.
На питання анкети “Чи може бути поведінка викладача прикладом для студента?”
77,4% – відповіли “Так”.
22,6% – відповіли “Ні”.
Аналізуючи відповіді студентів, можна зробити висновки, що більша частина студентів

ставиться з повагою до викладачів.
Професіоналізм викладача, як ознака особистості. Гуманізація освіти передбачає

концентрацію навчального процесу не на навчальній дисципліні, а на особистості студента, його
професійне ставлення та особистісне зростання, для цього сам викладач повинен мати високий
рівень професіоналізму, який залежить від професійної педагогічної спрямованості, і наслідує
таки  види:

 справжня педагогічна спрямованість навчання полягає у стійкій мотивації стосовно розвитку
особистості студента як професіонала засобами свого предмету, зважаючи на формування потреб
студента в знаннях, які надає викладач.

 формально-педагогічна спрямованість навчання пов’язана з потребою виконувати навчальні
плани і програми,  незалежно  від потреб студента.

 хибно-педагогічна спрямованість, а (нажаль такий варіант існує) він направлений на
особистість викладача, його кар’єру, але зовсім не на студента.

Таким чином ми бачимо різні варіанти педагогічної спрямованості. Чи може кожен викладач
розвинути у собі майстерність? Мистецтво вчити і виховувати?

Для досягнення майстерності необхідно не тільки мати практичні навики і уміння, а й знання
педагогічних та психологічних закономірностей. Лише тоді педагог буде спроможним черпати у
самій природі людини засоби виховного впливу.

Яким бачить викладача студент?
За результатами опитування на питання:
“Які вимоги до викладача висувають студенти на перше місце?”
70,9% – “Вміння спілкуватися зі студентами”.
22,5% – “Добре знати свій предмет”.
Наступне питання з анкети:
“Які властивості викладача цінують студенти?”
51,61% – “Вміння відчувати студента”.
32,2% – “Людяність”.
9,7% – “Вміння керувати своїми емоціями”.
Харизматичні особливості викладача, як невід’ємна частина викладацької діяльності.

Викладач у системі освіти це не просто педагог, а насамперед людина, на яку покладається  висока



98

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 63
відповідальність навчити та сформувати особистість, яка у свою чергу буде навчати і формувати
інші особистості.

У будь-якому педагогічному досліді існує два боки, два пласти:
 об’єктивний – це комплекс методів та прийомів роботи, які традиційно використовують та

за якими вчать у вищих навчальних закладах.
 особистісний – це той комплекс, який викладач залежно від своїх особистісних якостей і

здібностей використовує у педагогічній роботі.
Викладач, який володіє педагогічною майстерністю, об’єктивна сторона роботи якого нічого

принципово нового не має, може бути майстром своєї справи, бо він має індивідуальний стиль.
Що охоплює поняття індивідуальний стиль? Це  педагогічний талант, він може  бути різним

за глибиною, але він повинен бути.  Якщо людина не придатна до педагогічної діяльності, то там
нема  можливості розвивати талант, якого споконвічно не було.

Індивідуальність включає мистецтво викладача, яке проявляється у здібностях організувати
роботу, знаходити контакти, мати інтонації у спілкуванні, вміти вирішувати нетрадиційні ситуації,
вміти об’єктивно оцінювати знання студентів, вміти правильно вирішувати конфліктні ситуації,
вміти зробити зауваження і не образити, не втратити той невидимий зв’язок зі студентом, який
гарантує порозуміння між викладачем та студентом.

За результатами опитування на питання:
“Що може бути причиною конфлікту між студентом та викладачем?”
41,0% – “Необ’єктивно, без обґрунтування, виставлена оцінка”.
32,2% – “Неправильна поведінка студентів”.
На питання:
“З якими, на Ваш  погляд, негативними діями з боку викладача Вам довелось зіштовхнутися

під час навчання?”
41,9% – “Необ’єктивно виставлена оцінка”
41,9% – “Байдужість викладача”.
“Чи можливо вмістити у поняття індивідуальність викладача його зовнішній вигляд?”
“Можливо, тому що зовнішність викладача спрямована на студентів, його імідж набуває

символу і стає характеристикою людини, формує відповідне ставлення до неї”.
“Чи можливо вмістити у поняття індивідуальність постановку голосу та його тон?”
“Можливо, тому, що мова – це найважливіший засіб спілкування викладача зі студентами,

це головний інструмент педагогічної праці, вона є засобом безпосереднього впливу на свідомість
і поведінку студентів”.

Викладач може використовувати логічні наголоси, психологічні паузи, взаємну відповідність
між змістом та тоном, між словами,  жестами та мімікою. Одне й теж слово можливо промовити
таким чином, що воно прозвучить упевнено, або нерішуче, приємно або неприємно. В мові
викладача необхідно почути: волю, душу і культуру.

Інформаційний зміст виступу викладача будується таким чином, щоб максимально
активізувати думку і увагу студентів. Викладач повинен уникати довгих фраз, складних мовних
конструкцій, складних термінів і формулювань.

 Поряд з цим дуже лаконічна мова може бути незрозуміла студентам. Жива мова дуже добре
сприймається студентами, допускається: гумор, гуморески, легка доброзичлива іронія.

Темп мови у багатьох випадках залежить від  індивідуально-психологічних особливостей
викладача. Поспішний темп заважає засвоєнню матеріалу та швидко втомлює, теж саме стосується
голосної мови – все повинно бути у міру.

Таким чином, поряд з мовою та інтонаціями, виникає потреба у артистичності викладача,
як невід’ємному елементі його роботи.

Артистизм викладача потрібен для зацікавленості особистості і створення умов до активної
участі у вивченні дисципліни.

Викладач, поряд з багатьма позитивними рисами має свій тип нервової системи, яка має
велике значення і вільно її змінити неможливо, хоч іноді викладача щось не влаштовує у власній
нервовій системі. Але іноді необхідно керувати нервовою системою, стримуючи негативні прояви
свого темпераменту. Викладач може бути представником будь-якого темпераменту, аби він вмів
позитивно використовувати позитивні риси свого типу. Крім такого важливого фактору, як
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темперамент особливий вплив на успішність роботи має психічний стан (настрій), який
обумовлений різними причинами. До викладачів висувають велику кількість вимог.

За результатами опитування на питання “Чи існують у Вашому навчальному закладі викладачі,
які на Ваш погляд можуть бути зразковими викладачами вищої школи?”

80,7% – відповіли “Так”.
12,9% – відповіли “Ні”.
Коли мова іде про викладача, про його якості, то дрібниць тут нема: від знання дисципліни

до зовнішнього вигляду – важливо усе.
Який він “викладач – harismus”? Студенти його пізнають одразу. Він динамічний, сучасний,

незалежно від віку, добре знає свою дисципліну, вміє спілкуватися зі студентами, вони не бояться
задати йому питання, щоб не виглядати некомпетентним, йому довіряють, з ним радяться, він
вміє підтримувати дисципліну, вміє зробити зауваження – і на нього не образяться, до таких
викладачів ходять  як на свято. Про таких викладачів кажуть, що вони мають “Божий дар”.
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УДК 371.14:379.3

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ У СИСТЕМІ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ
В.В. Цись, асп.

