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УДК 378:371        Педагогічні науки 

 

ЕКОНОМІЧНІ ДІЛОВІ ІГРИ НА БАЗІ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Буга О.І., 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри технологічної освіти, 

економіки і безпеки життєдіяльності 

Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського 

Особливою рисою постіндустріального суспільства є важливість 

інформації для економічного і соціального прогресу. Саме це дозволяє 

говорити про інтелектуалізацію економіки, про економіку, що базується на 

знаннях. У зв’язку з цим уряди, підприємці, громадськість більшості країн світу 

все більше усвідомлюють, як важливо мати якісну інформацію з широкого кола 

питань. Це дозволяє забезпечити раціональне прогнозування та керування 

економічними і соціальними процесами для прийняття науково обґрунтованих 

рішень з різноманітних і складних проблем суспільного розвитку. 

Тому все актуальнішими стають проблеми підвищення якості інформації 

та проблеми формування нових джерел інформації. Нове звучання набувають 

вимоги до каналів передавання інформації, механізми перетворення інформації 

в знання з урахуванням сучасних умов реалізації прав власності стосовно 

інформаційних продуктів. Беручи до уваги ще й прогресуючу глобалізацію, 

можна говорити про зростання ролі інформації щодо процесів у економічній, 

демографічній, соціальній і екологічній галузях, як основи для поліпшення 

взаєморозуміння між державами і народами, зміцнення основних цінностей і 

принципів, що лежать в основі будь-якого демократичного суспільства. Тут 

мається на увазі як офіційна статистична, так і аналітична інформація, 

одержана недержавними аналітичними центрами, що міститься в різного роду 

публікаціях. 
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Умови економіки, заснованої на знаннях, істотно змінюють рольові 

інформаційні функції всіх суб’єктів господарювання економічної системи. 

Важливого значення набувають "гравці", які володіють правами на 

інтелектуальну власність. Тому виникла необхідність переглянути принципи 

керування виробничими процесами, характерними для "індустріальної" 

економіки, привести ці принципи у відповідність з новими соціально-

економічними реаліями, оскільки "індустріальний" менеджмент нині вступає в 

конфлікт із новими умовами бізнесу і часто перешкоджає його розвиткові [9]. 

Однак, прагнучи реалізувати нові принципи керування, не слід забувати 

про проблему соціальної відповідальності менеджерів за збереження 

"нематеріальних" цінностей людини. Тому однією з найбільш складних 

проблем сучасного менеджменту нині проблема є фінансування розробок нових 

ідей, перспективних науково-прикладних напрямів. 

Таким чином, хоча нині, як і колись, товари і послуги виробляються в 

результаті перетворень капіталу, що має і матеріально-речовинну, і грошову, і 

трудову, й інтелектуальну форми, однак компонентом, котрий найбільшою 

мірою визначає конкурентоздатність компанії, є інтелектуальний капітал [1, с. 

48]. А це означає, що, в умовах сучасного виробництва, джерело основних 

переваг бізнесу полягає в людях як носіях визначених знань, досвіду, 

здібностей. 

Для того, щоб у процес інтелектуалізації економіки втягнути якнайбільше 

суб’єктів господарювання і творчих особистостей необхідно, насамперед, 

подбати про створення сучасної інформаційної інфраструктури. В процесі 

цього варто враховувати, що нині розрізняють, принаймні, три види 

інформаційного обслуговування – від видачі простих повідомлень до надання 

складних консультацій. 

Найбільш простий вид інформаційного обслуговування – це 

обслуговування, що задовольняє звичайні потреби середнього користувача. 

Доступ до нього повинен бути відкритий для будь-якого громадянина. Витрати 

на пошук інформації і первинну її обробку в цьому випадку компенсує держава. 
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Більш складним видом інформаційного обслуговування є так зване спеціальне 

інформаційне обслуговування, що здійснюється силами персоналу організацій, 

які спеціалізуються на наданні інформаційних послуг, з використанням 

передових технологій пошуку, обробки і транспортування інформації. І, 

нарешті, найбільш складний і трудомісткий вид обслуговування називають 

"інтелектуальним обслуговуванням". Для організації такого обслуговування 

необхідно цілеспрямовано залучати провідних експертів окремих галузей. Ці 

фахівці задовольняють потреби користувачів не тільки шляхом надання їм 

інформації, що витягається з документів, а й представляючи авторитетні 

змістовні проблемно-орієнтовані консультації. Останнім часом інформаційно-

консультаційна діяльність поступово поєднується з експертизою. Цей вид 

діяльності вимагає від експерта-консультанта не просто глибоких знань і 

володіння сучасними інформаційними технологіями, а й певними ноу-хау [7]. 

Необхідно враховувати, що між тими, хто поставляє інформацію, і тими, 

хто цю інформацію споживає, повинне бути взаєморозуміння або створена 

реальна можливість цього взаєморозуміння досягти. Взагалі ж, рівень 

сприйнятливості користувача до інформації визначається його попереднім 

досвідом засвоєння інформації. В зв’язку з цим необхідна попередня підготовка 

користувачів, що дозволяє надавати їм не просто те, що вони хочуть одержати, 

а саме те, що їм дійсно необхідно і чим вони ефективно можуть скористатися. 

І, нарешті, варто врахувати, що поширення новітніх інформаційних 

технологій дозволяє нині говорити не про інформаційні фонди того чи іншого 

сховища інформації, а про виникнення інформаційно-мережних ресурсів. 

Перераховані особливості сучасного інформаційного простору висувають 

одним із першочергових завдань – цілеспрямоване формування і розвиток 

інформаційно-мережної культури користувачів. 

Виходячи з цих базових положень, можна стверджувати, що важливою 

складовою процесу формування економіки, заснованої на знаннях, має стати 

оволодіння майбутніми фахівцями в галузі економіки методикою 

інформаційного самообслуговування, раціональними прийомами пошуку, 



7 

 

аналізу і систематизації інформації, навичками використання сучасних 

інформаційних технологій і мистецтвом формулювання суті пошукових 

запитів. А це вже зміст не просто інформаційної культури, а перехід до 

інформаційно-мережної культури. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології відіграють усе зростаючу 

роль у соціальному й економічному житті сучасного суспільства, і їх вплив має 

враховуватися в розв’язанні широкого кола питань суспільного розвитку та 

професійної підготовки майбутніх фахівців усіх галузей. 

У наявних нині комп’ютерних програмах навчання відбувається в режимі 

постійного діалогу студента з комп’ютером, причому цей діалог здійснюється 

за допомогою різних засобів спілкування – комп’ютерної клавіатури, голосу, 

відео-зображень, графічних матеріалів і малюнків. За умов збереження переваг 

індивідуального навчання (контроль швидкості, повторення, наступність), 

використання засобів мультимедіа дає можливість підтримки постійного 

зворотного зв’язку і коригування процесу навчання, що значно підвищує його 

ефективність. Дослідження американських учених показали, що 

комп’ютеризоване навчання з використанням засобів мультимедіа забезпечує 

більш високий ступінь засвоюваності матеріалу (на 30%) і більш високий 

відсоток запам’ятовування, ніж традиційні методи. 

Використання комп’ютерних технологій у вивченні економічних 

дисциплін студенти мають можливість одержати найсвіжішу інформацію, що в 

умовах постійної мінливості ринку дуже важливо; інформація одержується 

фактично миттєво; електронна мережа забезпечує зв’язок не лише з джерелами 

теоретичних знань, а й з практиками конкретної галузі. Наприклад, студент має 

можливість написати лист-запит у податкову адміністрацію стосовно деякого 

дискусійного питання, з’ясувати особливості щодо бухгалтерського 

оформлення нестандартної господарської операції. За допомогою мережі 

Інтернет студент може одержати поради від аудиторів, бухгалтерів-практиків, 

менеджерів-фінансистів та ін. 
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Всесвітня мережа Інтернет надає безмежні можливості удосконалювати 

свій бізнес, знижувати витрати, вигострювати робочі процеси, скорочувати час 

на розв’язання особистих і ділових проблем, розширювати межі ділового 

спілкування, одним словом, володіти інформацією, що в наше століття – 

найсильніша зброя для завоювання „місця під сонцем". 

Поряд з величезними можливостями унаочнення навчального матеріалу, 

поєднання різних модальностей презентації інформації, вироблення 

дослідницьких навичок комп’ютерні засоби дають змогу широко 

використовувати ігрові форми навчання [2; 3; 4; 5; 8]. 

Завдяки широкому впровадженню комп’ютерів у навчальний процес 

економічних ВНЗ студенти вчаться опрацьовувати економічні моделі, 

проводити розрахункові експерименти, здійснювати громіздкі обчислення, 

графічні побудови тощо. Але цього недостатньо для формування в майбутнього 

фахівця професійних навичок, необхідних для роботи в інформаційному 

суспільстві. Тому було вирішено частину ділових ігор здійснювати на 

матеріалі, пов’язаному з комп’ютерною технікою, а також впроваджувати в 

навчально-виховний процес ділові ігри, що здійснюються безпосередньо в 

комп’ютерних мережах. 

Практики стверджують, що „за ефективністю набуття знань, умінь, 

навичок ділові ігри перевершують усі інші форми навчання. Більш того, вони 

синтезують в собі найбільш цінні елементи форм і методів, що 

використовуються в лекціях. Потенціал ділових ігор суттєво зростає за умов 

використання в процесі їх проведення ПЕОМ" [11, с. 98]. Пояснюється це тим, 

що в процесі комп’ютерної ділової гри різко підвищується динамізм гри, 

зацікавленість студентів, оперативність рішень. Комп’ютер дозволяє швидко 

оцінити реальну цінність згенерованих ідей, що втілюються на дисплеї у 

вигляді кінцевого результату. 

Для набуття і закріплення практичних навичок керування ризиками 

необхідно ввести в навчальний процес підготовки економістів нові форми 

навчання, засновані на інформаційних технологіях. Найбільший ефект у 
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підготовці фахівців з економічних напрямів і спеціальностей дають активні 

методи навчання. Одним із таких методів є комп’ютерна ділова гра, суть якої 

полягає в можливості керування економічними об’єктами, що імітуються 

комп’ютером. Така методика дозволяє максимально наблизити процес навчання 

до реальних умов функціонування бізнесу. Гра істотно оживляє навчальний 

процес, дозволяє закріпити лекційний матеріал із суміжних дисциплін і сприяє 

розвиткові навичок управління. 

Ділові ігри за допомогою комп’ютера вперше були запропоновані 

англійським кібернетиком Стаффордом Біром наприкінці 1960-х років. У своїй 

книзі "Мозок фірми" він описує принципи побудови систем, що дозволяють 

учасникам керувати віртуальною корпорацією, холдингом і навіть цілою 

країною. Широке поширення ділові ігри одержали в західних школах 

менеджменту в 80-х роках. 

Комп’ютерні ділові ігри можна розділити на два типи: колективні й 

індивідуальні. В колективних комп’ютерних ділових іграх беруть участь кілька 

гравців або груп, що виконують ролі осіб, які приймають рішення. 

В індивідуальних комп’ютерних ділових іграх моделюється не тільки 

умовне середовище, а й дії всіх учасників гри, крім одного. Важливо 

відзначити, що ділова гра в даному випадку продовжує залишатися 

колективною. На думку Я. Бєльчикова «ділова гра завжди колективна» [6], 

просто окремі ролі в індивідуальній комп’ютерній діловій грі виконують 

інтелектуальні імітатори. 

Досвід показує, що впровадження в навчальний процес комп’ютерних 

ділових ігор дозволяє зробити більш цікавим, здійснити психологічне 

розвантаження студентів, ефективніше розв’язувати цілу низку педагогічних 

функцій. Правильно побудована комп’ютерна економічна гра дає можливість 

розв’язувати багато важливих навчальних і виховних завдань, що в підсумку 

сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу, набуттю необхідних 

знань і навичок. 
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Прихильники застосування комп’ютерних ділових ігор звертають увагу 

також на позитивні емоції і почуття, котрі виникають у студентів під час 

комп’ютерної гри: певний емоційний тон, задоволення, радість, відчуття 

спокою, впевненість. Усе це разом виробляє в студентів певний механізм 

пізнавальної діяльності [10, с. 53]. 

Ще одним чинником, який впливає на впровадження комп’ютерних 

ділових ігор, є потреба в самоосвіті. Можливості комп’ютера і засобів зв’язку 

дозволяють вивести цей напрям на якісно новий рівень. 
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УДК 372                                         Педагогічні науки 

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

                                                                Гусаківська Г. С. 

вчитель початкових класів, старший вчитель, 

Кременецька ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів 

м.Кременець, Україна 

Реформування системи освіти, збагачення її концептуальних, структурно-

організаційних основ у контексті соціально-економічних перетворень, які 

відбуваються в Україні, пов’язане з удосконаленням системи початкової освіти. 

Розвиток особистості молодшого школяра потребує мобілізації її активності, 

здатності до саморозвитку, формування цілісної картини світу. Це передбачає 
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переосмислення і перебудову освітнього процесу у початковій школі, його 

орієнтації на принципи цілісності, системності, інтегративності, реалізації 

виховного потенціалу.   

Однією з найважливіших і актуальних проблем сучасної методики 

викладання української мови в початкових класах є проблема розвитку 

мовленнєвої компетентності молодших школярів. Під час вивчення рідної мови 

одним із головних завдань є завдання формування і розвитку у дітей 

правильного, виразного, чистого мовлення. Мовлення є важливим засобом 

спілкування, обміну думками і почуттями між людьми, передачі та засвоєння 

інформації. Без добре розвиненого мовлення не буває успіху у навчанні, не 

буває справжнього спілкування і колективної праці. Сучасна програма висуває 

великі вимоги до мовного розвитку школяра. Розвиток мовлення в дитини – це 

процес оволодіння рідною мовою, умінням користуватися нею як засобом 

пізнання навколишнього світу, засвоєння досвіду, набутого людством.  

У Державному стандарті початкової освіти та у чинній навчальній 

програмі зазначено, що курс української мови в початкових класах дедалі 

більше набуває практичної спрямованості, а одним із найважливіших завдань  

сучасних педагогів є формування мовленнєвої особистості молодшого школяра. 

У цьому документі зазначено: «Розвиток мовлення має набути статусу 

провідного принципу навчання рідної мови в загальноосвітній школі, зокрема в 

її початковій ланці» [2]. 

 У чинній навчальній програмі з української мови мовленнєва змістова 

лінія орієнтована на розвиток усного і писемного мовлення учнів, їх вміння 

користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу. 

Комунікативна компетентність визначає вміння учнів грамотно 

висловлюватись в усній і писемній формах мовлення, дотримуючись норм 

української літературної мови. За чотири роки навчання учні повинні оволодіти 

усним і писемним мовленням на такому рівні, який дозволяв би їм вільно 

спілкуватися з однолітками та дорослими на всі теми, доступні для їхнього віку 

та розуміння. Набуття загально навчальних та цільових компетентностей 
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діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в основній 

школі [3].  

Проблеми розвитку мовлення почали висвітлювати в педагогічній 

літературі ще в 20-30 роках двадцятого століття у працях психологів,  

лінгводидактів, психолінгвістів Л.Виготського, П.Гальперіна, В.Давидова, 

Б.Ельконіна, С.Рубінштейна, В.Бадера, В.Капіноса, Н.Лепської та ін. Увагу 

привернули дисертаційні дослідження В.Бадер, Н.Бойка, Л.Варзацької, 

М.Вашуленка, Н.Гавриш, А.Каніщенко, М.Львова та інших, які досліджували 

проблему розвитку мовлення дітей в різних аспектах. Аналіз досліджень 

підтверджує, що розвинуте усне і писемне мовлення учнів початкових класів є 

успішною умовою їх подальшого навчання в середній і старшій школі. 

Мовлення – це процес використання мови людиною для спілкування. Як 

відомо, мовлення – передусім поняття лінгвістичне (у протиставленні «мова – 

мовлення»). Внутрішнє мовлення досліджували психологи Л.Виготський, 

П.Гальперін, А.Лурія та інші і називали його розумовим. Воно породжується 

потребою: перш ніж виразити щось усно чи письмово, потрібно спланувати, 

окреслити основні контури, побудувати вислів, схему міркування, тобто 

спочатку відбувається продумування мовлення, а потім його озвучування. 

Здійснюється таке мовлення не в конкретних словесно-граматичних формах, а в 

узагальненому вигляді, семантичними комплексами, в яких намічається план 

майбутнього висловлювання. Послідовно внутрішнє мовлення перетворюється 

на зовнішнє шляхом відбору конкретних слів і побудови конкретних речень, 

висловлювань, текстів (реалізація думки).  

Завдання лінгводидактики – сформувати комунікативні і комунікативно-

мовленнєві вміння дитини. Оволодіти такими вміннями, зауважує Л. Паламар, 

означає: вміти правильно (адекватно ситуації) обрати стиль мовлення, 

підпорядковувати форму мовленнєвого висловлювання завданням спілкування, 

вживати найбільш ефективні (для поставленої мети і відповідних умов) мовні 

та немовні засоби спілкування [4, с. 7]. Л. Паламар зазначає, що кінцевим 

результатом розвитку мовлення та навчання мови є формування мовної 
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здібності, мовленнєвих навичок і мовленнєвих умінь [4, с. 5]. Отже, розвивати 

мовну здібність дитини, означає розвивати її мовленнєві та комунікативно-

мовленнєві навички й уміння (уміння говорити, слухати, писати, читати).  

Методика розвитку зв’язного мовлення учнів базується на принципі 

випереджувального засвоєння усного мовлення перед писемним, на врахуванні 

індивідуальних та вікових особливостей і можливостей. Навчання рідної мови, 

як відомо, практично спрямоване на зв’язні висловлювання, правильно 

побудовані за змістом, структурою та мовним оформленням. 

Беручи до уваги результати наукових досліджень, рекомендуємо кожен  

урок будувати на принципах науковості, доступності, наступності, 

індивідуального підходу, наочності. Поряд із цим, визначальним у роботі 

вчителя є розвиток індивідуальних особливостей кожного учня, створення умов 

для всебічного розвитку вихованців, впровадження нових форм і методів 

роботи у свою діяльність. 

Ключовими аспектами формування мовленнєвої компетентності учнів є: 

інноваційний і діяльнісний аспекти. Діяльнісний аспект реалізовується у 

практиці роботи вчителя через використання нестандартних форм уроків (урок– 

гра, урок змагання, урок – казка, урок – подорож, урок КВК, урок – вікторина, 

урок диспут, урок прес – конференція); позакласну діяльність (виховні бесіди, 

години спілкування, тематичні проекти та свята, конкурси віршів, інсценізація 

казок, родинні заходи, подорожі, екскурсії); через різні види активної 

діяльності. 