(Південноукраїнський регіональний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів)

Постановка проблеми. За останні роки, на жаль, збільшився показник захворюваності дітей.
Статистичні дані свідчать про зростання захворювань серед дітей України на 20%, поширеність
хронічних захворювань в 2,87 раза, на 22,9% збільшився контингент дітей-інвалідів. Найпошире-
нішими є хвороби ендокринної системи (збільшення в 3,5 раза), хвороби крові та кровоносної
системи (в 2,8 раза), хвороби системи кровообігу (в 1,8 раза), хвороби сечостатевої системи (в
1,0 раз), вроджені вади розвитку зросли на 77,6%. Хвороби нервової системи – на 43,4%.
Залишається високою загальна захворюваність дітей.

Тому одним з першочергових завдань сучасного навчально-виховного процесу повинно бути
спрямоване саме на збереження, а й по можливості, на зміцнення здоров’я дітей.

Слід відмітити, що на погіршення стану здоров’я підростаючого покоління впливають не
лише негативні фактори екології, а як зазначають російські вчені – сучасний стан навчання. Вони
відмічають, що діяльність і взаємодія учасників освітнього процесу, у тому вигляді, в якому вона
реалізується на практиці, призводить до негативних змін у стані здоров’я школярів [2]. Це
зумовлює підвищення уваги до здоров’язбережувального навчально-виховного процесу, який
передбачає вміння вчителів застосовувати спеціальні педагогічні прийоми з метою поліпшення
фізіологічного стану підростаючого покоління. Але до цього часу існує протиріччя між педагогічною
діяльністю з використанням здоров’язбережувальних технологій та готовністю вчителів до їх
застосування.

Саме тому детальніше зупинимось на формуванні у післядипломній системі освіти готовності
вчителів початкових класів до використання здоров’язбережувальних технологій.

Мета дослідження. Розкрити основні форми формування у післядипломній системі освіти
готовності у вчителів початкових класів до застосування здоров’язбережувальних технологій.

Аналіз наукових досліджень. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми готовності
до професійної діяльності свідчить, що педагоги та психологи ґрунтовно дослі-дили дане питання.
Особливу увагу йому надавали у своїх працях Я. Коменський, А. Макаренко, В. Сухомлинський,
К. Ушинський. Сучасні педагоги цю проблему розглядають як синтез властивостей особистості,
складне особистісне утворення, систему, що має мотиваційний, змістово-процесуальний,
виконавський компоненти (О. Абдулліна, Л. Кондрашова, В. Крутецький, Н. Кузьміна, О. Мороз,
В. Сластьонін, Т. Сущенко, А. Щербаков та ін.). Психологи готов-ність аналізували як установку
(Д. Узнадзе), здібність людини (Б. Ананьєв, М. Левітов, С. Рубінштейн), психологічний стан
(М. Дьяченко, Л. Кандибович), схильність (Л. Уманський).

Багато вчених приділяли велику увагу вдосконаленню професійної діяльності вчителів. Так
В.І. Бондар, Н.М. Бібік, В.В. Дівак, Л.П. Кочина, С.В. Крисюк, Н.Г. Протасова, В.І. Пуцов,
Н.М. Чегодаєв, В.І. Маслов розробили глибокий аналіз функціонуючої системи післядипломної
педагогічної освіти, а М.В. Даніленко, К.М. Дурай-Новакова, В.Н. Мясищев, Е.Н. Пехота,
В.А. Сластенін розглядали готовність до ефективної педагогічної діяльності

У нашій державі значний внесок у теорію реформування та розвитку національної й
післядипломної освіти зробили В. Олійник, І. Жерносек, М. Красовицький, С.  Крисюк,
Ю. Присяжнюк. Н. Протасова. Свої праці вони пов’язують із формуванням та діагностикою
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професійної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти; з розробкою
теоретичних засад й практичних аспектів функціонування системи підвищення кваліфікації освітян.
У кінці ХХ століття увагу дослідників було звернено на вдосконалення професійної майстерності
вчителів, підвищення ефективності навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації,
самоосвіту, наукове обґрунтування змісту та форм підготовки керівних, методичних працівників.

Виклад основного матеріалу. Активне впровадження в освітній простір інноваційних
технологій вимагає постійного удосконалення професійних якостей педагогічних кадрів.

Вимоги до формування в педагогів готовності до застосування здоров’язбережувальних
технологій під час навчання молодших школярів визначаються новими підходами до проектування
змісту професійної діяльності сучасного вчителя. Збільшення кількості дітей з хронічними
захворюваннями зумовила підвищення уваги до здоров’язбережувального навчально-виховного
процесу, який передбачає вміння вчителів застосовувати спеціальні педагогічні прийоми з метою
збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Готуючи педагогів до валеологічної направленості своєї діяльності, необхідно сформувати у
них мотиваційний компонент, а саме розвити розуміння важливості та необхідності впровадження
здоров’язбережувальних технологій у сучасний навчально-виховний процес. Це складна й дуже
важлива робота, бо у вчителів на сьогодні залишилися догматичні стереотипи роботи, які у свою
чергу погіршують фізіологічний стан дітей оскільки сприяють перевтомі, перевантаженню.

Нинішні статистичні дані захворюваності населення України вимагають від кожної особистості
вміння не тільки зберегти власне здоров’я, а й по можливості зміцнити його. Виходячи з вище-
вказаного, не варто чекати й зволікати з підготовкою фахівців, здатних до формування здоров’я-
збережувального освітнього процесу.

Вирішити цю проблему можна через запровадження в педагогічних навчальних закладах, у
першу чергу, спеціальних курсів, а згодом і дисциплін, які б розкривали питання здоров’я-
збереження. Це надасть можливість кожному педагогу під час підвищення кваліфікації засвоїти
здоров’язбережувальні технології, усвідомити їх значущість, стати фахівцем з цього питання, що
дасть можливість не тільки у подальшому впроваджувати ці знання у свою професійну діяльність,
а й передавати їх наступним поколінням.

Таким чином, формувати у системі післядипломної освіти в педагогів готовність до
застосування здоров’язбережувальних технологій у початковій школі доцільно та ефективно,
оскільки її змістовий компонент містить достатній обсяг наукових знань, необхідних вчителю для
формування здоров’язбережувального середовища під час навчального процесу.

У нашому дослідженні ми розглянемо методику формування у післядипломній освіті
готовності вчителів застосовувати здоров’язбережувальні технології у початковій школі.

Організація роботи в курсовий період під час формування в педагогів готовності до
застосування здоров’язбережувальних технологій буде ефективним за умови: введення
спеціального курсу; написання курсових робіт з цього питання; практики в школі, які реалізуються
за допомогою різних методів.