Інноваційний аспект реалізовуються через групову і парну роботу, 

створення мовленнєвих ситуацій, розв’язування проблемних ситуацій, 

застосування інтерактивних технологій, виконання творчих завдань, 

технологію навчання у дискусії, пошукову діяльність: роботу з довідковою 

літературою. Мої учні із задоволенням виконують вправи «Очікування», 

«Дерево рішень», «Карусель», «Метод «Прес»», «Крісло автора», 

«Асоціативний кущ», «Сенкан», «Інтерв’ю»,  «Запитання - відповідь», «Займи 
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позицію», випереджувальні завдання, здійснюють проектну діяльність, 

виконують диференційовані завдання. 

Цікаві ігри та вправи з української мови викликають у школярів 

позитивні емоції. Їх можна використовувати на різних етапах уроку. Залежно 

від змісту гри я можу перевірити виконання домашнього завдання, полегшити 

розуміння нового матеріалу, перевірити засвоєння і закріплення вивченого. 

Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою 

якого вона встановлює контакт із довкіллям, завдяки якому відбувається 

соціалізація дитини.  У молодшому шкільному віці закладається фундамент 

культури мислення, мовлення і спілкування, розвиваються комунікативні 

здібності, пізнавальна активність, образне творче мислення. Саме початкова 

школа покликана сформувати в дітей інтерес до краси і мудрості живого слова, 

його значущості у житті людини.   

Мовленнєва компетентність є однією з провідних базисних характеристик 

особистості. А своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення – важлива 

умова повноцінного мовленнєвого розвитку учня. 

Завданням кожного вчителя є формування людини не лише з певним 

обсягом знань і вмінь, а здатної творчо мислити, приймати рішення, 

розв'язувати проблеми, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, 

адаптуватися до умов життя, здатної до мобільності, швидкої зміни соціальних 

ролей, тобто бути людиною компетентною. 

Оволодіння мовою як засобом спілкування, мислення, пізнання – 

необхідна складова розумових і творчих здібностей учнів, формування 

гуманістичних ідеалів, прищеплення почуття національної свідомості. 
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УРОК МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Духан С.В., 

викладач музичних дисциплін 

КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж  

імені І.С. Нечуя-Левицького» 

м.Богуслав, Україна 

Початкова школа покликана закласти основи всебічного розвитку дітей 

через розвиток їхніх здібностей, формування основ загальної й національної 

культури. Рішення завдань з естетичному вихованню можливо лише шляхом 

залучення школярів до духовних цінностей свого народу.  

Під естетичним вихованням варто розуміти виховання учнів засобами 

прекрасного в природі, розвиток їх почуттів і культурних потреб. Гармонійний, 

всебічний розвиток особистості неможливий без її естетичної вихованості. У 

сучасній педагогіці естетичне виховання трактується як «педагогічна 
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діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати 

дійсність за законами краси» [1, с.14]. 

Видатний український педагог Василь Сухомлинський писав: «Краса – 

могутній засіб виховання чутливості душі. Це вершина, з якої ти можеш 

побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і 

натхнення ніколи не побачиш. Краса – це яскраве світло, що осяює світ. При 

цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти 

стаєш відданим і непримиренним…»               

Музика є специфічною формою художнього відбиття дійсності. Основу її 

змісту становлять різноманітні життєві явища, внутрішній світ людини, 

відображення явищ природи. Життєвий зміст відтворюється в музиці через 

художній образ, що багатосторонньо й цілісно впливає на особистість школяра. 

Всі предмети естетичного циклу початкової школи спрямовані у своїй основі на 

систематичний розвиток образного мислення. Тому завдання естетичного 

виховання полягають у формуванні особливого механізму «розширення» 

людських почуттів, що опирається на можливості мистецтва й пов’язане з 

естетичним вихованням у широкому змісті, як вихованням гуманності, 

людського відношення до навколишнього середовища. Отже, специфіка музики 

як естетичного явища має значення для визначення спрямованості шкільного 

навчання в її соціальній обумовленості.  

Організація музично-естетичного виховання в початковій школі повинна 

мати морально-етичну спрямованість: вивчення рідної мови, художньо-мовна й 

образотворча діяльність, знайомство з історією, релігією, предметами 

матеріальної й духовної культури. 

Учитель повинен бути пропагандистом національного мистецтва. Знаючи 

народні пісні, танці, звичаї й традиції, учитель знайомить із ними своїх 

молодших школярів. Зацікавити учнів музикою, емоційно захопити, прищепити 

любов до музики - завдання першочергової важливості. Постійне знайомство й 

спілкування школярів з досягненнями національної культури є значимим не 

тільки для їх естетичного виховання, але й для духовного росту в цілому.  
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Український народ своїм багатовіковим досвідом інтуїтивно відібрав 

найефективніші засоби гармонійного виховання підростаючого покоління, 

чільне місце серед яких посідають народні рухливі ігри. Традиційно у навчально-

виховному процесі початкової школи вони використовуються як засіб 

фізичного виховання. Проте розвивально-виховний потенціал українських 

рухливих народних ігор значно ширший. У культурологічних дослідженнях 

рухливі ігри визнані суттєвим елементом української національної культури.[4] 

У програмі з музичного мистецтва конкретно визначений зразковий 

ступінь труднощів для кожного класу. Учитель підбирає музичний матеріал у 

кожному випадку індивідуально. Критеріями у вибірковій спрямованості такого 

підбору будуть: яскравість, доступність музичних образів, емоційність, 

захопливість змісту твору, педагогічна доцільність. Учителеві варто визначати 

пізнавальну цінність кожного твору й пов'язувати це з конкретними завданнями 

музичного навчання й виховання, що дозволить знайти методично вірні шляхи  

в поданні музичного матеріалу на уроці. У процесі роботи над твором особливо 

важлим є  співвідношення художнього образу із тими почуттями й емоціями, 

які близькі й зрозумілі молодшим школярам. При цьому необхідно враховувати 

рівні розвитку загальної й музичної культури різних вікових груп учнів.   

Підбираючи для молодшого класу музичний твір, учитель повинен 

зробити  художньо-педагогічний аналіз. З одного боку, це розкриття художніх 

цінностей твору, з іншого боку - визначення його педагогічних можливостей. 

Ці дві сторони аналізу взаємообумовлені і тільки у своїй єдності вони будуть 

сприяти цілеспрямованій роботі вчителя. [2, с.12] 

У діяльності вчителя необхідна послідовність форм роботи по підготовці 

до уроку музичного мистецтва з урахуванням реалізації основних способів 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу: 

1. Знайомство зі змістовною спрямованістю музичного твору 

впливає на постановку виховних завдань. Це сприяє посиленню 

цілеспрямованості навчання на кожному уроці.  
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2. З метою створення інтересу до музичного твору бажано залучати 

додатковий матеріал, що допоможе глибше розкрити зміст і художні образи 

твору. Це можуть бути репродукції картин, уривки з літературних творів, що 

ілюструють зміст, історичні відомості. Такий метод активізує навчально-

пізнавальну діяльність учнів.  

3. Ознайомлення із програмним матеріалом інших навчальних 

предметів і встановлення міжпредметних зв'язків сприяє поглибленню знань і 

підвищенню інформативної ємності змісту уроків при збереженні його 

доступності для учнів.  

4. При знайомстві дітей з музичним твором необхідно дати відомості 

про авторів, історію створення, «життя» твору. Це розвиває пізнавальні 

інтереси, поліпшує всю систему мотивації навчання школярів.  

5. Знайомство з музичним твором починається з музично-

теоретичного аналізу. Тут визначаються основні елементи музичної мови 

(тональність, метр, ритм, темп, склад оркестру й т.д.), а також роль і характер 

акомпанементу.  

6. При методичному аналізі вчитель заздалегідь виявляє труднощі, 

які можуть зустрітися при розучуванні пісенного твору й намічає шляхи для 

їхнього подолання.   

 7. Наступним етапом у домашній роботі вчителя є вибір 

оптимальних для даного класу методів, форм і засобів навчання, що 

визначається знаннями, уміннями й навичками, які здобувають учні в процесі 

навчання. Все це повинно опиратися на забезпечення диференційованого 

підходу до учнів.  

 8. Особлива увагу вчителеві треба звернути на впровадження 

методів, що активізують навчальну діяльність школярів, що забезпечують 

продуктивне засвоєння знань і вмінь.  

 9. При підготовці до уроку вчитель намічає способи використання в 

навчанні аудіовізуальних і звуковідтворюючих технічних засобів, а також 

різного роду наочності.  
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10. Учителеві необхідно пам'ятати, що для успішного навчання вкрай 

важливим є прискорення темпу виконання навчальних операцій на уроці до 

реально можливого в кожному віці. [3, с.46] 

Урок повинен бути цільним, мати свою драматургію. Всі елементи уроку 

повинні відповідати основній темі заняття. При плануванні уроку вчитель 

вільний від традиційних схем уроку. Він сам вибирає шляхи, засоби, намічає 

контрасти в драматургії, визначає кульмінаційну крапку.  

Але, незважаючи на волю в побудові уроку, учитель не повинен 

перевантажувати в тимчасовому відношенні хоча б один з видів музичної 

діяльності, тому на уроці зберігається умовний розподіл на розділи: хоровий 

спів, слухання музики, музична грамота. У плануванні ця умовна схема 

приблизно намічає контури майбутнього уроку. Однак всі ці види музичної 

діяльності можуть по-різному сполучатися між собою. Дії ж учителя повинні 

бути спрямовані на всебічну активізацію процесу навчання. Необхідно сприяти 

пробудженню ініціативи в учнів, розвитку в них творчого початку, формування 

духовності. [2, с.91] 

Досить часто  різні види мистецтва допомагають нам розповісти про 

музику, описати її звучання. Різні науки роблять нас учасниками тих подій, які 

описані митцями, культура і життя дає змогу все це пережити. 

Ми зустрічаємось з композиторами різних століть, різних країн, ми слухаємо 

прості і складні, народні і професійні твори. Ми зустрічаємося не тільки з 

музикантами, а й з художниками, з письменниками і поетами, з режисерами. 

Ми намагаємося вслухатися в живопис і вдивлятися в музику. 

Ми замислюємося над тим, як глибоко пов’язані одне з одним всі мистецтва і 

вони зростають. Та найголовніше, найважливіше в мистецтві це людина, її 

почуття й думки, її вчинки та мрії, її радість і смуток, її життя.[5] 
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На даному етапi розвитку суспiльства у всьому свiтi стрiмко 

розвиваються комп’ютернi технологiї. Вмiння використовувати комп’ютер 

стало необхiдним для кожної людини. Будь-яка держава прагне отримати 

розвинене поколiння, яке могло б застосовувати в повсякденному життi новi 

технологiї, що полiпшують життя людини, i як наслiдок здатне створювати 

ефекимвнi умови розвитку для своєї країни i свiту в цiлому. Людина повинна 

навчитися орiєнтуватися в iнформацiйному потоцi. I чим ранiш це вiдбудеться, 

тим ефективнiше буде її робота [3, с.41]. 

Вiдповiдно, що державними прiоритетами перед системою освiти 

поставлено нове завдання – розширити можливостi використання 

iнформацiйних та комп’ютерних технологiй в практицi освiти, зокрема 
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початкової її ланки [4]. Реалiзацiя цiєї проблеми можлива в рамках шкiльного 

курсу iнформатики для початкової школи шляхом формування в молодших 

школярiв компетентностей та iнформацiйно-комунiкацiйної культури [8, с.37]. 

З огляду на вищесказане, поняття iнформацiйної культури багатозначне i 

включає в себе безлiч видiв роботи з найрiзноманiтнiшою iнформацiєю, серед 

яких не останнє мiсце займає грамотне оформлення необхiдного матерiалу.   

У будь-якому шкiльному курсi iнформатики неодмiнно присутнiй роздiл 

комп’ютерної обробки тексту. Разом з тим в початковому курсi вивчення 

iнформатики це питання обмежується короткими теоретичними вiдомостями 

про принципи створення i обробки текстової iнформацiї та набуттям 

початкових навичок роботи з текстовим редактором. 

Пiд час викладання шкiльного курсу iнформатики у всiх класах учитель 

самостiйно добирає засоби та методи подання навчального матерiалу, визначає 

форму проведення практичних робiт (робота з елементами дослiджень, спiльна 

робота в Iнтернетi, лабораторнi роботи, проектнi роботи, практикуми).  

При цьому вчителю необхiдно методику викладання теми «Текстовий 

редактор» вибудувати так, щоб реалiзовувалися загальноприйнятi дидактичнi 

принципи [7, с.218]. 

Тема «Текстовий редактор» займає особливе мiсце в початковому курсi 

iнформатики. Тут учнi повиннi самостiйно створювати невеликi реальнi 

продукти за допомогою комп’ютера – текстовi документи. Це обставина, 

безумовно, пiдвищує мотивацiю учнiв до роботи. Навчальний час варто 

розумно розподiлити мiж теорiєю i практикою. Вчитель не повинен пiддаватися 

напоровi найбiльш нетерплячих учнiв, що не бажають слухати нiяких пояснень 

i рвуться скорiше почати «натискати клавiшi». Досвiд показує, що бiльшiсть 

дiтей погано сприймають пояснення, сидячи за працюючим комп’ютером. Тому 

найбiльш пiдходящий варiант органiзацiї занять такий, коли пояснення вчителя 

дiти слухають, сидячи за партами без машин, i лише одержавши завдання i 

чiтко усвiдомивши, що потрiбно зробити, учнi сiдають за комп’ютери. Далi 
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робота вчителя переходить у режим iндивiдуального спiлкування з учнями, 

консультацiй, прийому завдань. 

Варто враховувати, що в деяких дiтей ще досить слабкi навички роботи з 

клавiатурою, мишею, дисками; нечiткi представлення про роботу з файлами. 

Якщо учням надається можливiсть виведення тексту до друкуку, то для деяких 

iз них це буде перший досвiд роботи з принтером. Таким чином, практичнi 

завдання даного роздiлу носять комплексний навчальний характер. Учитель 

повинен звертати увагу на всi сторони роботи, активно допомагати учням [1; 2]. 

Слiд зазначити, що застосовуються в молодшiй школi методи i форми 

навчання повиннi враховувати особливостi психiчного, фiзичного i розумового 

розвитку школярiв 1 – 4-х класiв. 

Навички роботи з текстовим редактором у учнiв необхiдно виробляти за 

допомогою системи вправ. 

При складаннi системи вправ для учнiв необхiдно дотримуватися таких 

вимог [5, с.54]: 

 Система завдань для навчання редагування повинна бути такою, 

щоб учнi розумiли природну необхiднiсть застосування дослiджуваних команд 

редагування; 

 Виконання завдання повинно приводити до такого результату на 

екранi, який дозволяв би вчителю оцiнити правильнiсть виконання завдання з 

першого погляду; 

 Багато завдань, особливо на перовому етапi навчання доцiльно 

пiдготувати заздалегiдь у виглядi текстових файлiв; 

 Бажано, щоб редагованi тексти носили виховує характер, 

прищеплювали любов до Батькiвщини, iсторiї рiдного краю, знайомили з 

творчiстю вiдомих поетiв, письменникiв країни, краю. 

 Значна увага треба придiляти розвитку творчих здiбностей учнiв. 

Важливу практичну цiннiсть мають завдання, що дозволяють в рамках 

вивчення текстового редактора розвивати креативнiсть учнiв – здатнiсть до 
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конструктивного, нестандартного мислення i поведiнки, усвiдомлення та 

розвитку свого досвiду; 

 Слiд пропонувати учням роботу з пiдготовки власних текстiв 

(твори, замальовки, замiтки в газету). 

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що  iнформатика — це 

теоретична та прикладна (технiчна, технологiчна) наука, що вивчає структуру i 

загальнi властивостi iнформацiї, а також методи i (технiчнi) засоби її створення, 

перетворення, зберiгання, передачi та використання в рiзних галузях людської 

дiяльностi, постає питання, як же зробити, щоб на уроцi iнформатики 

реалiзовувалися всi вищезазначенi пiдходи тобто особистiсно орiєнтований, 

компетентнiсний i дiяльнiсний. 

Пiд час вивчення теми «Текстовий редактор» перш за все вчителю треба 

зрозумiти, що пасивнi знання практично не виробляють у дiтей нiяких навичок. 

На уроцi маємо створити такi умови роботи, за якими процес навчання буде 

зорiєнтоване на формування в учнiв досвiду: пiзнавальної дiяльностi, 

виконання рiзних способiв дiяльностi, емоцiйнiсного ставлення, i як результат 

творчої дiяльностi. Велику увагу потрiбно придiлити органiзованому початку 

уроку, налаштування на позитивнi результати, очiкування дiтей вiд уроку. 

Враховуючи, що iнтенсивне використання комп’ютерних засобiв у 

навчально-виховному процесi може вплинути на здоров’я учнiв, потрiбно 

постiйно повторювати правила поведiнки в комп’ютерних класах та пам’ятати, 

що час роботи учнiв за комп’ютером не повинен перевищувати 15 хвилин на 

уроцi. Не забувати про фiзкультхвилинки, як рухливi, так i вправи для очей. 

При цьому пам’ятати, що правила запропонованi чи вчителем, чи авторами 

пiдручникiв не сприймаються дiтьми. На пiвсвiдомостi у дiтей виробляється 

протест проти будь-яких правил. А якщо у дослiдженнi, можливо за допомогою 

мозкового штурму разом з дiтьми створити такi правила, мотивуючи кожний 

крок,- дiтям вони будуть зрозумiлими i проникнуть через внутрiшню 

мотивацiю. Повторюючи щоразу такi правила можна використовувати казкових 
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героїв, розглядати рiзнi ситуацiї, коли могли бути порушенi правила поведiнки 

у комп’ютерних класах, i який може бути наслiдок вiд цього [6, с.305]. 

Перед тим як розпочинати вивчення нової теми, актуалiзацiю опорних 

знань можна проводити через мозковий штурм, опираючись на життєвий та 

знаннєвий досвiд дiтей, створення проблемних ситуацiй, якi потребують 

вирiшення через вивчення нового матерiалу. Специфiка цього предмету – 

перевантаженiсть термiнами. Так як у вивченнi iнформатики є багато 

теоретичного матерiалу, потрiбно використовувати iнтерактивнi методи, такi як 

розповiдь з презентацiєю, читання з позначками, кубування, гронування, 

ажурна пилка, незакiнченi речення. Детальнiше данi положення опишемо в 

експериментальнiй методицi вивчення текстового редактора в практицi 

навчання початкової школи. 
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ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ 

СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО СУЧАСНЕ ВИРОБНИЦТВО 

Заєць В.Б., 

студент факультету математики, фізики і технологій, 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 

м. Вінниця, Україна 

Нині в системі загальної середньої освіти України відбувається процес 

критичного переосмислення пройденого шляху, зламів ідеологічних 

стереотипів, пошуку нових перспективних напрямів розвитку. До 

найактуальніших завдань середньої школи, що визначають стан підготовки 

молоді до життя в умовах становлення ринкової економіки, слід віднести 

забезпечення якісно нового рівня політехнічної освіти – невід’ємного елементу 

загальної середньої освіти. У зв’язку із суттєвими змінами в матеріальній 

основі виробництва під впливом науково-технічного прогресу, прискоренням 

темпів розвитку техніки і технологій набуває актуальності процес формування 

в учнів старшої школи знань про єдині науково-технічні основи виробництва. 

Виразником перетворювальної діяльності людини стали технології, які 

відображають сукупність способів і засобів праці, кваліфікацію працівників, 

розвиток інфраструктури. 

Безперечно, що підростаючому поколінню потрібно оволодівати 
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знаннями про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності. У 

кожного учня мають бути сформовані чіткі уявлення про способи 

перетворювальної діяльності людини, її еволюцію і тенденції розвитку, 

результати та наслідки впливу на особистість, суспільство й природу. 

Необхідною умовою усвідомлення проблем і процесів техногенного розвитку 

суспільства слід вважати наявність знань і вмінь виконувати різні 

перетворювальні процедури, прогнозувати та проектувати власну діяльність у 

техногенному середовищі, що безперервно змінюється й ускладнюється. 

Практичне засвоєння технологічних закономірностей перетворювальної 

діяльності, оволодіння способами, засобами і культурою праці, професійне 

самовизначення здійснюється під час вивчення учнями у старшій школі 

навчального предмета «Технології». Сучасне техногенне середовище 

характеризується різноманітністю технічних засобів і технологій, які за своєю 

сутністю й призначенням дають змогу забезпечити гарантоване отримання 

необхідного продукту праці відповідно до заданих цілей діяльності. Характер 

технічної оснащеності суспільства та наявних технологій у їх сукупності 

відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу суспільства, 

можливості самореалізації кожної людини. Нині актуальність технологічної 

освіти зумовлена тим, що техніка та технології мають значний вплив на 

особистість, утворилася і продовжує вдосконалюватися техносфера, 

формується нова галузь наукового знання – технологічні знання, які є такими ж 

важливими й значимими як і природничо-наукові та гуманітарні знання. 

Політехнічна освіта учнів завжди була предметом дослідження широкого 

кола науковців (П. Атутов, С. Батишев, Ю. Васильєв, В. Лєдньов, М. Скаткін, 

Д. Тхоржевський, С. Шаповаленко та ін. – виявлення підходів до визначення 

змісту політехнічної освіти; В. Зубов – визначення місця і ролі загальноосвітніх 

предметів у політехнічній освіті; Д. Епштейн, К. Іванович, А. Шибанов – 

визначення політехнічного змісту галузей виробництва; В. Мадзігон, В. Сєріков 

– визначення умов поєднання навчання з продуктивною працею учнів), які 

вбачали в ній основу розвитку особистості, її підготовку до майбутньої 
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трудової діяльності. Питанням формування знань про основи сучасного 

виробництва в учнів старшої школи присвячені окремі дослідження 

В. Сидоренка, Л. Хоменко, В. Юрженка. Більшість дослідників відзначають 

позитивний вплив політехнічного навчання на всебічний розвиток учнів, але 

оцінка його значення суперечлива. Один з широко відомих підходів розглядає 

політехнічну освіту як частину повної освіти, досить автономну, тобто 

передбачається, що школа повинна давати дві освіти – загальну і політехнічну. 

При цьому стверджується, що політехнічна освіта розвивається на основі 

загального, і є містком між загальною і професійною освітою. В умовах 

політехнічної освіти відбувається закономірне поєднання навчання і виховання, 

теорії і практики, що сприяє не лише отриманню учнями певних знань, а й 

формує їх пізнавальну мотиваційну сферу щодо навчання, самовиховання і 

самоосвіти. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що політехнічна освіта пройшла 

значний шлях розвитку як невід’ємний компонент змісту загальної середньої 

освіти. Теоретики політехнізму, розглядаючи питання про мету політехнічної 

освіти, підкреслювали необхідність підготовки людей із всебічно розвиненими 

здібностями, людей, здатних орієнтуватися в усій системі виробництва. 

Орієнтація у сфері сучасного виробництва є важливою частиною глибокої 

професіоналізації і соціальної активності працівників різних сфер виробничої 

діяльності і водночас важливим засобом їх усебічного розвитку. Вона 

зумовлена, з одного боку, постійним оновленням наукового і технічного базису 

виробництва, з іншого – пізнавальними потребами самого робітника, його 

прагненням зміцнити своє становище і соціально-професійний статус. 

У своєму дослідженні під політехнічною освітою ми розуміємо 

теоретичне та практичне ознайомлення учнів із техніко-технологічними, 

організаційно-економічними основами та соціальними аспектами сучасного 

виробництва, що забезпечує гармонійний розвиток і профорієнтацію молоді, 

підготовку до виконання трудових функцій та їх можливої зміни. Досягнення 

означеної мети може бути забезпечене за рахунок реалізації певних завдань 
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освіти, до яких належать: формування діалектичного підходу до явищ 

навколишнього світу, становлення морально-етичних і естетичних ідеалів, 

пов’язаних із трудовою діяльністю; засвоєння системи політехнічних знань і 

вмінь, необхідних для оволодіння професіями сучасного виробництва; 

професійна орієнтація учнів; розвиток розумових здібностей, здатності до 

перенесення і використання набутих знань і вмінь у нових умовах діяльності. 

У сучасних умовах зміст політехнічної освіти мають становити 

теоретичні знання (наукових принципів найважливіших технологічних процесів 

провідних галузей економіки; будови, принципу дії і правил експлуатації 

найпоширеніших засобів виробництва; основ економіки, екології й управління 

виробництвом) і практичні вміння (обчислювально-вимірювальні, 

інструментальні, управління технічними засобами, проектно-конструкторські, 

комунікативно-управлінські, профорієнтаційні). Тільки на основі визначених 

знань і вмінь можливе формування системи знань про основи сучасного 

виробництва. 

Значні соціально-економічні зрушення, що відбуваються в нашому 

суспільстві впродовж останніх років, не можуть не позначитися на змісті й 

характері загальної середньої освіти. Особливо чутливо повинен реагувати на 

ці зміни один з основних компонентів шкільної освіти – політехнічна освіта, 

яка передбачає ознайомлення учнів із виробництвом – матеріальною основою 

функціонування будь-якого суспільства. 

Основними шляхами реформування змісту загальноосвітньої підготовки є 

такі: гуманітарна освіта, природничо-математична освіта та технологічна 

підготовка. Підготовка учнів до майбутньої трудової діяльності має 

здійснюватися у школі за системою, що передбачає такі основні складові: 

предмети з основ наук, трудове навчання (технології), позакласна робота, 

продуктивна праця. Політехнічна освіта належить до загальношкільних завдань 

і тому в кожному шкільному предметі мають бути закладені шляхи реалізації 

цих завдань. Кожен із цих предметів (наприклад, фізика, хімія, біологія, 

математика, інформатика, географія, економіка, історія, суспільствознавство і 



30 

 

т.д.) розкриває окремі аспекти виробничої діяльності з позицій власного змісту. 

Навчальний предмет «Технології» покликаний об’єднати відокремлені 

знання, його зміст спрямований на ознайомлення учнів із сучасним 

виробництвом на основі знань наук на рівні загальних виробничих 

закономірностей. Він дає цілісне узагальнене уявлення про всі аспекти сучасної 

виробничої діяльності людини: місце самої людини в структурі суспільного 

виробництва, техніку та технологію як матеріальну основу виробництва, 

економіку, організацію й управління виробництвом, наслідки виробничої 

діяльності для навколишнього середовища. 

У сучасній школі політехнічна освіта покликана забезпечувати кілька 

пріоритетних напрямів розвитку особистості: формування в учнів 

діалектичного розуміння явищ навколишнього, становлення морально-етичних 

та естетичних ідеалів, пов’язаних із трудовою діяльністю; засвоєння системи 

політехнічних знань і вмінь, необхідних для оволодіння професіями сучасного 

виробництва; вільний і свідомий вибір трудового завдання; розвиток розумових 

здібностей, здатності до перенесення і використання набутого досвіду в нових 

умовах діяльності. Цей перелік показує, що політехнічна освіта має не тільки 

велике світоглядне, а й практичне значення. Без політехнічних знань і вмінь не 

вдасться підготувати учнів до оволодіння певною виробничою професією та 

сформувати готовність до її можливої зміни впродовж трудового життя. Дія 

закону переміни праці стає особливо відчутною в умовах ринкових відносин, де 

перехід до нового виду діяльності часто відбувається не за бажанням самого 

працівника, а вимушено. Лише на основі політехнічної освіти можна 

забезпечити безконфліктне входження підростаючого покоління у сучасне 

суспільство.  
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В умовах переходу до ринкових відносин, трансформації суспільства 

невпинно відбуваються зміни в його життєвих стандартах, запитах, інтересах, 

формах та правилах поведінки. Найбільшою мірою такі зміни торкаються 

молодіжної сфери, а значить і студентської зокрема. Є очевидним, що від рівня 

освіченості, розвитку й вихованості сучасної молоді залежатиме науково-

технічний, духовний прогрес Української держави, її роль і місце у 

європейському та світовому співтовариствах. Тому національне виховання 

студентської молоді належить до найбільш актуальних проблем сучасності. 
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Майбутнє кожної країни залежить від національної свідомості її громадян, від 

того наскільки вони усвідомлюють себе невід'ємною часткою суспільства. 

Студентська молодь у всі часи завжди була активною політичною силою, 

чинником змін в державі. 

Глобальний простір, у який інтегрується  студентська молодь, передбачає 

засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба в здатності 

студентської молоді до входження у світовий соціокультурний простір - за 

умови збереження української національної ідентичності. 

Національне виховання має стати фундаментом становлення світогляду 

молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна 

відповідальність. 

Нині спостерігається тенденція пасивного відношення молоді до 

національних цінностей. Причиною цього є політична та економічна 

нестабільність, зниження життєвого рівня багатьох верств населення, війна на 

сході нашої держави. Суперечливі політичні процеси негативно впливають на 

національну свідомість студентської молоді, породжують зневіру у 

національних пріоритетах, байдужість до соціально-політичних перетворень в 

державі. Неоднорідним є і середовище зростання сучасних студентів. 

Стихійний вплив вулиці інколи переважає над цілеспрямованими діями 

педагогів. Суперечливий вплив мають засоби масової інформації, зокрема, 

телебачення. Дуже мало транслюється культурних телепрограм. В більшості 

випадків пропагується західна продукція, практично витісняючи українську. А 

на молодь студентського віку дуже легко можна вплинути. Це час коли 

формується характер особистості, життєві принципи та переконання, 

визначаються життєві цілі. Тому позитивний виховний вплив дуже важливий. 

Все це можна подолати лише засобами цілеспрямованого навчання та 

виховання підростаючого покоління. Вагомий внесок в цьому процесі належить 

саме педагогам, які у свою чергу повинні намагатися прищепити у студентів 

любов до Вітчизни, шанобливе ставлення до неї та виховувати патріотичні 

почуття, залучаючи молодь до народного мистецтва [1, с. 121].  
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Декоративно-прикладне мистецтво є невід’ємною частиною всього 

народного мистецтва, яке своїм естетичним потенціалом, образним характером 

постійно впливає на духовний світ студента, його настрій, ставлення до 

навколишнього середовища, художньо й естетично формує його матеріальне 

оточення. Головними ознаками виховного впливу художньої праці на розвиток 

особистості є: трудова вихованість, розвиток інтелектуальних здібностей, 

розвиток і набуття практичного досвіду, розвиток мотиваційної сфери, 

формування стійкого інтересу до праці, уміння бачити в праці красу. 

«Споглядаючи твори декоративно-ужиткового мистецтва, перебуваючи під їх 

впливом, практично прилучаючись до їх створення, – зазначає О. Гевко, –  

студентська молодь вбирає в себе філософський, психологічний, ідейно-

моральний та естетичний зміст мистецтва. Студенти, захоплюючись 

витонченістю, красою, довершеністю та логічним змістом мистецьких творів, 

виготовлених майстрами, своїми однокурсниками, а також власними руками, 

подумки відтворюють культурно-історичний шлях свого народу, пізнають 

джерела мудрості й відданості наших предків, в їх серцях зароджується любов 

до рідної землі й людей, які живуть на ній. При дослідженні й оволодінні 

техніками декоративно-ужиткового мистецтва у студентів формуються глибокі 

патріотичні почуття, пориви, прагнення, що стимулюють пізнавати і  берегти 

матеріальні й духовні здобутки, результати праці попередніх поколінь, активно 

долучатись до творення нових матеріальних та духовних цінностей» [2, с. 101]. 

Проте вивчення досвіду виховної роботи в педагогічних вузах України 

показує, що в них часто немає системності використання засобів української 

культури, зокрема декоративно-приклодного мистецтва як основного чинника 

національного виховання та духовного становлення молодої людини. В 

більшості випадків спостерігається відсутність чіткого планування 

комплексного виховного впливу на особистість студента, недооцінюється 

застосування потенціалу українських народних звичаїв та обрядів, міфів, 

легенд, символів, недостатньо приділяється уваги формуванню практичних 

вмінь і навичок з творення виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Для 
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покращення навчально-виховного процесу у вузах бракує літературних джерел 

мистецького, культурного та історичного спрямування, ґрунтовних посібників, 

підручників, методичних розробок з проблем національно-патріотичного, 

естетичного виховання студентської молоді. Недооцінюється значення 

факультативів, гурткових занять, виховних заходів, вечорів на національно-

патріотичну тематику, проведення зустрічей з народними умільцями, 

художниками, майстрами. Недостатньо уваги приділяється вихованій ролі 

екскурсій в історичні, етнографічні, краєзнавчі музеї, до центрів декоративно-

ужиткового мистецтва України – таких як Косів та Опішня, на виставки 

майстрів народного мистецтва, етнографічні фестивалі. Не приділяється значної 

уваги оформленню кабінетів, аудиторій, інших навчальних приміщень у 

традиційному українському стилі, з використанням виробів декоративно-

ужиткового мистецтва, яке покликане безпосередньо впливати на емоційну 

сферу студентів.  

Національне виховання студентів є ефективним, якщо у вищих 

педагогічних закладах забезпечується: систематичність засвоєння культурно-

історичних, морально-духовних, ідейно-естетичних знань, цінностей, 

сконцентрованих у декоративно-прикладному мистецтві; глибоке пізнання 

студентами національних традицій, звичаїв, обрядів, символів та оволодіння 

історичними аспектами, витоками, динамікою розвитку духовних цінностей, 

техніками творення виробів декоративно-прикладного мистецтва. 

Проаналізувавши основні теоретичні положення та практичний досвід з 

даної проблеми, можна виділити основні блоки наукової та художньої 

інформації: 

1. Сутнісно-змістова, образно-символічна інформація, яка розкриває 

істотні ознаки, змістові характеристики, образну і символічну наснаженість 

декоративно-прикладного мистецтва, різних його видів, складових. Цей блок 

інформації допомагатиме студентам зрозуміти орнаментику, символіку, 

колористику декоративно-прикладного мистецтва. 

2. Історично-мистецька інформація, завдяки якій студенти пізнаватимуть 
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історичні витоки, джерела виникнення декоративно-прикладного мистецтва, 

етапи еволюції і вдосконалення мистецьких творів, нарощення їх емоційно-

естетичного, морально-духовного потенціалу. 

3. Навчально-пізнавальна інформація, спрямована на пробудження і 

формування в студентів умінь правильно усвідомлювати особливості 

декоративно-прикладних виробів, сприймати і розуміти мистецтво. 

4. Розвивально-виховуюча інформація, завдяки якій у студентів 

цілеспрямовано розвиватимуться емоційна, інтелектуальна і вольова сфери, 

виховуватимуться естетичні, моральні, ідейні, духовні цінності, якості 

особистості. 

5. Практично-творча інформація, спрямована на пробудження в студентів 

інтересу до декоративно-прикладного мистецтва, формування потреб займатися 

практичною діяльністю з метою збереження, розвитку культури, мистецтва, 

оволодіння різними видами декоративно-прикладного мистецтва [3, с.145]. 

Поліпшення формування в студентів історичної пам’яті, національної 

свідомості і самосвідомості, національної гідності, глибоких патріотичних 

почуттів, поглядів, переконань засобами декоративно-прикладного мистецтва 

може сприяти: 

 • створення у вузі сприятливого морально-психологічного клімату поваги 

до мистецтва, творчості, праці; 

 • використання різноманітних форм і методів з їх поєднанням та 

розумним співвідношенням між інформаційно-теоретичними складовими та 

залученням студентів до практичної творчої художньо-трудової діяльності; 

 • створення умов для розвитку самостійності та ініціативності студентів; 

 • організація конкурсів творчих робіт серед студентів, підготовка 

виставок студентських робіт, створення музеїв; 

 • проведення екскурсій в історичні та краєзнавчі музеї, до центрів 

декоративно-ужиткового мистецтва, організація зустрічей з народними 

умільцями, майстрами декоративно-ужиткового мистецтва; 

 • забезпечення високого рівня емоційності усіх виховних заходів; 
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 •розширення кола наукових досліджень проблеми виховання 

студентської молоді; підготовка та впровадження в навчальний процес нових 

курсів лекцій, гуртків та факультативів з етнографії, краєзнавства, декоративно-

ужиткового мистецтва.  