Для успішної діяльності спецкурсу необхідно враховувати той факт, що робота буде
проводитися з дорослими людьми. Підходи до їх навчання відрізняються від освіти студентів та
школярів. Тому, навчання дорослих необхідно мотивувати, враховуючи їх реальні потреби та
інтереси. Під час самого процесу навчання необхідно створити емоційний мікроклімат, який сприяв
би співпраці між лектором та слухачами курсів. Цього можна досягти, застосовуючи різні методи
навчання з використанням особистісно орієнтованого підходу, Також при наданні нової інформації
необхідно враховувати набутий власний досвід педагогів.

Останнім часом активізувалася робота щодо введення в інститутах післядипломної освіти
спеціальних курсів у навчальний процес, доцільність яких полягає в тому, що під час їх проведення
досить докладно розглядається одне з актуальних питань сучасності. Спецкурси дають можливість
не лише поглибити рівень знань, удосконалити вміння та навички, а й сформувати нове розуміння
проблеми.

Тому, зважаючи на те, що в більшості педагогів початкових класів рівень сформованості
знань, умінь та навичок зі збереження здоров’я молодших школярів під час навчально-виховного
процесу за допомогою спеціальних технологій дуже низький, ми для підвищення рівня
сформованості здоров’язбережувальної компетентності ввели у навчальний зміст курсів



102

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 63
підвищення кваліфікації спецкурс “Здоров’язбережувальна направленість навчально-виховного
процесу в початковій школі”. Мета даного курсу сформувати у вчителів початкових класів
загальноосвітніх навчальних закладах, готовність застосовувати педагогічні здоров’язбережувальні
технології у своїй професійній діяльності. Для досягнення мети нами були виділені такі завдання:

 розширити знання вчителів про фізіологічні особливості розвитку молодших школярів;
 збагатити валеологічні знання вчителів;
 розкрити основні педагогічні технології, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я

учасників освітнього процесу;
 сформувати вміння у вчителів початкових класів застосовувати педагогічні здоров’я-

збережувальні технології під час навчально-виховного процесу.
Цей спецкурс поєднує теоретичну й практичну підготовку вчителів, що є необхідною умовою

під час складання таких курсів. Інтеграція теорії та практики допоможе сформувати високий
рівень готовності до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій в початковій
школі. Щоб цього досягти, треба уважно підходити до питання використання методів навчання
дорослих людей.

Виходячи зі змісту та структури готовності, визначено комплекс психолого-педагогічних
умов, реалізація яких забезпечить одночасне формування всіх компонентів готовності.
Ефективність спецкурсу буде забезпечена комплексним формуванням мотиваційного, когнітивного,
операційного компонентів готовності за провідної ролі когнітивного і одночасного зростання
ролі мотиваційного компонентів. Дотримуючись положення про механізм формування
досліджуваної готовності, визначено зміст, методи, принципи та етапи відповідної психолого-
педагогічної роботи.

Зміст курсу містить такі компоненти:
 надання валеологічних знань;
 включення в усі форми підвищення кваліфікації вчителів завдань, тренінгових вправ,

спрямованих на формування у педагогів здатності до рефлексії змісту і цінності власних
професійних дій, установок на сприйняття здоров’язбережувальних технологій як невід’ємної
частини сучасного уроку;

 створення можливостей для застосування слухачами придбаних знань і вмінь у процесі
обміну педагогічним досвідом;

 навчання слухачів такої організації уроку, в якому оптимально будуть сполучатися стандартні
методи організації навчання з використанням здоров’язбережувальних;

 спонукання слухачів до подальшого усвідомленого пошуку інформації щодо використання
педагогічних здоров’язбережувальних технологій у початковій школі.

У процесі реалізації курсу  можна умовно виділити три етапи. Перший етап – інформаційно-
ознайомлювальний, він містить у собі повідомлення знань з проблеми сучасного стану здоров’я
учнів загальноосвітніх закладів, з ознайомлення з факторами, які впливають на нього, з
особливостями організації уроку. Цей етап повинен бути спрямований на актуалізацію досвіду і
стимулювання інтересу до педагогічних здоров’язбережувальних технологій. На цьому етапі
необхідно провести первинну діагностику рівня сформованості готовності педагогів до
застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій. Під час проходження цього етапу
використовуються традиційні (лекції, семінари, практикуми) і нетрадиційні (проблемні лекції,
ділові ігри, дискусії) методи навчання. Другий етап спрямований на формування готовності
педагогів до застосування здоров’язбережувальних технологій на своїх уроках. На цьому етапі
активно повинні використовуватися проблемні методи навчання і рефлексивні завдання. Третій
етап повинен нести практичний характер, обмін досвідом.

Важливою формою формування готовності до застосування здоров’язбережувальних
технологій у початкових класах є практична сторона курсів підвищення кваліфікації. Вона надає
можливість учителеві спостерігати за організацією здоров’язбереження навчально-виховного
процесу в реальних умовах. Проведений аналіз уроку допоможе педагогу взяти з нього те, що
важливе для роботи, для наслідування, удосконалити ті моменти, які цього потребують, а також
відкорегувати недоліки.

Формування готовності до застосування здоров’язбережувальних технологій повинно
відбуватися не тільки під час проходження курсів, а й міжкурсовий період, бо неможливо
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розвинути цю категорію готовності лише під час курсової перепідготовки.

Ефективність роботи з формування готовності педагогів до застосування здоров’язбережу-
вальних технологій у початковій школі на цьому рівні буде залежати від правильно підібраних
форм роботи.

У міжкурсовий період, продовжуючи роботу з формування готовності до застосування
технологій, які сприяють збереженню здоров’я під час навчання, варто проводити проблемні
семінари. Під час роботи семінару педагоги набувають не лише знання про засоби збереження та
зміцнення здоров’я під час навчально-виховного процесу, а й будуть здатні орієнтуватися в потоці
інформації, засвоєння якої сприятиме вирішенню труднощів з цього питання.

Коли у вчителів початкових класів сформований мотиваційний компонент, він намагається
самостійно поглибити свої знання з цього питання, тобто займається самоосвітою.

Е. Дуб умовно виділяє два напрямки роботи людини над собою: професійна та загальна
самоосвіта. Перший напрямок пов’язаний з тим, що педагог сам удосконалює свої знання, уміння,
навички відповідно до змін, що відбуваються в різних сферах діяльності людини. Під впливом
змін умов праці вчитель має засвоїти самостійно нові прийоми та способи професійної діяльності.
Другий –  зумовлений постійною потребою освітян у підвищенні свого культурного рівня. Педагог,
який постійно працює з дітьми, має знати про проблеми внутрішнього й міжнародного життя,
добре розбиратися в пріоритетах сучасної науки й техніки, бути економічно освіченою людиною,
розуміти мистецтво, літературу, спорт, знати проблеми молоді, її інтереси, спрямованість, ідеали,
її кумирів тощо [1].

Під час формування готовності вчителів початкових класів до застосування здоров’я-
збережувальних технологій необхідно особливу увагу приділяти професійній самоосвіті педагогів.