Отже, ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, 

соціально активна й національно свідома людина, що наділена глибокою 

громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й 

патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової 

культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення. Мета національного 

виховання передбачає всі аспекти формування моделі поведінки людини, 

зокрема виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю 

соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, 

формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, 

духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, 

трудової, екологічної культури. 
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 Анотація. Стаття присвячена діалогічній взаємодії вчителя та учнів 

початкових класів як науково-педагогічній проблемі. В статті розглядається 

формування діалогічних навичок взаємодії, в якості компонента - їх професійна 

компетентність. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення 

«діалогічна взаємодія ».  
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Становлення й розвиток життєво активної, гуманістично спрямованої 

особистості, здатної до самонавчання і саморозвитку, визначається великою 

кількістю чинників. Особливе місце серед них належить системі педагогічної 

взаємодії, що створює умови, за яких дитина бере участь у навчальному процесі 

не як об’єкт навчання, а як свідомий суб’єкт цього процесу. Найважливішим 

інструментом організації ефективної педагогічної взаємодії, формою 

особистісно-орієнтованого спілкування є навчальний діалог.[7, c. 64] 

Вчитель і учень — одне з найгрунтовніших відношень у навчальному 

процесі. В ньому встановлюються механізми передання та виховання творчих 

здібностей, досвіду пізнавального та перетворюючого діяння тощо. Учитель — 

це жива й розкрита скарбниця думки, винахідництва, професіоналізму. Його 

оригінальний розум, досвід, високий фах — перша умова контактів з учнем. 

Головне завдання вчителя — навчити учня самостійно бачити проблеми, 

предмет свого діяння, самостійно розв'язувати ці проблеми та перетворювати 

(матеріально чи ідеально) обраний предмет. Поставити учня віч-на-віч із 

природою фактів — ось що головне у взаємодії "вчитель-учень". Так 

починаються самостійні кроки учня до власної творчої оригінальності, 

вчинкової творчості, осягнення власної особистості. Головна мета учня — 

засвоїти образ пізнавальних та перетворюючих актів діяння вчителя і піти далі 

— стати оригінальним, продуктивним, успішним.  

Вирішити проблему допомогла нам система “Розвивальне навчання”, яку 

розробили науковці Д.Е.Ельконін, В.В.Давидов. Ця система вже добре відома 

педагогам України та визнана ними. Адже розвивальна система дає змогу так 

побудувати роботу в класі , що вона спрямовується на учня, з повагою до його 

особистості, задовольняючи його інтереси, запити. У класі РН панує 

працьовитість. На практиці впроваджується педагогіка співробітництва учителя 

з учнем, виховуючи такі моральні якості, як відвертість , чесність, співчуття, 

повагу до іншої точки зору. 

Цій системі властивий специфічний науковий зміст й особлива 

педагогічна технологія її реалізації. Вчитель РН є насамперед організатором 
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самостійної колективно-розподіленої діяльності учнів. Тому робота за 

системою РН вимагає від педагога спеціальних знань, умінь, навичок, що не 

можуть бути отримані лише шляхом ознайомлення з відповідною літературою. 

Так, у традиційному навчанні переважає пояснювально-ілюстративний 

характер діяльності вчителя, спрямованої на те, щоб доступно пояснити, 

показати виконання дії, домогтися того, щоб учням стало зрозуміло на уроці. 

Таке навчання не вчить дитину бути допитливою, висловлювати свої думки , 

сперечатися, запитувати. 

У класі РН, при значно складнішому змісті навчального матеріалу 

вчитися дитині набагато легше, ніж у традиційній школі. Це пояснюється тим, 

що організація навчального процесу здійснюється в колективних формах 

самостійної пошукової діяльності учнів, а це в свою чергу забезпечує 

виникнення інтересу до змісту знань . 

Довготривалі наукові дослідження показали, що таке навчання доступне 

будь-якій нормальній дитині. Головним мотивом розвивального навчання є 

інтерес до пізнання, формування основи наукового мислення, виникнення 

інтелектуальних й особистісних здібностей, яких раніше у дитини не було. [4] 

Одним з головних завдань є створення в класі творчої атмосфери. Цьому 

сприяє особистий приклад педагога, глибоке знання ним психологічної суті 

творчого процесу, повага до думки своїх вихованців, віра в інтелектуальні сили 

дитини, заохочування до висловлювання своїх думок. Важливе значення мають 

відкриті запитання. Які передбачають кілька варіантів відповідей. Запитання 

“Як ти робиш? Чому так думаєш? А як би ти зробив?” розвивають мислення 

учнів. 

У системі РН ілюстративно-пояснювальні методи (показ, пояснення, 

контроль) неприйнятні. Учням нічого буде шукати, якщо спосіб 

продемонстрований і пояснений. Перевірка способу відбувається по іншому, не 

на типових завданнях. Діти самі вирішують, чи діє знайдений спосіб у іншій 

ситуації. Тому ми створюємо таку ситуацію, коли не діють уже відомі їм 

способи. Тоді учні ставлять перед собою учбову задачу, яка вимагає аналізу і 
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пошуку. Далі зусилля спрямовуємо на організацію пошукової діяльності 

вихованців. Вчитель включається в неї, стає учасником спільного пошуку, а не 

керівником, висловлюю свої думки, припущення, але ні в якому разі не нав’язує 

правильний шлях вирішення. Діти відчувають свою важливість, а не залежність 

від учителя. Ланцюжок “Я знаю – спосіб не діє – шукаю новий спосіб”, це і є 

розвиток особистості учня. 

Слід зазначити, що важливою складовою РН є групова робота учнів. Ці 

форми роботи відрізняються від аналогічних у традиційному навчанні, бо 

використовуються для науково-дослідної діяльності, а не для спільного 

виконання певного завдання , яке дає вчитель. 

З перших днів впровадження групових форм роботи спрямовані на те, 

щоб ситуативна допитливість переросла в стійкі пізнавальні інтереси, щоб діти 

ставили проблему наступного уроку і було бажання дізнатися якомога більше 

інформації. 

Головним результатом групової роботи у РН є вміння учнями планувати, 

організовувати свою роботу у колективі, обговорювати різні версії, тактовно 

спілкуватися з товаришами і доводити свою думку, обґрунтовувати її, робити 

висновки. 

  У класі розвивального навчання учитель не може сформувати навчальну 

діяльність учня, не навчивши його вести навчальний діалог. Щоб діяти як 

суб’єкт пошукової діяльності, учень має потребу в опоненті , який має іншу 

точку зору. Таким опонентом може бути педагог або інший учень. Учитель у 

цьому  випадку -  учасник пошуку, а не керівник в очах дітей. [7, c.100-102] 

Прагнення до діалогу дає змогу учням взаємодіяти між собою і з 

учителем, бути в навчанні співавторами. Частка такого співавторства має 

поступово не лише збільшуватися, а й якісно змінюватися в міру оволодіння 

учнями необхідними уміннями, що вимагає поступової зміни завдань, засобів і 

форм організації навчального діалогу молодших школярів. За такого підходу 

протягом навчання у початковій школі учні мають можливість привласнити 

діалог як спосіб учіння. 
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Специфіку реалізації технології організації навчального діалогу 

молодших школярів від 1-го до 4-го класу представлено у таблиці. [7, c.100] 

Крім того, спостерігається позитивний вплив розробленої технології 

організації навчального діалогу молодших школярів на формування в них 

окремих компонентів навчальної діяльності, зокрема дій аналізу, планування та 

рефлексії: більшість учнів уявляють результат своїх дій, планують шляхи 

досягнення мети; виконують перетворення умов завдання, виділяючи суттєву 

залежність даних, знаходять узагальнюючий спосіб розв’язання задачі; у них 

сформована змістова рефлексія, що передбачає орієнтацію на спільність 

способів розв’язання задач.[3] 

Реалізація технології організації навчального діалогу в різних класах 

початкової школи 

Етапи Зміст роботи 
Класи 

1-й 2-й 3-4-й 

п
р
о
ек

ту
в
ал

ь
н

и
й

 

Змістово-

методична 

підготовка 

вчителя 

Визначення доцільності навчального діалогу на уроці, його 

мети, змісту й місця в межах уроку; констрювання навчальної 

ситуації, що дає змогу учням у спільній діяльності «відкрити» 

(конкретизувати, оцінити) певний спосіб дії; визначення 

орієнтовних форм організації навчального діалогу; 

моделювання можливих варіантів перебігу обговорення 

М
о
ти

в
ац

ій
н

о
-о

р
іє

н
ту

в
ал

ь
н

и
й

 

Мотивація до 

участі в діалозі, 

орієнтування у 

змісті 

спілкування 

Створення ситуацій, у 

яких виникає потреба в 

навчальній взаємодії з 

учителем і 

однокласниками, 

бажання обєднати 

зусилля для виконання 

завдання 

Формування позитивного ставлення 

до навчальної взаємодії, діалогу 

Залучення учнів 

до активної 

участі у 

відновленні 

колективного 

руху в 

предметному 

змісті 

Навчання 

утримувати 

логіку 

колективного 

руху від задачі 

до задачі. 

Формування 

навчальних 

очікувань 
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Формування в 

учнів комплексу 

вмінь вести 

навчальний 

діалог для його 

використання як 

способу учіння 

Виділення окремих умінь, усвідомлення 

необхі їх опанування (аналіз того, як 

спілкуємося). Підведення учнів до 

практичного розуміння сутності навчальної 

взаємодії з учителем і однокласниками, 

формування комплексу вмінь 

Застосування 

комплексу вмінь 

як способу 

учіння. 

Виявлення меж 

застосування 

діалогу 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

п
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

Рефлексія 

навчального 

діалогу учнями 

Рефлексивний підсомок 

уроку 

Проведення 

учнями 

рефлексії 

Написання і 

обговорення 

рефлексивних 

творів 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
-

к
о
р
ек

ц
ій
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й
 Аналіз вчителем 

способів і 

результатів 

організації 

навчального 

діалогу 

Відповідь на запитання про те, чи вдалося реалізувати задум; 

аналіз конкретних результатів організації навчального діалогу, 

виявлення досягнень, вдалих моментів, недоліків, прорахунків; 

внесення необхідних уточнень, змін у моделі, проекти 

організації діалогу на наступних уроках. Проведення 

корекційної роботи 

 

Участь учнів у плануванні і проведенні уроку, підготовці діагностичних, 

перевірних робіт, у підборі завдань до нових тем, перевірці знайдених способів 

дій - це найвища оцінка роботи вчителя в класі РН. Саме це є кінцевою метою 

навчання у початковій школі. Учень став суб'єктом навчання. Оволодівши 

теорією він сам організовує свою навчальну діяльність. Із п'яти ступенів 

навченості: розрізнення, запам'ятовування,  розуміння, елементарні вміння і 

навички та перенесення, останній -найвищий. Учень, який володіє ступенем 

навченості - перенесенням, може застосовувати свої знання і вміння в 

нестандартних ситуаціях, виробляти нові вміння та навички на базі уже 

сформованих. 

Наприклад, узагальнюючи знання з теми "Рівняння" діти знають, що їх 

треба систематизувати у вигляді таблиці чи схеми, зафіксувати для себе. 

На уроці узагальнення знань про рівняння діти зробили висновки, які 

оформили таблицею: 
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РІВНЯННЯ 

(я можу, знаю, вмію) 

 

 

 

 

 

Здатність до педагогічного спілкування - основа діяльності педагога, його 

професійної придатності. Це - професійно-особовий компонент роботи вчителя. 

Він є складною системою соціально-психологічної взаємодії з учнями. Активне 

соціально-психологічне навчання вчителя відповідає задачі оптимізації його 

особових якостей, внаслідок чого він зможе стати ближче до учнів, краще знати 

їх інтереси, потреби, відповідним чином впливати на їх розвиток. [5] 

 Однією з найважливіших якостей педагога є його вміння організувати 

взаємодію з дітьми, спілкуватися з ними і керувати їхньою діяльністю. Цьому 

повинно сприяти педагогічне спілкування, яке допомагає вчителю забезпечити 

умови для реалізації дидактичних і виховних задач, що стоять перед школою. В 

педагогічній взаємодії на особливу увагу заслуговує сам процес спілкування і 

його можливості виховного впливу на учнів. 

 Отже, навчальний діалог – особлива за змістом форма спільної діяльності 

учнів і вчителя, взаємодія смислових позицій суб’єктів навчання щодо 

визначення, прийняття і розв’язання навчальної задачі, результатом якої є 

знаходження нового знання як власної точки зору. Організація навчального 

діалогу -  це усвідомлюваний, цілеспрямований і керований учителем процес 

поступового налагодження співпраці учнів і вчителя, учнів між собою щодо 

визначення й досягнення навчальної мети. Діалогічна взаємодія в навчально-

виховному процесі початкової школи є необхідною умовою організації 

ефективного навчального процесу, та запорукою успішного вирішення 

  У ріннянні ліва частина дорівнює правій. 

  Рівняння містить невідому величину х. 

  Нам допоможе розв'язати рівняння схема. 

 х= Спосіб розв'язування рівнянь. 

 Ціле, частина Важливо визначити, невідоме - ціле чи частина. 

 Спростити Ми уміємо спростити рівняння. 

 Ускладнити Ми уміємо ускладнити рівняння. 

  
Рівняння застосовуємо для розв'язування задач. 
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більшості спірних питань, які виникають на рівні „учитель-дитина”, У наукових 

працях визначилася думка про те, що передумовою ефективності педагогічної 

взаємодії є емпатія розуміння емоційного стану, проникнення в переживання 

іншої людини, в її суб'єктивний світ.  
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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ  

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ КАЗКИ 

 

         Крикун І. В., 

студент  факультету педагогіки та психології 

            Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

     м.Київ, Україна 

Зміст підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

повинен відповідати Концепції модернізації сучасної освіти і, як результат, – це  

кваліфіковані, компетентні, соціально й професійно обізнані фахівців на рівні 

світових стандартів.  

Проблема виховання високоморальної особистості у сучасному 

інформатизованому і технізованому суспільстві набуває особливого значення. 

Проте важливо говорити про моральне виховання дітей, оскільки саме в 

дитинстві закладаються основи поведінкової моделі всього подальшого життя. 

Про це зазначено і у Базовому компоненті дошкільної освіти України [1].  

У старшому дошкільному віці відбувається поступовий перехід від 

сприймання змісту окремих вчинків до узагальнених понять про гарну 

поведінку, дитина вже може оцінювати власну поведінку і поведінку 

оточуючих. Очевидно, що процес формування гармонійної моральної 

особистості дитини потребує, відповідно, і фахівців дошкільного профілю нової 

формації, які не лише будуть володіти системою ефективних педагогічних 

методик та технологій, але й правильно та влучно будуть їх використовують у 

професійній діяльності.   

Отже, метою статті є дослідження методичного аспекту (змісту, 

методів та форм) підготовки майбутніх вихователів до формування моральних 

якостей у дітей старшого дошкільного віку засобами народних казок. Завдання 
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статті: розкрити особливості методики підготовки майбутніх вихователів до 

формування моральних якостей старших дошкільників засобами народної казки 

на факультеті педагогіки та психології Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова.  

Проблему морального виховання дошкільників досліджували і вивчали 

науковці: Т.Алексєєнко, Ш.Амонашвілі, Є.Арнаутова, О.Барабаш, І.Бех, 

О.Бодальов, Л.Божович, О.Вишневський, І.Гребенніков, О.Докукіна, 

О.Кононко, Т.Маркова, Т.Науменко, В.Павленчик, В.Постовий, Т.Поніманська, 

М.Стельмахович, В.Сухомлинський та інші.  

Зміст фахової підготовки майбутніх педагогів-дошкільників з різних 

аспектів аналізували та обґрунтовували у своїх працях та дисертаційних 

дослідженнях: Г.Бєлєнька, Л.Галаманжук, Т.Жаровцева, Р.Куліш, О.Пєхота, 

Т.Танько, Г.Троцко, А.Чаговець та ін.  Проте кожен із дослідників цієї 

проблеми вивчав лише її певний аспект і питання  підготовки педагогів-

дошкільників до формування моральних якостей у дітей старшого дошкільного 

віку засобами народних казок потребує вивчення.  

Великий вплив казок на формування особистості дитини уже доведено як 

в педагогіці, так і в психології. Народні казки містять своєрідну програму 

морального виховання. Про їх виховну цінність та педагогічну спрямованість 

акцентували увагу українські письменники та педагоги: Н.Забіла, О.Іваненко, 

С.Русова, Г.Сковорода, І.Франко. 

Протягом останніх років для дошкільних закладів активно розробляються 

і впроваджуються програми з розвитку та морального виховання, до змісту 

яких включено різні казки [2;3]. У збірниках наукових праць та періодичних 

фахових виданнях є чимало статей про значення та роль казки у процесі 

розвитку та виховання особистості дитини. Проте у змісті підготовки майбутніх 

вихователів цьому питанню приділяється недостатня увага, оскільки знання про 

казки, методику та особливості роботи з ними студенти отримують під час 

вивчення різних дисциплін фрагментарно, відсутній цілеспрямований процес. 
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Нами проаналізовано навчальні плани підготовки за освітніми рівнями 

«бакалавр» та «магістр» спеціальності дошкільна освіта факультету педагогіки 

та психології Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова (1-4 курс) і встановлено, що до змісту підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів включено наступні дисципліни: 

«Етнокультурні технології в роботі з дітьми», «Теорія та методика співпраці з 

родинами», «Дитяча літератур» «Сучасні технології в дошкільній освіті», 

«Основи образотворчого мистецтва», «Дитинознавство». 

Змістом зазначених дисциплін передбачено теми з вивчення психолого-

педагогічних особливостей дітей різного віку, розвитку моральних якостей 

дітей, літературні твори (в тому числі і казки), технології та методики 

формування певних якостей, їх впровадження і використання при різних видах 

діяльності. 

Програмним матеріалом навчальних дисциплін бакалаврів 

(«Етнокультурні технології в роботі з дітьми», «Теорія та методика співпраці з 

родинами», «Сучасні технології в дошкільній освіті включено вивчення методів 

морального виховання, зокрема: методи формування моральної поведінки; 

методи формування моральної свідомості; методи стимулювання моральних 

почуттів і мотивів поведінки. Кожна група цих методів спрямована на 

вироблення досвіду поведінки, згідно з моральними нормами і правилами; 

засвоєння моральних уявлень і моральних понять; на дотримання моральних 

норм [4].  

Програмою навчальної дисципліни «Дитяча література» передбачено 

теми щодо вивчення різних літературних творів для дітей, в тому числі і казок 

(їх змістовий аналіз, характеристика героїв тощо). Проте зазначимо, що 

проведені нами опитування серед студентів, які вже опанували цей курс, 

засвідчили, що більшість з труднощами згадувала, які саме казки вони вивчали, 

прототипи героїв, та які казки доречно використовувати при роботі з дітьми 

старшого дошкільного віку. Крім того, результати опитувань студентів 

показали не зовсім чітке розуміння понять «мораль» та «моральні якості».  
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Відсутність прямих тематичних зв’язків між різними навчальними 

дисциплінами, послідовність їх включення до навчального процесу призводить 

до фрагментарного засвоєння майбутніми вихователями навчального матеріалу. 