Таким чином, подана та проаналізована методика буде ефективною під час формування у
післядипломній освіті у вчителів готовності до застосування педагогічних здоров’язбережувальних
технологій у початковій школі, якщо буде здійснюватися системно, цілеспрямовано, з урахуванням
вже набутого педагогічного досвіду слухачів курсів.
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МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ
ОСВОЄННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ
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                                                                                  Є.О.Яковенко, асп.

                              (Херсонський політехнічний коледж)

Вступ та постановка проблеми. Складність сучасних виробничих і корпоративних систем
досягла нині такого рівня, який перевищує можливості людини, задіяної в контурі управління
автоматизованих систем управління (АСУ). Це перевищення людських можливостей виявляється
не тільки в об’ємах інформації, що підлягають обробці, але і в рівні логічної складності,
неможливості аналізу всіх взаємозв’язків і відносин.

Традиційні АСУ, засновані на стандартній моделі “клієнт-сервер” і традиційних методах
управління не забезпечують необхідної якості інформаційного аналізу і необхідної ефективності
формування дій, що управляють, в умовах недостатності апріорної інформації та знань про процеси
життєвого циклу діяльності навчального закладу (НЗ).

Використання передового досвіду в галузі освіти є необхідним кроком на шляху перетворення
і адаптації діяльності до реальних умов функціонування, а також на шляху безперервного розвитку
НЗ. Узагальнення досвіду припускає виявлення передумов застосування способів організації
адміністративних процесів. Такі знання представлені у вигляді типових моделей, які
використовуються як під час здійснення поточної діяльності, так і під час організації процесів за
новими освітніми послугами.

Таким чином, склалися умови для дослідження теоретичних моделей і методів розробки
алгоритмів і програмних засобів побудови корпоративних інтелектуальних систем (ІС) підтримки
прийняття рішень, заснованих на методах штучного інтелекту (ШІ) та інженерії знань.

Аналіз останніх досліджень. У будь-якій організації завжди одночасно існує кілька видів
знань:

  невиявлені знання (які людина сама не усвідомлює або усвідомлює, але не може доладно
їх виразити, так звані “неявні” або “приховані” знання [1–2];

  виявлені  знання (які людина  записала на папері,  вставила у якийсь документ, але вони
від неї ще не відчужені – це робочі записки, що мають мало змісту для іншої людини);

  виявлені і відчужені знання – формалізовані документи.
Від  того,  наскільки  ефективно  колектив  організації (суб’єкт)  уміє  працювати  з  усіма

трьома видами знань і на їх основі генерувати нові, залежить її поточний і майбутній успіх.
Виявлені та невиявлені знання виникають спочатку як індивідуальне знання, але для того,

щоб бути використаними для істотного поліпшення діяльності організації, вони повинні бути
перетворені в організаційне знання.

Важко підібрати змістовну і всеосяжну класифікацію знань, але очевидно, що організаційне
знання повинно бути засноване на розумінні і досвіді, і крім того воно повинне формувати базу
для розвитку відмітних здібностей і діяльності, що підвищує якість управлінського процесу.

Управління  знаннями (УЗ) –  це  технологія,  яка  включає  в  себе  комплекс  формалізованих
методів, що охоплюють  пошук і добування знань від живих і неживих об’єктів (носіїв знань);
структурування  і  систематизацію  знань (для  забезпечення  їх  зручного збереження і пошуку);
аналіз знань (виявлення залежностей і аналогій);  відновлення (актуалізацію) знань;  поширення
знань;  генерацію нових знань [2].

Забезпечити використання передового досвіду в галузі освіти і побудувати систему, що
забезпечує весь цикл ухвалення управлінського рішення можливо з використанням мульти-
агентного підходу – напряму, що стрімко розвивається  в області створення ІС. Мультиагентні
системи (МАС) – це нова парадигма інформаційної технології, орієнтована на сумісне  вико-
ристання  наукових  і  технічних  досягнень  і  переваг, які  дають  ідеї  і методи  ШІ,  сучасні
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локальні  і  глобальні комп’ютерні  мережі,  розподілені  бази  даних  і  розподілені  обчислення,
апаратні  і програмні засоби підтримки теорії розподілу і відвертості.

Мета статті. Метою роботи є підвищення ефективності функціонування систем управління
знаннями шляхом побудови моделі оцінювання рівня освоєння організаційних знань.

Основний матеріал. В НЗ і поза ним відбувається безперервний процес руху інформації і
знань. Знання поступають в НЗ в різноманітних формах, формуються і розвиваються в процесах
діяльності НЗ, передаються разом з освітніми послугами.

У кожному НЗ незалежно від ступеня його взаємодії із зовнішнім світом, здійснюється
безперервний процес руху знань з більшим або меншим ступенем інтенсивності, тобто
здійснюється якийсь процес виробництва, накопичення, узагальнення і розповсюдження знань,
зокрема через випускника працедавцям.

Відповідно до методології системного аналізу, в життєвому циклі знань, як і в життєвому
циклі будь-якої сфери діяльності, можна виділити такі основні етапи, як: виявлення потреби в
знаннях; виробництво (створення) знань; і використання (утилізація):

Ідентифікація (виявлення) знань в даному випадку йдеться як про ідентифікацію знань, так
і про виявлення потреби в них для конкретної наочної області і конкретного виду діяльності в
освітньому процесі.

Створення нових знань. Створення нових знань може відбуватися під час виконання
фундаментальних і прикладних досліджень, в процесі діяльності аналітичних і експертних груп,
при проектуванні складних об’єктів, процесів і систем.

Зберігання знань. Явні знання – текстові документи, електронні таблиці, бази даних, web-
торінки, креслення, схеми, поштові повідомлення тощо зберігаються в спеціально створюваних
для цієї мети репозитаріях знань.

Сховані знання зберігаються, перш за все, в нейронних структурах головного мозку
співробітників НЗ. Крім того, вони “зберігаються” в групах, командах, організаційних формах
щоденної діяльності (у правилах виконання рутинних робіт і процесів), які описані, або навіть не
описані явно. Оскільки, співробітники, групи і команди постійно присутні в НЗ, їх знання доступні
їй і використовуються багато разів у всіх без виключення освітніх процесах.

Розповсюдження знань. Метою цього виду діяльності (процесу) є передача знань в потрібне
місце, в потрібний час, з потрібною якістю.

Використання знань. Головним завданням цього процесу, виду діяльності є створити умови,
щоб всі зусилля, витрачені в науково-педагогічній діяльності були високо оцінені працедавцем.

Використання знань є завершуючою стадією процесу (рис. 1).
Аналіз діяльності НЗ дозволяє сформулювати наступні завдання, що покладаються на МАС:

збір,  зберігання  і  надання  інформації,  необхідній для організації діяльності НЗ; забезпечення
інформаційного  обміну  між  студентами  і викладачем,  керівництвом і персоналом; забезпечення
діяльності  педагогічних працівників,  направленій  на підтримку актуальності інформаційних
ресурсів; накопичення  цінних  інформаційних  ресурсів,  створених  в результаті діяльності НЗ;
збір статистичної інформації про діяльність НЗ; забезпечення аналізу зібраної статистичної
інформації; публікація інформаційних ресурсів,  відповідних політиці НЗ.