Таким чином, ми пропонуємо пов’язати окремі теми дисциплін, 

теоретичного і практичного напряму, що включено до навчального процесу 

майбутніх вихователів. Це допоможе майбутнім педагогам усвідомити 

опрацьований теоретичний матеріал через методично-практичну його 

реалізацію та провадження. Засвоєння майбутніми дошкільними педагогами 

усіх методів морального виховання і використання їх при роботі з народною 

казкою, ось мета, яку ми прагнемо досягти. 
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Львівський державний університет фізичної культури 

м. Львів, Україна 
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Створення сучасної моделі професійної компетентності майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту була зумовлена швидкими змінами в 

соціально-економічному, політичному житті країни, викликами глобалізації, 

об’єктивними потребами підвищення якості зростанням рівня вимог до 

навчально-методичного, науково-методичного та інформаційного забезпечення 

професійної компетентності цих фахівців з урахуванням їхніх особистісно-

професійних запитів і потреб, професійного досвіду. 

Зазначимо, що “модель”  в перекладі з французької мови modele – міра, 

зразок, норма; у перекладі з латини – образ, зменшений варіант, спрощений 

опис складного явища чи процесу. 

Процес розробки моделі диктував необхідність обґрунтування її 

структурної побудови, вивченням її складових, які реально існують та 

визначають особливості професійної підготовки майбутніх фахівців. Під час 

розробки моделі, як зазначала Н. Ничкало [1, с.285], необхідно брати до уваги 

те, що вона має складатися з урахуванням єдності мети, завдань, різних видів 

діяльності, організаційних форм, вимірів функціонування системи в цілому та й 

окремих її підсистем. Тому, розробка моделі професійної компетентності 

майбутнього менеджера фізичної культури і спорту має складатися з 

послідовних етапів, а саме: конструювання моделі, її оптимізація, прийняття 

рішення про її реалізацію.  

Для розробки моделі формування професійної компетентності майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту необхідно використати основні вимоги 

щодо її моделювання. Моделювання як процес, має відображати спосіб 

вивчення об’єктів для майбутньої моделі майбутніх менеджерів фізичної 

культури і спорту, яка має сприяти формуванню професійної діяльності та 

особистості цих фахівців. 

Визначальним принципом моделювання є збереження структурно-

функціональної відповідності між модельованим об’єктом і моделлю. До 

основних методологічних принципів моделювання можемо віднести такі: 

ієрархічної взаємообумовленості й узгодженості; принцип цілеспрямованості та 
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підпорядкованості визначеній меті; конкретності; зворотного зв’язку стосовно 

стану досягнутого результату; передбачуваності; функціонально-логічної 

структуризації системності; наочності; суперечливості (єдність інтуїтивно-

змістового та формального методів вивчення об’єкта); визначеності; 

об’єктивності; концептуальної єдності аксіоматичного та змістовно-

екзистенціального аспектів; інформаційної достатності [2; 3; 4; 5; 6].  

Таким чином, моделювання дає змогу інтерпретувати знання, перевіряти 

на практиці висунуті припущення та концептуальні положення щодо 

майбутньої моделі. На нашу думку, моделювання в контексті підготовки моделі 

професійної компетентності майбутнього менеджера фізичної культури і 

спорту потребує визначення мети, планування і пошуку шляхів реалізації його 

майбутньої професійної діяльності. Моделювання як творчий цілеспрямований 

процес, має бути спрямованим на те, щоб з його допомогою визначалась 

організаційна спрямованість майбутньої моделі професійної компетентності 

майбутнього менеджера фізичної культури і спорту, забезпечувалось її 

ефективне функціонування на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти 

України. 
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УДК 378.14                                                                  Педагогічні науки 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Любчак І. О., 

Студентка юридичного факультету 

Тернопільського національного економічного університету 

м. Тернопіль, Україна 

Професійне становлення особистості тісно пов’язана з активізацією її 

навчально-пізнавальної діяльності, тому проблема розробки й упровадження 

активних педагогічних технологій, які б забезпечували ефективність 

навчального процесу, є особливо актуальним для українського освітнього 

простору. 

Пізнавальна активність студентів прямо пропорційно залежить від 

ефективності організації навчального процесу в цілому, а організація 

навчального процесу – від особистості викладача, його здатності  

організовувати навчальну діяльність. 

Активізацію навчального процесу можна визначити як постійний, 

безперервний процес стимулювання студентів до енергійного, 

цілеспрямованого вчення, подолання пасивної і стереотипної діяльності, спаду і 

застою у розумовій діяльності [2]. 

http://intellect-invest.org.ua/
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Педагогічною наукою накопичено значний досвід щодо активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Однак, відомі педагоги, психологи 

й дидакти мають різні погляди щодо її реалізації. 

Можна виділити два сучасних підходи до здійснення активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів (Табл.1.) 

Таблиця 1 

Сучасні підходи до здійснення активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів 

Автори Визначення активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів 

А.А. Вербицький,  

А.М. Вергасов,  

В. Перевозкіна,  

В.І. Рибальський,  

А.М. Смолкін 

Діяльність студентів на окремих етапах навчального 

процесу за умов використання різноманітних форм і 

методів навчання 

Л.А. Аврамчук, Л.Б. 

Богоявленська, І.І. Ільясов, 

О.О. Конопкін 

Риса особистості, тобто передбачається створення 

необхідних і достатніх умов, які сприятимуть підтримці 

активності студентів протягом всього освітнього процесу. 

Так пізнавальний інтерес набуває стійкого характеру і стає 

особистісною якістю студента як суб’єкта навчально-

пізнавальної діяльності 

 

Не дивлячись на наявність різних підходів до здійснення активізація 

навчально-пізнавальної діяльності, дослідники даної проблеми єдині в одному, 

що активізація – це і процес, і результат стимулювання активності особистості 

студентів за рахунок використання оптимального співвідношення між 

традиційними та інноваційними педагогічними методами, формами й засобами. 

Таким чином, у студента, як суб’єкта навчально-професійної діяльності, є 

своя мета, свій об’єкт, свої способи досягнення мети, свої можливості. Одне із 

завдань викладача на всіх етапах особистісного становлення студента – 

допомогти йому  з ативним інтересом виконувати навчальні завдання, не 

боятися діяти самостійно,  знаходити  необхідну наукову інформацію  різних 

джерел, розширювати пізнавальні інтереси [1]. 

Отже, узагальнюючи вище сказане, можна зробити висновок, що тільки 

комплексне врахування та використання усіх сторін процесу навчання і 
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розвитку студентів у вищих навчальних закладах дасть змогу досягти високих 

результатів через активізацію навчально-пізнавальної діяльності.  

Літертура: 
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УДК 371.134+331.45 Педагогічні науки 

 

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Марущак О.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності, 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 

м. Вінниця, Україна 

Основні напрями соціально-економічних перетворень висувають певні 

вимоги до системи освіти в цілому та вищої освіти зокрема. Однією з провідних 

тенденцій розвитку вищої освіти є інтеграція. У результаті інтеграції двох видів 

діяльності – навчальної та виробничої – відбувається формування та розвиток 

професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, а також соціально значущих 

якостей у майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Інтеграція 

освітнього процесу і майбутньої професійної діяльності вимагає 

цілеспрямовано, всіма елементами освітнього процесу, задавати систему 

переходів від навчальної до професійної діяльності. Нині саме компетентнісний 

підхід є тим пріоритетним напрямом, який орієнтує на навчання, 
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самовизначення, самоактуалізацію, соціалізацію і розвиток індивідуальності. 

Формування у майбутніх учителів трудового навчання та технологій 

необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань і вмінь із 

правових та організаційних питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та 

пожежної безпеки, забезпечується під час вивчення дисциплін «Безпека 

життєдіяльності» та «Основи охорони праці». Інваріантною основою змісту 

вищезазначених дисциплін є система «людина-середовище. У зазначеній 

системі досліджуються засоби і заходи щодо створення та підтримання 

здорових і безпечних умов життя та діяльності людини як у побуті, так і на 

виробництві, в умовах надзвичайних ситуацій. Проте, зміст кожної з дисциплін 

висвітлює різні аспекти функціонування системи «людина-середовище», що 

суперечить методологічному принципу універсального взаємозв’язку явищ і 

процесів. 

Розв’язати цю проблему, об’єднавши розрізнені знання про об’єкти 

предметної галузі «людина-середовище», можливо шляхом інтегративного 

підходу, який не може обмежуватися рівнем міждисциплінарних зв’язків, а 

вимагає використання вищих рівнів і відповідних типів інтеграції знань 

(об’єктна, проблемна, операційна та ін.), форм інтеграції знань (модульна, 

інтегровані курси і т.д.) і моделей інтеграції знань (вербально-формалізована, 

інтегративно-логічна, графо-семантична, формалізовано-продукційна тощо). 

Інтегрований зміст безпеки життєдіяльності та охорони праці має розроблятися, 

ґрунтуючись на виробничих функціях, типових завданнях діяльності та 

вміннях, якими повинні володіти майбутні вчителі технологій, зафіксованих у 

відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці, а також на цілях і 

завданнях, визначених у загальних положеннях навчальних програм зазначених 

дисциплін. 

Важливого значення в структурі інтеграції набувають рівні її реалізації, 

що характеризують ступінь зміни інтегративного змісту. Розглядають три рівні 

дидактичної інтеграції навчальних дисциплін: І рівень – міжпредметні зв’язки, 
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ІІ рівень – дидактичний синтез, ІІІ рівень – рівень цілісності. Якщо взаємодія 

між дисциплінами різних циклів практично можлива на першому та другому 

рівнях, то між суміжними дисциплінами вона може ефективно реалізуватися на 

другому та третьому рівнях. Розглянемо їх детальніше. 

Другий рівень дидактичної інтеграції полягає у синтезі навчальних 

дисциплін на основі однієї з них, базової. Суттєвою особливістю інтеграції на 

рівні дидактичного синтезу є збереження кожною із взаємодіючих дисциплін 

свого предмету, своїх концептуальних основ, іншими словами, збереження свого 

власного статусу. Головним інтегруючим чинником у цьому випадку постає 

загальний об’єкт дослідження. Професійні компоненти складного поняття про 

технологічний (технічний) об’єкт асимілюють у себе природничо-наукові 

поняття, наприклад, поняття про природничо-наукові основи функціонування 

об’єкта, природничо-наукові властивості матеріалів, необхідних для 

виготовлення технологічного об’єкта тощо, в результаті чого у студентів 

формується цілісне системне поняття про той або інший об’єкт техніки та 

технології. 

Рівень дидактичного синтезу характеризує не лише змістову інтеграцію 

навчальних дисциплін, а й процесуальний синтез, що передбачає, перш за все, 

інтеграцію форм навчальних занять з розглядуваних дисциплін, яка, у свою 

чергу, стимулює певний рівень інтеграції методів і прийомів навчання як 

структурних компонентів процесу навчання. Важливого значення, в першу 

чергу, набувають методи, які забезпечують перенесення розрізнених знань з 

різних дисциплін у цілісну професійну діяльність, сприяють узагальненню, 

систематизації знань [1, с. 15]. 

Для інтеграції змісту розглядуваних дисциплін на рівні дидактичного 

синтезу характерні: координація окремих навчальних дисциплін, збереження 

їхнього власного предмету дослідження; цілісне системне вивчення того або 

іншого технологічного (технічного) об’єкту; інтеграційне взаємодоповнення 

методів і засобів, що відповідають змісту навчального матеріалу, які при цьому 

становлять не механічну суму, а нову якість, одержану в результаті їхньої 
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взаємодії; сконцентрованість вивчення навчального матеріалу, поєднаного 

завдяки інтеграційним процесам, у часі до меж одиниці навчального процесу 

(інтеграційної лекції, семінару тощо), тобто одночасне вивчення навчального 

матеріалу різних дисциплін; константність інтеграційного базису, тобто 

постійна реалізація інтеграції двох або більше навчальних дисциплін на базі 

однієї з них; ущільнення та концентрація навчального матеріалу, що 

вивчається, усунення дублювання під час його викладу; наявність достатнього 

об’єму навчального матеріалу, який може бути вивчений на базі іншої 

дисципліни в межах навчального заняття. 

Третій рівень інтеграції – рівень цілісної інтеграційної системи – є 

найвищим і забезпечує її повну змістову та процесуальну єдність і вирішення 

всіх дидактичних завдань навчального процесу. Цей рівень передбачає 

формування нової, єдиної за структурою навчальної дисципліни. Вона має 

інтеграційний характер і власний предмет вивчення, тобто вона структурує 

знання за власними критеріями, що базуються на методологічних засадах 

інтегрованих дисциплін, однак практично не залежать від них. Зміст навчання 

вдосконалюється не лише за рахунок оновлення окремих дисциплін, а й самого 

їхнього набору, створення інтегрованих курсів. Необхідність розробки 

інтегрованих курсів викликана потребою подолати розрізненість знань, якими 

студенти не можуть оперувати, не знаходять їхнього застосування у своїй 

професійній діяльності. Вони «сприяють усуненню другорядного матеріалу, 

зайвої деталізації і конкретизації, … мають властивість вкладеності 

(ієрархічності) більш простих понять в більш загальні, що дозволяє їх доволі 

легко добудовувати, наприклад, від пропедевтичних (базовий компонент) до 

спеціальних (професійне навчання)» 3, с. 97. 

У змісті інтегрованого курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони 

праці» об’єднані (злиті) елементи безпеки життєдіяльності, основ охорони 

праці, охорони праці в галузі освіти шляхом широкого міждисциплінарного 

підходу. Сукупність навчальних дисциплін, кожна з яких виконує свою 

специфічну функцію та користується власними методами дослідження, утворює 
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єдність, цілісну систему. Разом із тим, під впливом науки відбувається 

реконструкція навчальної дисципліни, виділяються базові знання та зв’язки 

науки з іншими формами суспільного життя, з виробництвом. Інтеграція 

суміжних загальнотехнічних дисциплін у курсі «Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці» будується на своїх принципах, але водночас вона 

залишається гомоморфною інтегративним процесам між самими науками. 

Висновок. Одним із можливих шляхів формування у майбутніх учителів 

технологій професійної компетентності з безпеки життєдіяльності та основ 

охорони праці, яку ми визначаємо як інтегративне утворення особистості, що 

інтегрує в собі знання, уміння, навички, досвід, особистісні властивості, які 

зумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати проблеми та 

завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при 

цьому значущість предмету й результату діяльності [2, с. 425], є впровадження 

в освітній процес інтеграції. Найбільш ефективною є реалізація інтеграції знань 

з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці на рівнях дидактичного 

синтезу і цілісної інтеграційної системи. Інтеграція на цих рівнях забезпечує 

набуття студентами системи знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно 

вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог 

охорони праці, галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та 

захисту населення в небезпечних і надзвичайних ситуаціях; гарантуванням 

збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах 

професійної діяльності; формування мотивації щодо посилення особистої 

відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування 

об’єктів галузі, матеріальних і культурних цінностей в межах науково-

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Література: 

1. Марущак О. В. Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній 
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професійної освіти / О. В. Марущак. – Вінниця, 2005. – 20 с. 
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ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ У II ПОЛ. XIX СТ. 

Попельнюх О.І. 

доцент кафедри української мови 

та мовної підготовки іноземних студентів 

Харківський національний університет  

будівництва та архітектури 

м. Харків, Україна 

Сучасний розвиток вітчизняної педагогічної науки й освітньої практики 

потребує аналізу й нового переосмислення здобутків минулих років, 

педагогічної спадщини вчених, особливо II пол. XIX століття, періоду 

становлення вітчизняної педагогіки як науки. На цьому наголошують провідні 

вчені-педагоги Л.Д. Березівська, А.М. Бойко, Н.П. Дічек, О.В. Сухомлинська та 

багато інших. 

Одним з напрямів січасного розвитку педагогічної думки є гуманізація 

освіти в усіх її складових. У зв’зку з цим необхідно перш за все 

схарактеризувати саме поняття „гуманізація освіти”. На наш погляд, найбільш 

чітко, стисло й змістовно воно пояснюється в „Енциклопедії освіти”(2008). На 
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думку автора статті , чільним у тлумаченні сутності гуманізації освіти має бути 

філософський принцип гуманізму, що визначає „цінність людини як 

особистості, її право на свободу, щастя, розвиток і прояв своїх здібностей” [1, 

с. 157]. Відповідно до цього гуманізація освіти і школи – це їх переорієнтація на 

особистість, на формування людини як унікальної цілісної творчої 

індивідуальності, яка прагне максимально реалізувати свої можливості, здатна 

до свідомого й відповідального вибору в різноманітних життєвих ситуаціях [1, 

с. 157]. 

Відомий сучасний педагог-гуманіст Ш.О. Амонашвілі в своїх роботах 

визначає правила, якими має керуватись учитель в контексті гуманізацїї 

педагогічного процесу [2]: 

1) Закони вчителя: а) любити дитину; 

б) розуміти дитину; 

в) сповнюватися оптимізмом до дитини. 

2) Керівні принципи вчителя: 

а) принцип олюднення середовища навколо дитини; 

б) принцип поваги до особистості дитини; 

в) принцип терпіння в становленні дитини. 

3) Слововкази вчителю: 

а) вірити в свої педагогічні здібності; 

б) вірити в силу гуманного підходу до дитини; 

в) вірити в безмежність дитини. 

4) Особистісні якості вчителя: 

а) доброта; 

б) відвертість і щирість; 

в) відданість. 

 Та чи зовсім новим є це явище для нашої школи й освіти взагалі? 

Проведені нами дослідження дають підстави стверджувати, що педагогічна 

теорія й практика II пол. XIX століття містить безперечне гуманістичне 

спрямування. Це, безперечно, стосується й підготовки вичтеля для початкової 
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школи. Вивчення й аналіз праць відомих педагогів XIX століття (теоретиків і 

практиків) показує, яке велике значення надавалось навчальним програмам 

учительських семінарій, духовних навчальних закладів, де готували й учителів 

для школи, педагогічним курсам й учительським з’їздам. Приміром, відомий 

педагог, професор Київського університету В.П. Родніков писав, що нова 

педагогіка чи не найголовнішою вимогою до вчителя ставить знання ним 

шкільного середовища й дитячої природи [3, с. 1]. Учений наголошував, що 

„готуючись до вчительства, необхідно розвивати в собі здібність придивлятись 

до дитячої натури, вміння підмічати особливості дитячої психіки, впливати на 

які є завданням учителя-вихователя” [3, с 1]. У цьому ж Київському другому 

жіночому духовному училищі в другій половині року було введено складання 

вихованками шкільних характеристик на учнів школи, що існувала при 

училищі і де вони практикувались. Вони мали спостерігати за дітьми протягом 

року й прагнути стати ближче до них, тобто краще їх розуміти, й усі свої 

спостереження занотовувати в щоденник. Окрім практичних спостережень за 

учнями для засвоєння теоретичної сторони питання вихованкам були 

рекомендовані посібники для вивчення [3, с. 2]. Як бачимо, це відповідає тим 

критеріям і правилам, які ставить гуманна педагогіка сьогодні. 

Гуманістичне спрямування в теорії й практиці навчання, в тому числі й у 

формуванні вчителя, знаходимо у педагогічній спадщині відомого вітчизняного 

вченого М.О. Корфа. Про це свідчать роботи сучасних дослідників [4,5]. 

Отже, узагальнюючи викладене вище, можемо стверджувати, що 

педагогічна теорія й практика підготовки вчителя для вітчизняної початкової 

школи II пол. XIX століття має чітко віражене гуманістичне спрямування й 

може бути використана в сучасних умовах розбудови нової гуманної школи в 

Україні. 
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Соціальні мережі на сьогоднішній день є одним з найпопулярніших 

сервісів, що утримують увагу більшості  Інтернет-аудиторії. Вони є 

http://yro.narod.ru/bibliotheca/PED_A.htm
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універсальним засобом комунікації. Соціальні мережі сприяють розвитку 

електронного навчання та  освіти в цілому, пропонуючи нові технічні та 

методичні засоби. Студенти з усього світу можуть підписатися на онлайн-

заняття абсолютно безкоштовно та проходити курс навчання в зручному для 

себе темпі.  

Крім лекцій та занять, студенти можуть підтримувати зв’язок з 

викладачем або брати участь у дискусіях. Дійсно, за останні п’ять років дуже 

змінилися способи та форми комунікації людей в Інтернеті, адже цим сайтам 

вдалося технічно реалізувати те, чого потребує сучасна людина, а саме, 

загальнодоступні соціальні інструменти та засоби взаємодії для побудови 

особистого навчального або робочого простору.  

Соціальна мережа – це інтерактивний багатокористувацький веб-сайт, 

контент якого наповнюється самими учасниками мережі. Сайт являє собою 

автоматизоване соціальне середовище, що дозволяє спілкуватися групі 

користувачів, об’єднаних спільним інтересом. Найпоширенішими серед 

відомих нині в Україні соціальних мереж є: вконтакті, фейсбук, твітер, 

однокласники та інші. [1] 

 Основними принципами соціальної мережі є: ідентифікація; присутність 

на сайті; відносини; спілкування; групи; репутація; обмін. 

Застосування соціальних мереж у навчальній діяльності дозволяє 

учасникам мережі  створювати мережевий навчальний контент,  надає 

можливість  виконувати групові завдання, застосовуючи такі додаткові опції як 

форуми, коментарії, опитування, голосування; спрощує процес обміну 

інформацією та передбачає реалізацію принципу безперервної освіти. 

Створюються передумови для  формування професійних компетенцій студентів 

як майбутніх управлінців: навики взаємодії, самоорганізації, формування 

здатності до креативного мислення. За такого підходу викладач виконує роль не 

лише «контролера» чи  «наставника», а виступає модератором. 

Особливої уваги заслуговує можливість у  соціальних мережах 

створювати віртуальні співтовариства (з відкритим та закритим доступом), що 
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об’єднують користувачів зі  спільними інтересами. У такому форматі викладач 

може організовувати та координувати роботу секцій та груп. Можливості 

підключення до соціальних мереж за допомогою ноутбуків, смартфонів та 

планшетних ПК, на відміну від стаціонарних ПК, знімає просторові та часові 

обмеження. 

Зазначимо й основні проблеми, недоліки соцмереж як таких:  

- наявність і доступність шкідливої інформації;  

- незахищеність персональних даних; 

- наявність спаму та реклами;  

- заміна живого спілкування віртуальним;  

- відсутність врахування вікових особливостей при пропонуванні 

послуг; 

- відсутність контролю з боку дорослих. 

Тому, викладач повинен інтуїтивно відчувати аудиторію та доцільно 

підбирати під неї навчальний майданчик і інструменти. 

У процесі використання соціальних мереж в освіті, можна виділити 

наступні аргументи на користь їх застосування: 

1. Це модно. Майже кожен студент буде радий, що зможе 

використовувати цей сайт для навчання. 

2. Це безкоштовно. 

3. Студенти залучені в соціальні мережі більше, ніж в якісь інші веб-

ресурси. Студенти у  соціальних мережах з’являються кілька разів на день. 

4. Соціальні мережі дозволяють оперативно ділитися зі студентами 

важливою інформацією та робити нагадування. 

5. Навчаючись в соціальних мережах, студенти набувають сучасних 

навичок, а саме, оволодіння засобами і способами комунікації з іншими людьми 

та пошук-аналіз інформації в епоху інформаційного суспільства. 

6. Соціальні мережі дозволяють студентам поділитися тим, чого вони 

навчилися не тільки зі своїми однокурсниками, а й з усім світом. 
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7. Якщо з якоїсь причини студент пропустив заняття, він не випадає з 

освітнього процесу, тому що може спостерігати за навчальною роботою та  

брати в ній участь в режимі онлайн. 

8. Можливість постійної взаємодії викладачів зі студентами в мережі. 

9. В освітній процес можуть бути залучені й батьки. 

10. Сором’язливі студенти відчувають себе більш комфортно в 

соціальних мережах і стають більш активними учасниками навчального 

процесу. 

11. У плані комунікації, соціальні мережі роблять викладачів більш 

доступними для студентів. [2] 

 З вищесказаного можна зробити висновок, що соціальні мережі можуть 

стати повноцінним освітнім середовищем, де кожен бажаючий може провести 

час, не просто переглядаючи стрічки новин і сторінки друзів, а й отримати масу 

знань у зручний для себе час і в комфортній обстановці. Як бачимо, потенціал 

використання можливостей соціальних мереж у навчальному процесі студентів 

ВНЗ надзвичайно високий. Тому слід зазначити:  застосування сучасних 

інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких 

тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Адже використання 

інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій навчання є 

обов’язковою умовою формування компетентного фахівця на сучасному етапі 

розвитку інформаційного суспільства, до чого ми якраз і прагнемо.  

Література: 

1. https://uk.wikipedia.org 

2. http://uastudent.com 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ 

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ 

«УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА» 

Романенко Т.М., Шевченко М.О., 

студентки факультету математики, фізики і технологій, 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 

м. Вінниця, Україна 

В умовах сьогодення одним із найважливіших завдань, які стоять перед 

закладами освіти, є відродження української національної творчості у різних її 

формах. Твори декоративно-ужиткового мистецтва відображають глибинний 

потенціал культури нації. Вони є носіями спадкових традицій і віддзеркалюють ті 

соціально-економічні та культурні зміни, що відображаються в житті народу в 

процесі його історичного розвитку. Звернення до тисячолітнього доробку нашого 

народу, в якому зафіксовані духовність, обдарування, мистецький хист 

українців, є підґрунтям національної системи естетичного виховання молоді. 

Завдяки пізнанню історичного минулого рідного народу, оволодінню його 

духовно-матеріальними цінностями школяр формується яскравою, 

інтелігентною, неповторною особистістю з глибокими різнобічними знаннями і 

прагненням втілення у собі національного ідеалу, постійного 

самовдосконалення, духовного й естетичного зростання. 

У технологічному компоненті освітньої галузі «Технології» чинного 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти поміж інших 

вимог до рівня підготовки старшокласників є вимоги володіння характерними 

для регіону основними техніками і технологіями створення виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва: від творчого задуму до його практичної 

реалізації. Передбачається використання традиційних і сучасних прийомів 

обробки природних матеріалів, синтезування естетичних та функціональних 

вимог як провідного способу творення у декоративно-ужитковому мистецтві 
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під час проектування та виготовлення виробу. 

Зміст, що визначений на рівні Державного стандарту, повинен 

конкретизуватися в навчальних програмах, підручниках, посібниках, 

методичних рекомендаціях, а вже далі реалізовуватися на педагогічній практиці 

та в індивідуальному освітньому досвіді кожного учня. Оскільки сучасна 

технологічна освіта профільної школи покликана формувати ключові, галузеві 

й предметну проектно-технологічну компетентності, розвивати творчі здібності 

старшокласників у спорідненій їхнім потребам і можливостям навчальній 

діяльності, то актуальною нині є проблема проектування відповідно оновленого 

змісту профільного навчання технологій за профільними предметами та 

спеціалізаціями, зокрема за спеціалізацією «Українська народна вишивка». 

Характерними ознаками педагогічного проектування є спрямованість на 

зміну, перетворення, інноваційний розвиток педагогічних об’єктів і вирішення 

актуальних освітніх проблем. Педагогічне проектування технологічної освіти – 

це прогностичне обґрунтування і визначення її місії, мети, завдань, змісту, а також 

методичної системи, що зумовлюються потребами розвитку особистості та цілями 

розвитку суспільства. Педагогічне проектування технологічної освіти має 

розглядатися від розроблення її теоретико-методологічних засад до створення 

навчально-методичного забезпечення, формування навчального середовища 

профільного навчання технологій. 

В умовах реформування системи освіти України не можна обмежуватися 

лише удосконаленням змісту освіти. Мають зазнати змін вже усталені 

концептуальні положення, зміст і методика навчання. Напрями профілізації, 

зміст навчання за технологічним профілем повинні задовольняти інтереси 

особистості та відповідати перспективним напрямам соціально-економічного 

розвитку України. Зміст технологічної освіти, крім досвіду технологічної 

діяльності, має передбачати набуття досвіду творчої проектної діяльності, що 

найбільш повно може бути реалізовано через проектно-технологічну діяльність 

як елемент сучасної культури і соціального досвіду людства. 

Проектування змісту спеціалізацій технологічного профілю навчання 
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старшокласників необхідно виконувати в контексті концептуально визначених 

підходів, зокрема таких, як: компетентнісний; особистісно орієнтований; 

діяльнісний (орієнтує на практичне використання учнями здобутих знань, 

умінь, компетентностей у своїй майбутній професійній діяльності); 

синергетичний підхід до розвитку творчих здібностей, формування творчої 

особистості старшокласників; культурологічний; аксіологічний (забезпечує 

ціннісну орієнтацію знань учнів); системно-структурний і функціональний 

підходи, що забезпечують системність знань, їх цілісність й функціональність. 

Під час проектування змісту технологічної підготовки слід виходити з 

того, що системоутворювальну функцію в змісті відповідної навчальної 

програми має виконувати процес творчої, продуктивної діяльності – проектна 

технологія, як сучасний вид інноваційної діяльності людини, як у сфері 

сучасного виробництва, так і в інших галузях людської діяльності [3, с. 264]. 

Профільне навчання старшокласників забезпечується спроектованим 

змістом спеціалізацій технологічного профілю. Кінцевою метою профільного 

навчання старшокласників за обраними спеціалізаціями має бути сформована 

проектно-технологічна компетентність, а також компетентність у науково-

технічній, художній та прикладній творчості, які слід розглядати як інтегровану 

здатність старшокласників застосовувати набуті нові знання, уміння, способи 

діяльності, досвід та особистісні цінності в майбутній професійній діяльності за 

обраним професійним напрямом. 

Визначимо принципи педагогічного проектування змісту профільної 

технологічної освіти старшокласників. Головну системоутворювальну функцію 

у процесі профільного навчання технологій у старшій школі має забезпечувати 

творча, продуктивна діяльність старшокласників. Тому спроектований зміст 

спеціалізацій технологічного профілю має відповідати принципу креативності 

та концептуальним положенням про закономірності протікання творчого 

процесу. Зміст має відображати сучасний стан науки й техніки, забезпечувати у 

процесі профільного навчання формування навичок науково-практичної і 

дослідно-пошукової діяльності старшокласників, що забезпечує принцип 
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науковості. 

Важливим у процесі проектування змісту профільного навчання 

технологій ми вбачаємо реалізацію в ньому зв’язків між змістом спеціалізацій 

технологічного профілю та основами знань інших наук (фізики, біології, 

математики, економіки, загальнотехнічних дисциплін тощо), різного рівня 

культури країни, що за умови оптимального поєднання з такими дидактичними 

принципами як доступність, цілісність і системність забезпечать 

фундаментальність змісту навчання старшокласників за обраними 

спеціалізаціями (принцип інтегративності).  

Зміст спеціалізацій має забезпечувати принцип взаємозв’язку і 

взаємозумовленості теорії й практики навчання у старшій школі. Основою 

проектування змісту, відповідно до нашого концептуального бачення, має бути 

цілісна проектна та наближена до виробничої навчальна діяльність 

старшокласника (за структурою завершених циклів організації сучасного 

науково-ємного високотехнологічного виробництва): технічне проектування, 

художнє проектування, технологічне проектування, технічне оснащення 

виробництва, технологія виготовлення, презентація виготовленого 

ексклюзивного, серійного продукту.  

Важливу роль у змісті спеціалізацій має відігравати принцип системності. 

Системність – обґрунтована взаємозумовленість і взаємозв’язок фундаментальних 

елементів змісту профільної технологічної освіти на горизонтальних і вертикальних 

рівнях його формування. У процесі проектування змісту профільного навчання 

технологій у старшій школі передбачено дотримання дидактичних принципів 

наступності з основною школою та перспективності з вищою школою щодо 

формування предметної проектно-технологічної компетентності учнів 

профільної школи та галузевих професійних компетентностей у молодших 

фахівців і бакалаврів вищої школи.  

Зміст спеціалізацій має забезпечувати логічне і послідовне продовження 

проектно-технологічної діяльності учнів в основній школі, а також виконання 

принципу професійної спрямованості у процесі пізнання старшокласниками 
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закономірностей розвитку техніки й технологій. 

Отже, у сучасних умовах уже недостатньо тільки удосконалювати зміст 

освіти. Його необхідно проектувати на нових методологічних засадах, 

інноваційних підходах, ураховуючи запити людини, перспективи 

цивілізаційного розвитку, розвитку національної й етнічної свідомості молоді, 

розвиток науки і технологій, проблеми сучасної освіти та реалії життя. 

Особливо це актуально для освітньої галузі «Технології», яка має готувати 

особистість до активної предметно-перетворювальної діяльності в умовах 

високотехнологічного суспільства.  

Особливе місце у цілеспрямованому формуванні етнічної свідомості 

українців посідає українська народна вишивка як вид народно-прикладного 

мистецтва, як культурологічне явище, як текст унікального семантичного 

змісту. Заняття прикладною творчістю сприяють формуванню особистості, 

розширюючи і розвиваючи свідомість, етнічну зокрема; виховують шанобливе 

ставлення до свого історичного коріння, допомагають в освоєнні культурної 

спадщини через рідну культуру. 
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УДК 376          Педагогічні науки 

ДОСТУПНІСТЬ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ 

Сікорака Л.А., 

Викладач 

КСРУ «Житомирське вище професійне училище-інтернат» 

м. Житомир, Україна 

Реалізація державної політики забезпечення доступу до якісної освіти 

осіб з особливими потребами є одним з пріоритетів держави у сфері освіти і 

спрямована на створення умов, за яких особи з особливими потребами зможуть 

вести незалежний спосіб життя і брати активну участь в освітніх програмах.  

Нажаль, кількість осіб з інвалідністю у нашій країні щороку зростає. На 

кінець 2016 року значну кількість осіб з інвалідністю складають діти у віці до 

18 років - більше 156 тис. Порівнюючи статистичні дані регіонів України з 2005 

по  2016 рік спостерігаємо зростання інвалідності у Волинській, 

Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, 

Чернігівській, Тернопільській, Херсонській областях[6]. 

Проблемі доступності та надання якісних освітніх послуг особам з 

обмеженими можливостями в умовах навчального закладу присвячено праці 

багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Дану проблематику досліджували у 

працях Ф. Армстронг, Г. Беккер, Дж. Девіс, В. Ільїн, X. Кербо, А. Колупаєва, Є. 

Мартинова, В. Синьова, П. Таланчук, Є. Тарасенко, Н. Шаповал, О. Ярська-

Смірнова та ін. Водночас варто зазначити, що проблема здійснення освіти осіб 

з обмеженими можливостями в закладах освіти, залишається мало дослідженою 

і потребує подальшого дослідження. Як стверджують науковці, в умовах 

конкуренції виживає тільки підготовлений, компетентний, упевнений у собі 

суб’єкт нових економічних відносин.  

Під виразом «якісна освіта» розуміємо освіту, яка виступає основою 

успішної соціальної інтеграції та фактором самореалізації молодої людини і 

входить до десятки найбільш важливих цінностей. Здобуття освіти, престижної 
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спеціальності, гідно оплачуваної праці для осіб з обмеженими можливостями – 

чи не єдина можливість подолати стан відчуження, соціальної ексклюзії, в 

якому вони опинилися за об’єктивних умов, пов’язаних зі станом здоров’я[2]. 

У статті 53 КУ закріплене право кожного на освіту. Так, 28 вересня 2017 

року набрав чинності Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-

VIII, що врегульовує суспільні відносини в процесі реалізації конституційного 

права людини на освіту, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб, які 

беруть участь у реалізації цього права, визначає компетенцію державних 

органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти. Цей закон вносить 

суттєві зміни до багатьох законів, у тому числі до Законів України «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про вищу освіту» тощо[4]. 

Відповідно до частини 6 статті 3 Закону України «Про освіту» держава 

створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами 

з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. В 

цьому ж Законі вказується на виявлення та усунення факторів, що 

перешкоджають реалізації прав і задоволення потреб таких осіб у сфері освітніх 

послуг. Статті 19 та 20 та інші норми системно врегульовують питання 

здобуття дітьми з особливими освітніми потребами якісної освіти, зокрема 

через створення інклюзивних або спеціальних груп і класів, інклюзивно-

ресурсних центрів[4]. Доречно наголосити, що інклюзивна освіта передбачає 

реформування навчальних закладів таким чином, щоб вони повністю 

відповідали вимогам та потребам осіб з інвалідністю, а саме: перепланування 

навчальних приміщень відповідно до вимог безбар’єрного архітектурного 

середовища (облаштування пандусів, одноповерховий дизайн навчальних 

закладів, переобладнання місць санітарно-гігієнічного призначення), адаптація 

навчальних планів та програм до потреб інвалідів, введення до штатів 

навчальних закладів сурдоперекладачів тощо. 