Наявність  декількох  джерел  знань  в МАС,  багатокомпонентність і складна структура
навчально-педагогічних знань виправдовують побудову  МАС  як розподілених систем.  Тут
реалізація програмних агентів, що надають допомогу тим кого навчають, тим хто навчає,
керівництву та персоналу,  дозволяє  створити  дружний  персоніфікований  інтерфейс користувача
і, як наслідок, підвищити якість і ефективність діяльності НЗ.
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Рис. 1. Загальна схема безперервного процесу руху інформації і знань 
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Основу моделі  МАС управління організаційними знаннями складають:  бази  знань (БЗ)
(сховище  одиниць  знань); фактори зовнішнього оточення (дані, методи, знання); ядро МАС, що
складається  з програмного  інтерфейсу  та  ІА.

Центральним компонентом МАС є бази знань, які виступають по відношенню до інших
компонентів як змістовна підсистема, яка складає основну цінність.

БЗ – це сукупність одиниць знань предметної області, технології  навчання та управління,
які  є  формалізованими  за допомогою деякого методу представлення  знань,  віддзеркалення
об’єктів  предметної  області  і  їх  взаємозв’язків та дій  над об’єктами.

Характерна  відмінність МАС  – використання для обробки нового вигляду інформації –
знань.

Посередниками при передачі  знань між базами знань і програмним інтерфейсом служать
інтелектуальні агенти, які отримують і передають інформацію у вигляді деякого стандартного
представлення статичних знань, які визначаються агентом баз знань відповідно до структури
реалізації БЗ.

Найпростіше  ІА  може  бути  реалізований таким чином:  визначаються  компоненти  агента
і  їх  взаємодія. ІА будується з наступних компонентів:

  рецептори ІА відповідають за отримання ІА повідомлень від  середовища й інших  агентів
і перетворювати їх у внутрішнє представлення ІА (які у разі автономності ІА нічим не відрізняються
від середовища за способом взаємодії);

  база знань агента служить для зберігання всіх без виключення знань,  отриманих  в процесі
життя  агента.  Сюди  входять  база  моделей агентів, база  знань про вирішуване завдання і база
знань  власного “досвіду”.

У  базі  моделей  агентів  зберігаються  знання  про  пристрої та інтерфейси викликів інших
агентів. Спочатку в ній є деяка інформація про пристрій інших агентів, яка потрібна для початку
роботи. Дані поміщаються в цю базу у міру взаємодії  з  іншими  агентами. Отримання  і  зберігання
таких  знань  дуже важливо  в  агентній  системі,  оскільки  загальна  конфігурація  системи
(кількість, функції і склад ІА) може мінятися з часом без зупинки функціонування.

БЗ  про завдання, яке вирішується, включає умову завдання, а також знання, що отримуються
в процесі рішення. БЗ зберігає проміжні результати рішення підзадач. Також, в базі даних
зберігаються знання про способи вирішення завдань і методи вибору цих способів.

БЗ власного “досвіду”, яка є складовою БЗ організаційних знань  містить знання агента про
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систему,  які  не можна  віднести  до  попередніх  категорій.  У  цю базу поміщаються знання про
вирішення попередніх завдань і різні побічні (зокрема корисні) знання.

 Планувальник  завдань  відповідає  за  планування  діяльності агентів  за рішенням  завдання.
Планувальник  повинен  балансувати  діяльність  агента  між  побудовою  планів  рішення  задачі
в  умовах, що змінюються, і безпосереднім виконанням намічених планів.

 Ефектори агента служать засобом посилки середовищу і іншим агентам повідомлень цього
об’єкту.

Модель повинна забезпечити вплив на УЗ в НЗ за рахунок  застосування технологій МАС з
корегуючим зворотним зв’язком, який базується на результатах вимірювань, що проводяться
протягом всього процесу накопичування та використання знань (основний контур управління).
Результати конкретного вимірювання впливають на зворотний зв’язок, а одержаний у результаті
контролю статистичний матеріал дає цілком достовірну інформацію про те, наскільки процес УЗ
в цілому добре функціонує і як його можна поліпшити, а значить, управляти його якістю
(допоміжний контур управління).

Кількісне оцінювання (вимірювання) рівня освоєних організаційних знань НЗ відноситься
до найскладніших задач і є найменш дослідженим, тоді як необхідність, актуальність і практична
значущість таких робіт достатньо велика.

Трудомісткість, ефективність, проблема обґрунтування кількісних і якісних критеріїв оцінки
такого комплексного завдання важко піддається прямому оцінюванню. У той же час ієрархічна
структура дозволяє провести її декомпозицію до рівня досить простих завдань, і побудувати
алгоритми оцінювання.

Для проведення моделювання процесу автоматизованого комплексного оцінювання РОЗ
розроблено модель оцінювання рівня освоєння знань (модель РОЗ), під якою розуміється певна
сукупність показників і складових, що характеризують основні компоненти організаційних знань
з позицій менеджменту якості, а також опис рівнів освоєння знань всіх складових, які у сукупності
визначають організаційні знання НЗ, направлені на досягнення необхідних результатів  якості
діяльності НЗ (рис. 2).

Для комплексної оцінки РОЗ НЗ за всіма показниками і складових моделі з урахуванням
вимірювань, перерахованих вище розроблені спеціальні шкали, які вербально описують п’ять
упорядкованих рівнів РОЗ або стадії розвитку (критерії) показників і їх складових. Цим п’ятьом
рівням РОЗ поставлена у відповідність п’ятибальна числова шкала (від 1 до 5 балів).

Перевагою бального методу є те, що він забезпечує реальну можливість привести різні
властивості варіантів, які змінюються, до спільного знаменника і виконати їхню комплексну оцінку.
Реальна цінність результатів оцінювання залежить від точності бальної оцінки [3].

Це дозволяє перейти від якісної оцінки відповідних показників до їх кількісної оцінки за
5-бальною числовою шкалою. При цьому алгоритм визначення оціночного числа балів виглядає
таким чином:

1. Для кожного показника Моделі послідовно знизу вверх розглядається опис кожного рівня
РОЗ (критерії) і визначається найвищий рівень (критерій), вимоги якого частково або повністю
виконані.

 2. Якщо за конкретним показником, або його складовою, рівень знань НЗ задовольняє всім
вимогам даного рівня РОЗ (критерію), то даному показнику  привласнюється найвища оцінка
для  даного рівня – 5.

3. Якщо за конкретним показником, або його складовою, рівень знань НЗ задовольняє тільки
декільком вимогам (менше половини) даного рівня РОЗ (критерію), то даному показнику
привласнюється нижча оцінка для  даного рівня – 2.

4. Якщо за конкретним показником, або його складовою, рівень знань НЗ не задовольняє
вимогам даного рівня РОЗ (критерію), то даному показнику привласнюється оцінка для  даного
рівня – 1.
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Рис. 2. Модель комплексної оцінки РОЗ НЗ 
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Основною перевагою такого підходу при заповненні опитувальних протоколів є можливість
максимального використання індивідуальних здібностей експерта, аргументованість вибору  рівня
РОЗ, прояв уміння з достатнім ступенем ймовірності оцінити важливість і значення досліджуваного
показника  і обмеженість психологічного тиску на експерта.