Під виразом «освіта осіб з особливими потребами» розуміється 

відповідність освітньої ситуації стану розвитку дитини (урахування її 
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психомоторних, соціальних та інтелектуальних процесів та функцій), як 

перший етап освітнього маршруту, а також необхідність впровадження 

грамотного супроводу її освітнього процесу, що сприяє переходу на наступний 

етап. Наприклад, може бути така схема: спочатку дитина перебуває в 

спеціальному закладі освіти (в ресурсному класі, або класі комбінованого 

типу), потім – в інклюзивному класі. Тому, коли ми говоримо про інклюзію, ми 

враховуємо спорідненість та наступність інтегративних та інклюзивних 

процесів, особливо за умови організації навколо дитини компетентного 

міждисциплінарного супроводу[7]. 

Для навчання дітей із складними порушеннями розвитку діє мережа 

навчально-реабілітаційних центрів, які забезпечують право на освіту дітей з 

розладами спектра аутизму, помірною розумовою відсталістю, сліпоглухих, 

сліпих, глухих у поєднанні з розумовою відсталістю та інших. Розвиток мережі 

навчально-реабілітаційних центрів та збільшення в них учнів із складними 

порушеннями розвитку забезпечили зменшення на 1,5 тис. дітей, які навчалися 

за індивідуальною формою в домашніх умовах[7]. 

За статистичними даними, щороку збільшується кількість учнів з 

інвалідністю в загальноосвітніх школах. Всі учні з інвалідністю, які навчаються 

в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, мають індивідуальні 

програми, відповідно до яких здійснюється системна комплексна реабілітація. 

При цьому забезпечується запровадження інноваційних освітніх технологій, в 

основу яких покладено принципи врахування інтересів дитини з особливими 

освітніми потребами, включення таких дітей у загальну діяльність спільно з їх 

здоровими однолітками. Згідно статистичних даних в 2016-2017 навчальному 

році в загальноосвітніх навчальних закладах навчається 65 тис. осіб з 

особливими освітніми потребами, що на 43% більше ніж в 2012-2013 

навчальному році. На кінець 2016 року в дитячо-юнацьких спортивних школах 

та спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву займалось 

5,54 тис. дітей з інвалідністю[6]. 
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Згідно Закону України «Про професійно-технічну освіту»[5], особам з 

інвалідністю забезпечується особливий соціальний захист. Держава гарантує 

особам з інвалідністю професійно-технічну освіту на рівні, що відповідає їх 

здібностям і можливостям. За інших рівних умов особи з інвалідністю мають 

переважне право на зарахування до професійно-технічних навчальних закладів. 

Так, в 2016-2017 навчальному році професійно-технічну освіту здобувають 4 

тис. учнів з особливими освітніми потребами. 

Кількість осіб з інвалідністю серед студентів ВНЗ на початок 2016- 2017 

навчального року 14,75 тис., з них 3,6 тис. – навчаються в коледжах, 

технікумах, училищах, в університетах, академіях, інститутах – 11,14 тис.[6]. 

Але більшість учнів ПТНЗ та студентів вищих навчальних закладів не можуть 

навчатися, як за суб’єктивними, так і за об’єктивними факторами. До 

суб’єктивних факторів, які впливають на отримання освіти осіб з обмеженими 

можливостями належать: низький рівень знань (багато пропусків занять, слабка 

засвоюваність матеріалу, неможливість концентрації уваги, невпевненість у 

своїх силах); труднощі дотримання відповідного темпу навчання тощо. До 

об’єктивних факторів відносяться погані умови для навчання дітей з 

інвалідністю, відсутність спеціально обладнаних приміщень у гуртожитках, 

недостатність або й відсутність спеціально обладнаного транспорту для 

переїзду цих осіб від гуртожитків до навчальних корпусів, розпорошеність 

навчальних корпусів і потреба тривалих переїздів або переходів з одного 

приміщення в інше тощо. 

Проте заклади освіти можуть оптимізувати свою систему надання 

освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами. При цьому слід 

враховувати той момент, що в цих навчальних закладах ведеться підготовка 

фахівців, які надалі займатимуть провідні посади в різних галузях. У зв’язку з 

цим вимоги до професійних якостей фахівців, незалежно від наявності в них 

тих чи інших відхилень, ставляться однакові. Навчання осіб з інвалідністю 

повинно мати характер включення їх у систему суспільних відносин та 

соціально-ціннісних орієнтирів, які дозволять працювати в середовищі людей з 
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нормальними психофізичними можливостями за доступними для них 

спеціальностями. Тому навчальний план має бути виконаний кожним 

студентом (в тому числі і студентом з інвалідністю). Проте, для осіб з 

інвалідністю можна змістити терміни щодо його виконання (збільшити 

тривалість здачі сесії залежно від інвалідизуючого впливу на організм, 

відтермінувати здачу екзаменаційної сесії у випадку нагальної необхідності 

медичної реабілітації інваліда, його лікування), а також форми (організація 

дистанційного навчання, проведення індивідуальних консультацій тощо). При 

цьому на організацію такого навчання потрібно виділяти додаткові кошти для 

тих викладачів, які будуть розробляти індивідуальні тестові завдання з 

урахуванням рівня складності наявного дефекту та окремі години для 

проведення індивідуальної консультативної роботи [3]. 

Необхідно враховувати, що більшість інвалідів негативно ставляться до 

того, що їх вважають особливими людьми, або людьми з особливими 

потребами. Тому при організації навчального-виховного процесу потрібно 

надавати їм максимум можливостей для навчання в загальних студентських 

групах. Як один з варіантів отримання освіти, доцільно ширше впроваджувати 

інтеграційні і дистанційні форми навчання, що дозволить особам з інвалідністю 

уникнути частини перешкод, які стоять перед ними на шляху отримання освіти. 

Також доцільно поставити на розгляд питання збільшення тривалості навчання 

для студентів з інвалідністю за необхідністю. Отже, якісне навчання осіб з 

особливими потребами ставить перед навчальним закладом додаткові вимоги, 

які потрібно реалізовувати для подолання соціально-психологічних проблем, 

які вони гостро відчують в процесі навчання. Це дозволить уникнути 

дискримінації не лише за расовою, статевою, релігійною приналежністю, але й 

за наявними розладами здоров’я осіб з обмеженими можливостями. 
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Проблеми сім’ї та сімейного виховання особливо актуальні у наш час. 

Саме в сім’ї у дитини формується модель майбутнього життя, а тому від батьків 

та сімейного виховання залежить дуже багато. Сімейне виховання поєднує у 

собі взаємодію батьків і дітей та вплив культури, традицій, звичаїв народу, у 

процесі чого відбувається повноцінний розвиток і становлення особистості 

дитини. 

Методи сімейного виховання – це способи, шляхи, за допомогою яких 

досягається виховна мета, здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив 

батьків на свідомість і поведінку дітей для реалізації бажаного змісту [1, c. 210]. 

У вітчизняних та зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях 

відсутня єдина класифікація методів виховання дітей у сім’ї. Проте дослідники 

роблять спробу виділити більш значущі (основні, головні), менш значущі 

(допоміжні, додаткові методи виховання), що вносить у запропоновані ними 

класифікації багато спільного, хоча помітні й відмінності. Спільними для 

різних класифікацій є такі методи, як: переконування, привчання, організація 

практичної діяльності, порада, прохання, зауваження, повчання, заборона (Г. 

Гмайнер); переконування, навіювання, привчання, вправляння, вимога, 
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заохочення і покарання, особистий приклад батьків (І. Гребенніков); привчання, 

відволікання, контроль, вимога, винагорода (заохочення), покарання (Дж. 

Добсон); навіювання, переконування, вправляння (А. Ковальов); прохання, 

інструкція, винагорода, покарання (К. Росс); переконування, привчання, 

терпіння, вимога, заохочення, покарання (Б. Спок) [2 , с. 153]. 

Дослідниця Л. Маценко вважає, що найбільш ефективною для реалізації 

мети виховання на сучасному етапі є класифікація, розроблена В.Сластьоніним, 

який виділив чотири групи методів виховання. 

В основі першої групи методів виховання (методи формування свідомості 

особистості) лежить слово педагога – найпопулярніший інструмент в 

педагогічній діяльності взагалі та в сімейному вихованні зокрема. В.О. 

Сухомлинский зазначав: "В руках педагога слово – такий самий могутній засіб 

як музичний інструмент в руках музиканта, як фарби в руках художника. Як без 

музичного інструменту немає музики, так без слова немає педагогіки". 

Друга група – це методи формування досвіду поведінки. Логічний перехід 

від першої групи методів до другої – це перехід від слова до діла, до конкретної 

справи. Адже саме завдяки цій групі методів закріплюються знання, 

формуються уміння, навички і звичні форми поведінки. 

Третя група – методи стимулювання діяльності і поведінки – є 

допоміжною до двох попередніх груп, оскільки методи цієї групи 

використовуються як стимули, що сприяють ефективному використанню 

методів двох попередніх груп. 

Четверта група – методи самовиховання – спрямована на забезпечення 

особистості практичними уміннями і навичками самовиховання як найвищої 

форми виховання [3]. 

На вибір методів родинного виховання впливають:  

1) усвідомлення батьками мети виховання;  

2) зміст діяльності вихованця;  

3) вікові та індивідуальні особливості дитини;  

4) особисті і професійні якості вихователів;  
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5) фактор часу;  

6) психічний стан вихованця у момент впливу на нього [4 , с. 29]. 

Специфіка використання методів виховання дітей у сімейних ситуаціях 

обумовлена наступними чинниками: 

- підходами до вибору мети і завдань виховання, що ставлять перед собою 

батьки; 

- змінами стосунків у стилі й образі сімейного життя, у морально-

психологічному кліматі сім’ї; 

- індивідуалізацією виховання в сім’ї (переважна більшість родин виховує 

одну-дві дитини); 

- родинними зв’язками і почуттями батьків, інших членів сім’ї і дітей, що 

можуть приводити до ідеалізації можливостей дітей, перебільшенню їхніх 

здібностей, вартостей, вихованості; 

- особистісними якостями батька, матері, інших членів сім’ї, їх 

духовними і моральними цінностями й орієнтирами; 

- досвідом батьків і їхніх практичних умінь при реалізації комплексу 

методів з урахуванням віку і психофізіологічних особливостей дітей; 

- особливою чутливістю батьків до кожної дитини: «почуття об’єкта», 

«почуття міри», «почуття такту», «почуття дотику», «почуття орієнтира» [5]. 

Аналізуючи методи сімейного виховання робимо висновок, що сімейне 

виховання – це взаємодія батьків із дітьми, яка ґрунтується на родинній 

емоційній близькості, сімейній гармонії, турботі, любові та захищеності дитини 

і створює умови для повноцінного розвитку і саморозвитку особистості дитини. 

Таким чином, обираючи той чи інший метод виховання, батьки мають 

враховувати не лише мету та зміст своєї дії, але й силу і тривалість емоційного 

впливу на дитину, прагнути передбачити наслідки застосування вибраного 

ними методу виховання. Однак найкращий результат виховного процесу в сім’ї 

досягається через комплексне і системне застосування всіх означених методів, 

які можуть частково переплітатися і взаємодоповнюватися. 
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У статті здійснено аналіз наукових підходів до професійної підготовки 

студентів в процесі навчання української ділової мови. 

Ключові слова:  соціальна мережа, Facebook, Viber, інформаційно-

комунікаційні технології. 

На протязі всієї історії людства – від перших цивілізацій до сьогодення – 

проблеми навчання, освіти і розвитку нового покоління посідали першочергові 

місця. Можна констатувати, що  в час надзвичайно стрімкого наукoвo - 

технічного прогресу, коли світове суспільствo стало полоненою одиницею 

соціальних Інтернет-мереж та мобільних додатків, питання оновлення і 

удосконалення засобів та методів управління освітнім процесом стають все 

більш актуальними, адже вони поступово виходять за  межі традиційних 

підходів. Науковцями досліджуються проблеми модернізації вищої школи 

України не тільки заради формування професійного розвитку сучасного 

конкурентно-спроможнього на ринку праці фахівця,  але і для виразності його 

мовлення в сучасних глобалізованих умовах розвитку українського суспільства.  

Саме тому автор особливу увагу звертає на вивчення ділової української 

мови, адже в наші дні кожен державний службовець зобов’язаний пройти 

атестацію щодо вільного володіння державною мовою згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 «Про організацію 

проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо 

вільного володіння державною мовою» [4]. 

Науково-методичні дослідження, стосовно осучаснення засобів навчання 

відповідно до розвитку інноваційних технологій за допомогою яких 

здійснюється інформатизація освіти, створюються умови для підвищення її 

доступності, якості і відкритості проводили: професор Гарвардського 

університету Стівен Пінкер, професор Університету Женеви Дафна Бавель,  

письменник Ніколас Карр, директор Центру довголіття в Університеті 

Каліфорнії  Гері Смолл, вчитель Террі Хейк, з вітчизняних науковців – 

Глазунов М.С., Івашньова С. В., Клименко О. А., Думанський Н. О., Голощук Р. 
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О., Гуревич Р.С., Ломакін Д. С., Патаракін Е. Д., Фещенко А. В. Основним 

об’єктом їх дослідження є соціальні мережі та телефонні додатки (СМТД), що 

розглядаються як можливості надання освітніх послуг. У той же час ми 

вважаємо, що тема використання соціальних мереж та мобільних додатків в 

педагогічному процесі залишається малодослідженою, тому і є досить 

актуальною на сьогодні. 

Аналізуючи різноманітні сучасні літературні дослідження світових 

напрямків в сфері освіти, можна зробити висновок, що у вищих навчальних 

закладах розвинутих держав просліджується динаміка до інформатизації. Як 

зазначає керівник Європейської комісії з питань освіти і культури: «…одним з 

пріоритетів європейського співробітництва є використання Інтернет-технологій 

та мультимедіа з метою покращання якості освіти» [2, c. 40]. Необхідно також, 

відзначити, що саме соціальні мережі та мобільні додатки є потужним 

об’єднанням для комунікації мільйонів користувачів. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що термінологія поняття 

«Соціальна мережа» використовується у двох дефініціях:  

- по-перше, поняття «соціальна структура». Як в освіті, так і загалом, 

це – утворені індивідами або організаціями зв'язки, що відображають розмаїття  

між ними, через взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств 

відповідних субєктів в період отримання освітніх послуг в процесі учіння,  і 

закінчуючи тісними родинними зв'язками. Вперше термін було запропоновано 

в 1954 році Дж. А. Барнесом (в роботі Class and Committees in a Norwegian 

Island Parish, «Human Relations»). Максимальний розмір соціальних мереж 

становить близько 150 осіб, а середній — 123 (Хілл та Данбер, 2002)» [1]; 

- по друге , поняття «соціальне угрупування».  В сфері 

нанотехнологій – це багато використовуваний веб - сайт, контент якого 

складають самі учасники мережі разом з їх інформаційним наповненням 

(картинки, текст, відео і так далі) (англ. content – вміст)» [1].  

Першим Інтернет-сайтом, що з'явився в 1995 році і пропонував 

можливості роботи із соціальними мережами, вважається Classmates.com. 
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Сьогодні існує більш, ніж 200 сайтів з можливостями організації соціальних 

мереж, серед них найбільш відомою вважається Facebook, створена у 2004 році 

в США,  що постійно розширює свої функції і додає нові сервіси [7]. 

Сучасних здобувачів вищої освіти також ще називають англійським 

словосполученням digital natives, що означає «корінний житель цифрового 

суспільства, людина, що народилася в цифровому суспільстві, «цифрове 

покоління» (вперше використав американець Марк Пренскі для позначення 

людей, які народилися під час цифрової революції і, тим самим, вже з дня 

їхнього народження перебувають під впливом цифрових технологій), також 

досить добре обізнані з мобільними додатками [1].  

 В програмуванні — це клас відносно невеликих програм, що 

доповнюють і розширюють можливості основного застосунку (англ. 

application). Дане програмне забезпечення призначене для роботи на 

смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях і саме сьогодні 

найбільш розповсюдженим його представником є програма «Viber» білорусько 

- ізраїльської компанії Viber.  

Програма «Viber» почала свою історію в 2010 році і сьогодні є найбільш 

використовуваною сучасними здобувачами освіти (зареєстровано більше 120 

мільйонів), вона дозволяє здійснювати безкоштовні дзвінки та моментально 

передавати багатомегабітну інформацію, надаючи при цьому звіт про час 

ознайомлення її отримувачами.  

Сила соціальної мережі Facebook та мобільного додатку Viber  як засобу 

навчання полягає в тому, що це, насамперед,  безкоштовні, швидкі, 

високоефективні засоби комунікації та контролю якості знань користувачів, які 

в невимушеній формі спонукають до: 

- організації колективної роботи; 

- читання новин, аналізу прочитаного, коментування, висловлення 

своїх думок, відповідних висновків не тільки студентами, які є «відмінниками» 

навчання;  
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- синхронних та асинхронних дискусій з друзями, родичами та 

іншими людьми, які знаходяться на відстані в різних школах, областях, країнах; 

- висловлювання своїх побажань, зауважень щодо обговорення 

питань, які традиційні засоби масової інформації замовчують; 

- активного вирішення організаційних питань, адже відбувається 

реакція на проблеми, які виникають у процесі навчання в режимі on-line; 

- можливості самовираження, реалізації творчого потенціалу. 

 

На основі аналізу літературних джерел, по проблемі, практики роботи 

сучасних освітні закладів можна системно відобразити так, як показано в 

таблиці 1. 

Таблиця 1.  

Система   СМТД 

 

№з/п 

Контент мережі Facebook та мобільного додатку Viber 

Основні сервіси  Способи комунікації Види комунікації 

 

 

 

1 

 

 

 

Стіна 

Новини  

 

 

Синхронний 

Зображення 

Коментарі 

Документи 

Посилання 

Аудіозаписи 

Відеозаписи 

 

 

2 

 

 

Повідомлення 

Зображення  

 

Асинхронний 

Документи 

Посилання 

Аудіозаписи 

Відеозаписи 

 

З таблиці видно, що найбільш значимою властивістю сервісів СММД є те, 

що для того, щоб створити процес комунікації викладача та студента в процесі 

навчання ділового мовлення, не обов’язково їм бути присутнім в одній 

аудиторії, навпаки, кожен може перебувати в зручному і комфортному для 

нього середовищі. До того ж, обговорення завдань, різних подій та відповідних 

посилань можливе, в незалежності від установленого режиму доби, звичайно, 

за попередньою домовленістю. Це дозволяє звільнитися від довгоочікуваних 

відповідей на телефонні дзвінки і електронну пошту. 
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Аналіз літературних джерел, наукові дослідження (О. А. Клименко, інш.) 