Після формування підсумкових форм значень рівнів РОЗ (критеріїв) Моделі розраховуються
комплексна оцінка РОЗ з урахуванням вагових коефіцієнтів показників і складових, рекомендовані
значення яких представлені в таблицях вагових коефіцієнтів.
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Висновки. Метод комплексної оцінки РОЗ НЗ представляє собою логічний та математичний

опис компонентів і функцій, що відбивають суттєві властивості модельованого процесу оцінювання
якості діяльності НЗ.

Запропоновано модель комплексної оцінки РОЗ НЗ, яка дозволяє здійснити кількісно-якісне
оцінювання рівня освоєних знань НЗ.

Модель включає дві групи (перші два модулі моделі), 10 показників верхньої ієрархіїї (вузлові
питання перевірки) та 37 показників нижньої ієрархіїї, які в свою чергу поділяються на 27 нижньої
ієрархії, які розкривають зміст кожної групи. Ця модель зручна для встановлення логіки визначення
оцінки кожного рівня освоєння знань, показника, групи і одержання комплексної оцінки.

Вагомість кожної складової визначена методом експертної оцінки. Модель дає загальну
картину комплексної оцінки  РОЗ НЗ.

Модель дозволяє перейти від якісної оцінки відповідних показників (рівнів відповідних знань)
до їх кількісної оцінки.
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АНОТАЦІЇ

1. О.П. Биконя. Особистісно орієнтована взаємодія викладача і студента – складова
падгогічного процесу у вивченні англійській мові за професійним спрямуванням.

У статті розглянуто актуальну проблему підготовки майбутніх фахівців немовних навчальних
закладів з використанням новітніх технологій навчання. Проаналізовано сучасні технології навчання
і створення необхідних педагогічних умов для їх впровадження в навчально-виховний процес.

2. С.В. Бутівщенко. Закономірності управлінської діяльності у сфері вищої освіти.
У статті “ Закономірності управлінської діяльності у сфері вищої освіти” висвітлено базові

принципи управлінської діяльності.
Досліджено процес взаємодії управлінських впливів на рівнях основних функцій управління

системою вищої освіти.
Визначено вплив закономірностей на розвиток вищої освіти,  розробку та впровадження новітніх

технологій, регіональних програм розвитку територій.
В статье “Закономерности управленческой деятельности в сфере высшего образования”

раскрыты базовые принципы управленческой деятельности.
Исследован процесс взаимодействия управленческих влияний на уровнях основных функций

управления системой высшего образования.
Определено влияние закономерностей на развитие высшего образования, разработку и внедрение

новых технологий, региональных программ развития территорий.

3. А.Й. Дерев’янчук, Л.В. Олійник. Практичний підхід до впровадження 3D-моделей в процесі
вивчення загальновійськових, військово-спеціальних та військово-технічних дисциплін.

У статті аналізуються можливості застосування 3D-моделей. Подано оцінку рівня
засвоєння навчальної інформації з загальновійськових, військово-спеціальних та військово-
технічних дисциплін. Розглянутий практичний підхід до впровадження 3D-моделей в процесі
викладання військових дисциплін.

В статье анализируются возможности применения 3D-моделей. Подана оценка уровня
усвоения учебной информации по общевоенным, военно-специальным и военно-техническим
дисциплинам. Рассмотренный практический подход к внедрению 3D-моделей в процессе
преподавания военных дисциплин.

In the article the main possibilities of 3D-modeling usage are analyzed. Тhe estimation of making
progress level of common to all arms, military-special military-technical disciplines is given. Consider
practical approach to the inculcation 3D-моделей in the process of teaching soldiery disciplines.

4. С.О. Кубіцький, Н.О. Рептух. Науково-дослідна підготовка магістрів соціальної
педагогіки: особистісно орієнтований та компетентісний підходи до проблеми.

У статті розкрито науково-теоретичні основи вивчення науково-дослідної підготовки
магістрів соціальної педагогіки. Проаналізовано особистісно орієнтований та компетентнісний
підходи до проблеми дослідження; виявлено чинники, що визначають ефективне формування
науково-дослідницької компетентності магістра соціальної педагогіки

В статье раскрыты научно-теоретические основы изучения научно-исследовательской
подготовки магистров социальной педагогики. Проанализированы личностно ориентированный и
компетентностный подходы к проблеме исследования; выявлены факторы, определяющие эффективное
формирование научно-исследовательской компетентности магистра социальной педагогики.

The article deals with scientific and theoretical basis of study of research for Master of Social
Pedagogy. Analyzed the personality and competence-oriented approaches to research, environmental
factors determining the formation of an effective research competence Master of Social Pedagogy.

5. І.В. Кущенко. Педагогічні умови оптимізації процесу трудового навчання у допоміжній
школі (початкова ланка).

Стаття містить результати експериментального дослідження проблеми психологічних
особливостей засвоєння техніко-технологічних знань розумово відсталими молодшими школярами.
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Статья содержит результаты экспериментального исследования проблемы психологических

особенностей усвоения технико-технологических знаний умственно отсталыми младшими
школьниками.

The article describes the results of theoretical-experimental research of problem of psychological
features of mastering of technical- and technological knowledge by the children with mental retardation
in primary schools.

6. Н.Г. Кошелева. Особливості проектування інноваційних педагогічних технологій
фахової підготовки економістів у ВНЗ.

У статті розглянуто актуальну проблему підвищення ефективності фахової підготовки
економістів у ВНЗ шляхом проектування й застосування професійно орієнтованих педагогічних
технологій. Показано їх значущість для формування у майбутніх економістів цілісних фахових
компетенцій, що забезпечують ефективне виконання ними типових професійних функцій і завдань.
Наведено приклад з авторського досвіду проектування професійно орієнтованих педагогічних
технологій підготовки економістів у ВНЗ.

В статье рассмотрена актуальная проблема повышения эффективности профессиональной
подготовки экономистов в ВУЗе путем проектирования и применения профессионально
ориентированных педагогических технологий. Показано их значение для формирования у будущих
экономистов целостных профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективное
выполнение ими типичных профессиональных функций и задач. Приведен пример из авторского
опыта проектирования профессионально ориентированных педагогических технологий
подготовки экономистов в ВУЗе.

The actual problem of increase of effectiveness of economists’ professional preparation at the
higher educational establishments by means of projection and usage of professionally oriented
pedagogical technologies are examined in the article. Their meaningfulness for formation of integral
professional competences at future economists are shown. These competences provide effective realization
of typical professional functions and tasks by future specialists. The example from author’s experience
of projection of professionally oriented pedagogical technologies, of economists’ preparation at the
higher educational establishments is given.

7. В.К. Марігодов, Г.О. Тіхонов. Дедуктивна обробка матеріалу лекції.
Розглянуто можливості дедуктивної обробки матеріалу лекції шляхом структурування,

скасування надлишкової інформації, введення спеціальних ключових слів та використання
особливостей пам’яті тих, хто навчається.

Рассмотрены возможности дедуктивной обработки материала лекции путем
структурирования, устранения избыточной информации, введения специальных ключевых слов и
использования особенностей памяти обучаемых.

8. О.П. Мітрясова. Проблема фундаментальної хімічної підготовки студентів.
Розкрито та проаналізовано стан хімічної підготовки випускників середніх шкіл та

студентів. Показано, що одним із шляхів модернізації змісту вивчення хімії є орієнтація на
інтегрований підхід, який не виключає збереження фундаментальної компоненти хімічних курсів
і передбачає використання певних принципів відбору навчального матеріалу.

9. В.М. Олексенко. Технологія проведення студактивних занять.
 В статті розкрито технологію проведення студактивних занять, яка вирізняється

прогредієнтним, самостійним, активним, творчим здобуттям студентами компетентностей у
взаємозв’язку з саморефлексією, самовдосконаленням, самореалізацією під впливом колегіальності
й орієнтується на професійний інтерес. Акцентовано увагу на перевагах такої технології,
методичних аспектах організації студактивних занять, реалізації прийомів інтерактивної
взаємодії тощо. Досліджено особливості інноваційної технології під час підготовки майбутніх
фахівців за дистанційною формою.
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10. З.З. Сітшаєва. Про використання компетентнісно орієнтованого підходу до

проектування навчальної діяльності вчителя інформатики.
У даній статті пропонується проектувати навчальну діяльність вчителя шкільного курсу

інформатики на основі  класифікації розділів і тем, що базується на компетентнісному підході.

11. Г.С. Цехмістрова. Кредитно-модульна технологія навчання у вищих навчальних
закладах України в умовах реалізації вимог Болонського процесу.

Автор статті розкриває особливості організації навчання в вищих навчальних закладах
України за вимогами Болонського процесу. Акцентує увагу на неузгодженості окремих питань
методики навчання та оцінювання навчальної діяльності студентів і дає обґрунтування
доцільності впровадження нової навчальної кредитно-модульної технології навчання.

Автор статьи раскрывает особенности организации учебы в высших учебных заведениях
Украины за требованиями Болонского процесса. Акцентирует внимание на несогласованности
отдельных вопросов методики учебы и оценивания учебной деятельности студентов и дает
обоснование целесообразности внедрения новой учебной кредитно-модульной технологии учебы.

The author of the article exposes the features of organization of studies in higher educational
establishments of Ukraine after the requirements of Болонського of process. Accents attention on inconsistency
of separate questions of methods of studies and evaluation of educational activity of students and gives a
ground to expediency of introduction of new educational credit-module technology of studies.

12. В.М. Резанко. Особливості викладання математичних дисциплін для нематематичних
спеціальностей при  дистанційній формі навчання.

В статті розглянуті три фактори, які впливають на ефективність дистанційного навчання:
взаємодія викладача та студента; педагогічні технології, що застосовуються; ефективність
зворотнього зв’язку.

В статье представлены три фактора , которые существенно влияют на эффективность
дистанционного обучения:взаимодействие между преподавателем и студентом; педагогические
технологи, которые используются; эффективность обратной связи.

In article  three factors which essentially influence efficiency of remote training are presented:
understanding between the teacher and student are presented,technologies, which are used,efficiency
of a feedback.

13. О.І. Воловик, В.О. Надточій. Застосування технололгій дистанційного навчання
для організації ефективного навчального процесу у вищій школі.

Розглянуто досвід застосування технологій дистанційного навчання  при підготовці
менеджерів і підприємців, надано класифікацію навчальних курсів за рівнем використання online
технологій при їхньому викладанні, проаналізовано мережеву взаємодію викладача та студентів
при викладанні навчального та дистанційного курсів.

 Рассмотрен опыт использования технологий дистанционного обучения при подготовке
менеджеров и предпринимателей, представлена классификация учебных курсов по уровню
применения|употребления| online| технологий в процессе преподавания этих курсов|выкладывании|,
проведен анализ сетевого взаимодействия преподавателя и студентов в процессе
преподавания|выкладывании| учебного и дистанционного курсов.

 Experience|tentative| of using|utillizing| the distance learning technologies at the process of
managers and businessmen training |technicology| is considered. Classification of educational courses
|represent| according to the level|Y-level| of using of online| technologies|technicology| in a process
of|Carbro| teaching of these courses is presented. The network|net| co-operation of teacher and students
in the process of teaching of ordinary|usual| educational courses and distance learning courses are
analyzed.

14. О.Б. Дембровська. Використання вправ, спрямованих на розвиток навичок читання
і розуміння під час навчання студентів немовних ВНЗ іноземній мові.

 В статті розглядаються методичні передумови використання вправ для навчання читанню
текстів іноземною мовою. Наводяться різні типи вправ, основною функцією яких є формування
умінь необхідних для читання і розуміння будь-якого тексту.



113

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 63
В статье рассматриваются методические предпосылки использования упражнений для обучения

чтению текстов на иностранном языке. Предлагаются различные типы упражнений, главной функцией
которых есть формирование умений необходимых для чтения и понимания любого текста.

This article deals with the methodic prerequisites of using exercises aimed at foreign texts reading
teaching. Different types of such exercises are given. It isstressed that the main functions of these
exercises is the formation of knowledge necessary for reading and understanding of any text.

15. В.М. Ігнатенко, В.Ф. Нефедченко, А.С. Опанасик. Використання мультимедійних
презентацій та електронного підручника під час викладання базових навчальних дисциплін.

Розглянуто мультимедійну презентацію, як форму подання навчального матеріалу у вищих
навчальних закладах. Наведені основні аспекти, переваги та недоліки використання презентацій
під час викладання. Детально розглянуто основні принципи створення електронного підручника
та його ефективність під час самостійної роботи студентів.

16. І.В. Конончук. Педагогічна атмосфера як засада виховання.
В статті висвітлюється точка зору німецького педагога О.Ф. Больнова на питання

педагогічної атмосфери. Педагогічна атмосфера за Больновим має принципове значення для
успішного виховання. Аналізуються основні   питання, пов’язані з особистістю вчителя, його
професійними якостями, знаннями, вміннями, навичками.

The article takes enlightens  the  point of view on the questions of pedagogical atmosphere of
german pedagogue Bolnow O.F. According to Bolnow pedagogical atmosphere is essential for successful
education process. This article analyzes key questions related to teachers’ personality, his professional
qualities, knowledge, abilities, skills.

17. О.І. Кривовяз. Інструментарій похідних у формуванні розуміння зв’язку між
аналітичним та графічним способами задання функцій.

У статті розглядаються особливості методики проведення практичних занять в графічному
ключі, метою яких є розкриття зв’язку геометричної суті похідних та знаково-чисельної
інформації про похідні з особливостями графічного образу функції та формування вміння
унаочнювати цю інформацію.

18. Т.В. Манькевич. Складові активізації пізнавальної діяльності під час вивчення
дисципліни “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”.

Формування пізнавальної активності студентів інженерних коледжів досить складна і
багатогранна педагогічна проблема, над вирішенням якої учені працюють вже декілька століть.
Проте, незважаючи на дослідження, доведення, розробку і як наслідок впровадження шляхів, методів
та засобів активізації пізнавальної діяльності ця проблема залишається до кінця не вирішеною.

У статті проаналізовані та об’єднані в єдину систему складові активізації пізнавальної
діяльності студентів під час вивчення дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та
технічні вимірювання», що сприятиме покращенню підготовки висококваліфікованих спеціалістів
машинобудівної галузі.

Формирование познавательной активности студентов инженерных колледжей достаточно
сложная и многогранная педагогическая проблема, над решением которой ученые работают
уже несколько веков. Однако, невзирая на исследования, доказательства, разработку и как
следствие внедрения путей, методов и средств активизации познавательной деятельности эта
проблема остается до конца не решенной.

В статье проанализированы и объединены в единую систему составляющие активизации
познавательной деятельности студентов во время изучения дисциплины «Взаимозаменяемость,
стандартизация и технические измерения», что будет способствовать улучшению подготовки
высококвалифицированных специалистов машиностроительной отрасли.

Forming of cognitive activity of students of engineerings colleges is a thorny enough and many-
sided pedagogical problem above the decision of which scientists work already a few ages. However,
without regard to research, leading to, development and as a result of introduction of ways, methods
and facilities of activation of cognitive activity this problem remains to the end not decided.
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In the articles analysed and component activations of cognitive activity of students incorporated

in the unique system during the study of discipline «Interchangeability, standardization and technical
measurings», that will be instrumental in the improvement of preparation of highly skilled specialists
of machine-building industry.

19. С.А. Москаленко. Мотивація – важливий психологічний чинник і запорука
ефективного вивчення іноземної мови.

Стаття розкриває важливість мотивації під час вивчення іноземної мови, вказує на шляхи
її підвищення і на взаємозв’язок мотивації та змісту навчання.

В статье рассматривается роль мотивации в процессе обучения иностранному языку, пути
её повышения и взаимосвязь с содержанием обучения.

This article is about a motivation of language learning. The motivation is very important factor in
learning.

20. С.М. Мусійчук. Історія розвитку мовної підготовки фахівців.
У статті мова йде про історію розвитку мовної підготовки спеціалістів, про сучасні підходи

до викладання іноземних мов та про основні принципи, здатні мобілізувати навчальний процес.
В статье речь идет об истории развития языковой подготовки специалистов, о  современных

подходах  к преподаванию иностранных языков и об основных принципах, способных
мобилизировать учебный процесс.

This article deels with the development of modern approaches of the foreign languages teaching
and with the main princips, mobilising the educational process.

21. Г.В. Соур. Харизматичні особливості викладача вищої школи.
Викладач – це основна фігура педагогічного процесу, який спілкуючись зі студентами виховує

не тільки словом, а й усіма якостями своєї особистості.

22. В.В. Цись. Підготовка вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл у системі
післядипломної освіти до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій.

У статті охарактеризовані форми роботи щодо формування у післядипломній системі освіти
готовності у вчителів початкових класів застосовувати педагогічні здоров’язбережувальні
технології, розкриті основні етапи, завдання даного напрямку роботи.

В статье охарактеризованы формы работы относительно формирования в последипломной
системе образования готовности у учителей начальных классов применять педагогические
здоровьязберегающие технологии, раскрыты основные этапы, задания данного направления работы.

In the article the forms of work are described in relation to forming in the последипломной
system of formation of readiness for the teachers of initial classes to apply pedagogical  of conservations
for health’s technologies, the basic stages, tasks of this work assignment, are exposed.

23. Є.О. Яковенко. Метод комплексного оцінювання рівня освоєння організаційних
знань навчального закладу.

У статті розглянуті методологічні основи побудови системи управління організаційними
знаннями в навчальному закладі (НЗ). Запропоновано модель мультиагентної системи управління
організаційними знаннями та модель комплексної оцінки рівня освоєння знань НЗ, що дозволяє
перейти від якісної оцінки відповідних показників (рівнів відповідних знань) до їх кількісної
оцінки.

В статье рассмотрены методологические основы построения системы управления
организационными знаниями в учебном заведении (УЗ). Предложена модель мультиагентной
системы управления организационными знаниями и модель комплексной оценки уровня освоения
знаний УЗ, что позволяет перейти от качественной оценки соответствующих показателей
(уровней соответствующих знаний) к их количественной оценке.
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ВИМОГИ
до змісту та оформлення статей для збірника наукових праць “Нові технології навчання”

Статті, які подані не за вимогами включатися до збірника не будуть

1. На сторінках збірника висвітлюються актуальні
питання організації навчально-виховного процесу в різних
типах навчальних закладів усіх ланок системи освіти,
результати наукових пошуків педагогів, досвід їх роботи.

Програмні цілі збірника: прогнозування й планування
розвитку системи освіти, узагальнення та розповсюдження
передового досвіду у галузі наукової організації навчального
процесу, удосконалення змісту, форм і методів навчання,
інтеграція системи освіти України у світовий освітянський
простір.

Статті повинні відповідати вимогам, викладеним у
постанові ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Обсяг рукопису – не більше як 7–12 сторінок.
Рисунки, таблиці подаються на окремих аркушах.
У статті потрібно чітко викласти те нове й оригінальне,

чого досягли автори у своїй практичній, педагогічній та
теоретичній діяльності. Заголовок статті має бути коротким
і відповідати її змісту. В кінці статті слід розмістити список
використаних джерел.

2. На початку статті повинні бути винесені ключові
слова виділені жирним шрифтом на українській, російській
та англійській мовах.

3. Рукопис статті надсилається в одному примірнику,
надрукованому з інтервалом 1,5, шрифтом Times New
Roman, а також дублюється на дискеті 3,5.

До рукопису додаються:
· зовнішня рецензія;
· анотація коротка (3–5 речень) на окремому аркуші

(українською, російською та англійською мовами),
дублюється на дискеті 3,5;

· рисунки з підписами, оформлені відповідно до
державних стандартів;

· відомості про автора (авторів): місце роботи,
посада, науковий ступінь та звання, домашня та службова
адреси, номери домашнього та службового телефонів.

4. Таблиці повинні мати назву та порядковий номер.
Одночасно використання таблиць і графіків для пояснення
одних і тих же положень не рекомендується.

5. Текст статті повинен бути вичитаний, надрукований
чітким контрастним шрифтом та підписаний автором
(авторами).

У правому верхньому кутку першої сторінки
розміщуються: ініціали та  прізвище автора, науковий
ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює
автор (автори), у лівому верхньому кутку – УДК.

Запрошуємо до співпраці!
Матеріали  до збірника просимо надсилати за

адресою: 04070, Київ-70, вул. П. Сагайдачного, 37,
тел. 417-81-86, кім. 222.
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