свідчать, що основними принципами соціальної мережі є: 

- ідентифікація – можливість надати інформацію про себе (школу, 

інститут, дату народження, улюблені заняття, книги, кінофільми, вміння тощо); 

- присутність на сайті – можливість побачити, хто в даний час 

знаходиться на сайті  і долучитися до спілкування; 

- стосунки – можливість описати стосунки між користувачами (друзі, 

члени сім’ї, друзі друзів тощо); 

- спілкування – можливість спілкуватися з іншими учасниками 

мережі (відправляти особисті повідомлення, коментувати матеріали); 

- мінігрупи – можливість сформувати всередині соціальної мережі 

спільноти за інтересами; 

- репутація – можливість дізнатися про статус іншого учасника, 

простежити його поведінку всередині соціальної мережі; 

- обмін – можливість поділитися з іншими учасниками, значущими 

для них матеріалами (фотографіями, документами, посиланнями, презентаціями 

тощо) [3]. 

В процесі встановлення актуальних проблем використання  соціальних  

Інтернет-мереж та мобільних додатків в управлінні процесом навчання 

студентів української ділової мови нами встановлено, що 30% опитаних 

навчилися  правильно висловлювати власні думки за допомогою соцмереж, а 

також подолали бар’єр публічного виступу. Одночасно користувачі більш 

охоче навчаються у процесі спілкування.                                                                                                                     

В процесі індивідуальних і групових бесід з суб’єктами учіння  було 

зазначено, що соцмережа більш доступно та цікаво, особливо використовуючи 

мультимедійні форми, допомагає краще ознайомитись зі змістом тих чи інших 

зразків ділових документів, також відповідних завдань. Групове обговорення 

заставляє кожного критично мислити, писати свої коментарі та думки. Такого 

роду вправи добре тренують мислення, уяву і пізніше допомагають в написанні 
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контрольних робіт чи творів студентами, а схвальні та аргументовані коментарі 

додають кожному впевненість в своїй правоті і позитивну мотивацію. 

З граматичної, лексичної та орфографічної точок зору відбувається 

удосконалення можливості студентів самокорекції, адже кожен, хто зробив 

помилки в певному письмовому висловлюванні, може зразу ж відредагувати їх. 

Читаючи коментарі інших учасників, підсвідомо студентами звертається увага 

на те, хто написав більш граматично правильно. Це одночасно збагачує їх 

словниковий запас, запам’ятовується правильна форма і структура речень, що 

пізніше допомагає у висловленні власних думок. 

У той же час, в процесі дослідження нами встановлені  і негативні 

сторони перебування користувачів у соціальних мережах: 

- не контрольованість часу в Інтернет-просторі; 

- недоцільність його використання; 

- погіршення гостроти зору; 

- в наслідок недосипання погіршення біоритму, порушення нервової 

системи організму; 

- ризик викрадення особистої інформації хакерами. 

Найбільш вагомий недолік СММД – неможливість замінити людський 

фактор: справжнє щире спілкування, позитивні емоції, відчуття. 

В процесі дослідження використання соціальних інтернет-мереж в 

навчальних закладах, як сучасних засобів управління процесом навчання 

української ділової мови, нами визначені їх основні досягнення і проблеми, що 

показано в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Основні досягнення і проблеми СММД 

 

№з/п 

Основні характеристики, що потрібно 

використовувати  

під час навчання: 

 

Проблемні питання 

соціальної мережі Facebook мобільного додатку 

Viber 

1 Добровільна форма реєстрації користувачів.  

Погіршення фізичного 

стану через не 

контрольованість часу 

перебування в Інтернет-

просторі 

 

Ризик викрадення 

особистої інформації 

2 Швидкість, високоефективність передачі інформації в 

територіальній незалежності. 

3 Організованість колективної роботи під час читання, 

аналізу прочитаного. 

4 Подолання бар’єру публічного виступу 

5 Процес навчання відбувається під час спілкування 

6 Удосконалюється самостійна робота студента над 

редагуванням своїх помилок 

7 Постійний зв’язок педагога та студента 

8 Безперервний контроль  

 

Таким чином, в процесі управління надання освітніх послуг у вивченні 

української ділової мови  необхідно враховувати всі аспекти навчальних 

можливостей СММД. Це новий міжособистісний рівень. Комунікація 

відбувається не тільки між одногрупниками, а й з однолітками з інших країн, а 

викладач не просто інформує, а також навчає здобувачів самостійно знаходити 

та студіювати, певні джерела. 

 Соціальна мережа Facebook і мобільний додаток Viber можна розглядати 

як повноцінні зручні та сучасні засоби управління процесом навчання ділової 

української мови. До того ж, постійно вважати, що основними користувачами 

СММД в більшості є студенти. А це значить,  що виникає необхідність 

використання електронного та мобільного видів навчання як сучасної 

ефективної освітянської технології.  

Література: 

1. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Native 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Native


87 

 

2. Капустян І. Шведський досвід проектної організації інформаційно-

комп’ютерної освіти / Інга Капустян // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 

1(110). – C. 40-41. 

3. Клименко О. А. Социальные сети как средство обучения и 

взаимодействия участников образовательного процесса / О. А. Клименко // 

Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. 

заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. 

— С. 405–407. Режим доступу: http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/21/1799/. 

4. Постанова КМУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 

«Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ 

на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».  

5. Принципи мобільного навчання за Террі Хейком. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:   (http://www.teachthought.com/). 

6. Сазанов В.М. Социальные сети: Анализ – Технологии – 

Перспективы [Электронный ресурс] / В.М. Сазанов // Обзор. Лаборатория СВМ 

– Режим доступу: www.ntl-cbm.narod.ru. 

7. Соціальна мережа Фейсбук. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:   http://www.facebook.com 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 378: 053.3        Педагогічні науки 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ  

Цвілик С.Д., 

кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971
http://www.teachthought.com/
http://www.ntl-cbm.narod.ru/
http://www.facebook.com/


88 

 

Гаркушевський В.С. 

кандидат технічних наук, доцент Вінницького державного 

 педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

Форма організації освітнього процесу знаходиться у єдності з навчальним 

матеріалом і методами навчання, залежить від них, але й має відносну 

самостійність, здійснює вплив на вдосконалення змісту й методів навчання. 

Особливості освітнього процесу у вищій педагогічній школі (навчання 

природничо-математичних та професійно-орієнтованих дисциплін, організація 

практичної підготовки; вимога дотримання принципів, специфічних для вищої 

школи тощо) в процесі підготовки вчителів трудового навчання та технологій 

сприяють подальшому розвитку й удосконаленню одних та виникненню нових 

форм навчання. Підготовка до набуття нових знань, засвоєння нової інформації, 

закріплення і повторення навчального матеріалу, формування відповідних 

умінь і навичок, систематизація й перевірка знань виділені у самостійні заняття 

із чітко визначеною дидактичною ціллю, структурою і методами роботи. 

Іншими словами, організація навчання у ВНЗ здійснюється шляхом аудиторної 

і позааудиторної роботи (дистанційної, заочної) форм. У кожній із них 

застосовуються фронтальна, групова, бригадна і індивідуальна традиційні 

форми і певні види нетрадиційних (активних) форм організації навчальної 

роботи зі студентами.  

С.О.Сисоєвою зазначено, що успішне функціонування освітніх систем і їх 

розвиток значною мірою визначається тенденціями гуманізації та 

технологізації педагогічного процесу. Нові педагогічні технології, що нині 

впроваджуються в системі освіти, варто розглядати як засіб гуманізації 

освітнього процесу, реалізації особистісно-орієнтованої парадигми освіти, 

забезпечення інтелектуального, творчого і морального розвитку особистості [3]. 

Конструювання навчального процесу у сучасній педагогічній літературі 

розглядається з двох сторін: навчання через інформацію і навчання через 

діяльність. А.А.Вербицьким наведене визначення контекстного навчання як 
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концептуальної основи інтеграції різних видів діяльності студентів у ВНЗ 

(навчальної, наукової, практичної). Ним визначено форми організації діяльності 

студентів у контекстному навчанні: навчальна діяльність академічного типу – 

квазіпрофесійна діяльність – навчально-професійна діяльність. Особливу роль у 

контекстному навчанні відіграють активні форми і методи навчання або 

технології активного навчання (ТАН), що опираються не лише на процеси 

сприйняття, пам’яті, уваги, а “перш за все, на творче продуктивне мислення, 

поведінку, спілкування” [1]. 

Нами запропонована модель поєднання традиційних та активних 

технологій навчання, створена у процесі теоретичних обговорень з колегами, у 

ході практичного проектування освітніх систем і вивчення передового досвіду і 

використовується під час навчання графічних та спеціальних дисциплін 

підготовки вчителя трудового навчання та технологій [2]. 

Під час застосування активних технологій навчання суттєво змінюються і 

роль викладача (замість ролі інформатора - роль менеджера), і роль студента 

(замість об’єкту дії - суб’єкта взаємодії), і роль інформації (інформація не ціль, 

а засіб для засвоєння дій і операцій професіональної діяльності). 

Проаналізуємо особливості встановлення та реалізації наступності деяких 

практичних форм організації освітнього процесу у ВНЗ. Можна стверджувати, 

що всі заняття, що не є лекційними, можна віднести до практичних форм 

навчання, основною функцією яких є організація і проведення відпрацювання 

(інтеріорізація) навчального матеріалу, формування у студентів умінь і навичок 

застосування знань на практиці, самостійного їх набуття й поглиблення. 

Заняття такого типу складаються, як правило, з двох частин. Спочатку 

здійснюється підготовка студентів до самостійної роботи, далі вони самостійно 

розв’язують визначені завдання. Форми занять забезпечують індивідуалізацію 

навчання, сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів. Заняття 

організовуються так, щоб усі студенти брали участь у розв’язанні посильних 

для них пізнавальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей. 
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До традиційних форм практичних занять відносимо: аудиторні практичні 

заняття (семінари, консультації, індивідуальні заняття, лабораторно-практичні 

заняття), позааудиторні практичні заняття (самостійна робота, практика, 

екскурсії, курсові та дипломні роботи тощо). 

Однією з переваг лабораторних занять порівняно з другими видами 

аудиторної навчальної роботи є те, що вони інтегрують теоретико-

методологічні знання та практичні уміння й навички студентів у єдиному 

процесі діяльності навчально-дослідницького характеру. Дотик теорії і досліду, 

що здійснюється у навчальній лабораторії, активізує пізнавальну діяльність 

студентів, надає конкретного характеру теоретичному матеріалу, сприяє 

міцному засвоєнню навчальної інформації. Робота в лабораторії вимагає від 

студента творчої ініціативи, самостійності рішень, глибокого знання і 

розуміння навчального матеріалу. Навчальний матеріал засвоюється краще 

тому, в процесі виконання лабораторних робіт абстрактні форми, розрахунки і 

теоретичні поняття стають конкретними. Окрім курсових і дипломних 

досліджень, жодна з форм навчальної роботи не вимагає від студента такого 

прояву ініціативи як робота в лабораторіях, студент стає “твірцем” істини, 

зростає пізнавальний інтерес до навчання. 

В реалізації функції експериментального підтвердження і роз’яснення 

теоретичних положень навчального курсу, лабораторний практикум має стійкі 

наступні зв’язки з лекціями і семінарськими заняттями, слугує їх активною 

творчою ілюстрацією. Постає принципове завдання: забезпечення єдності всіх 

практикумів і окремих лабораторних робіт за науково-дослідницьким рівнем, 

методологією, використанням технічних засобів. Напрям удосконалення 

лабораторних робіт у вищій школі визначається необхідністю створення 

цільової системи занять, яка забезпечувала б формування фахівця, володіючого 

дослідницьким апаратом у визначеній практичній сфері. 

Нині лабораторні заняття, як й інші види навчальної роботи, все більше 

набувають характеру навчально-дослідницької діяльності, що сприяє 

формуванню стійких професіональних інтересів. Орієнтація практичної 
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підготовки студентів у цьому напрямі пов’язана з моделюванням реальної 

виробничої діяльності майбутніх фахівців, з реалізацією у методичній побудові 

практичних занять принципів проблемного навчання. В результаті створюються 

умови для відтворення у ході заняття складних управлінських ситуацій, які 

сучасний фахівець має розв’язувати ефективно в умовах дефіциту часу. 

Психологічно важливо створити такі умови. в яких немає місця тривозі за 

можливі невдачі експериментування. В лабораторії завжди має діяти 

стимулювання на пошук найкращих розв’язань визначених завдань, що 

підкріплюється власною ініціативою студента, бажанням навчатися творчо, 

бути винахідливим у поєднанні з попередньою творчою підготовкою. 

Наприклад, у формуванні графічної культури майбутнього вчителя 

технологій не завжди існуючий зміст і структура графічної підготовки 

відповідають цілеспрямованому розв’язанню виховних і розвиваючих 

просторове та творче мислення завдань, пов’язаних з формуванням наукових 

переконань й професійно-значущих якостей особистості фахівця. Ми звертаємо 

увагу на динамічну форму змісту та організацію квазіпрофесійної практичної 

підготовки, що сприятиме формуванню не лише системи знань, але й системи 

графічних професійних компетенцій, коли застосовуються принципи: цілісності 

основних напрямів сучасної науки і виробництва, систематизованості і 

узагальненості змісту; єдності і диференціацій теоретичного і емпіричного 

видів змісту, наукового і практичного значення складових знань [4].  

Питання планування і організації роботи навчальної лабораторії мають  

важливе значення у навчальному процесі. Лабораторію необхідно розвивати 

постійно. Розвиток навчальної матеріальної бази лабораторії можна ввести у 

двох напрямках: придбання обладнання, що випускається промисловістю, і 

розробка і виготовлення окремих установок власноруч. При цьому другий 

напрям розв’язує завдання не лише поповнення матеріально-технічної бази, але 

й слугує об’єктом для експериментальної науково-дослідної роботи студентів. 

Беручи участь у розробці лабораторних установок, моделей студенти 

розвивають технічне мислення, набувають раціоналізаторських і 
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винахідницьких навичок, з підвищеною відповідальністю відносяться до 

виконання проектних робіт. Таким чином студенти беруть участь у 

квазіпрофесійному циклі створення виробу – від ідеї до його створення і 

установлення на робочому місці – у навчальній лабораторії. Лабораторні 

роботи вимагають постійного вдосконалення і модернізації, іноді заміни 

новими, актуальними, цікавими, віртуальними й реальними. 

Такими є загальновизнані підходи до організації лабораторних занять. 

Форми проведення лабораторних занять мають розвиватись (ознайомлювальні, 

експериментальні, проблемно-пошукові лабораторні роботи), забезпечувати у 

всіх студентів високий рівень інтелектуального розвитку (індивідуалізація і 

диференціація навчання). Впровадження багаторівневої системи лабораторних 

занять (наприклад. традиційні форми – для бакалаврів, евристично-пошукові – 

для магістрів) є проявом наступності в організації практичної підготовки. 

Без сумніву, педагог-практик високого рівня професіоналізму і в 

традиційних формах навчання (лекції, лабораторні роботи, семінари, екскурсії 

тощо) завжди намагається застосовувати на практиці активні дидактичні 

прийоми і способи навчання, елементи нових активних технологій навчання. 

Отже суттєвою рисою наступності у практичних формах навчання є розвиток й 

удосконалення цих форм на кожному наступному етапі навчання. Особливості 

такого розвитку і удосконалення є такими: суттєво змінюються сполучення 

організаційних форм навчання на різних етапах навчання; зростає практична 

спрямованість навчання із включенням у традиційні форми навчання елементів 

технологій активного навчання, а відповідно відбувається посилення принципу 

професійної спрямованості в навчанні; відбувається встановлення тісного 

взаємозв’язку предметів загальноосвітнього циклу із професійно-

орієнтованими предметами, що надає широкі можливості для реалізації в 

процесі проведення різних форм навчання внутрішніх, міжпредметних і 

міжциклових зв’язків. У студентів формуються знання більш високого рівня 

порівняно зі знаннями, що набуваються в процесі навчання окремих дисциплін. 
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З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 

Шимкова І.В.,  

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри технологічної освіти, 

економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького державного  

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

Застосування хмарних сервісів має низку переваг: економія засобів на 

програмне забезпечення, наприклад, використовуючи технології Office WebApps, 

можна не купувати офісні додатки для роботи з документами, презентаціями, 

електронними таблицями тощо; економія на ІТ-фахівцях, використовуючи за 

певну фіксовану плату готові «хмарні» платформи, можна відмовитися від 
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послуг деяких категорій ІТ-фахівців; економія електроенергії; зниження 

потреби у приміщеннях, виконання багатьох видів навчальної роботи може 

виконуватися online і там же контролюватися й оцінюватися вчителем; 

підвищення безпеки, антивірусна, антихакерська безпека гарантується 

представником online послуг; економія серверного дискового простору,  область 

для зберігання матеріалів надається представником online послуг; доступ до 

освіти людей з обмеженими можливостями; групова робота. 

До недоліків хмарних обчислень належать: необхідність постійного 

високошвидкісного з'єднання з мережею Інтернет; обмеження функціональних 

властивостей програмного забезпечення в Інтернеті в порівнянні з локальними 

аналогами; зменшення контролю ІТ-інфраструктури у разі публічної хмари; 

відсутність вітчизняних провайдерів хмарних сервісів; нерозвиненість 

вітчизняної екосистеми хмарних обчислень; відсутність вітчизняних і 

міжнародних стандартів; відсутність законодавчої бази хмарних обчислень. 

Хмарні обчислення пропонують масштабну інфраструктуру і програмні 

засоби без прямої прив'язки до фізичних машин, при цьому економлячи трудові 

затрати, серверні потужності й енергоспоживання в моменти простою. Хмарні 

обчислення – це можливість безлічі фізичних серверів бути єдиним 

обчислювальним середовищем. У цілому, сервісами хмарних обчислень є 

додатки, доступ до яких забезпечується через Інтернет за допомогою браузера 

або інших мережевих застосувань. Головна відмінність від звичного методу 

роботи з програмним забезпеченням полягає в тому, що користувач 

використовує не ресурси свого комп'ютера або сервера своєї локальної мережі, 

а потужності, які надаються йому як Інтернет-послуга. При цьому користувач 

має повний доступ до власних даних і можливість роботи з ними з будь-якої 

точки світу і з будь-якого пристрою, але не переймається управлінням 

операційною системою, програмною базою, обчислювальними потужностями, 

за допомогою яких ця робота відбувається. Обов'язок встановлювати необхідні 

оновлення програмного забезпечення, проводити перевірку на віруси та інше 

обслуговування покладається на провайдера хмарного сервісу. Це також 
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означає, що загальний доступ, управління версіями, спільне редагування 

набагато простіші, ніж коли додатки й дані розміщені на призначених для 

користувача комп'ютерах [1]. 

Хмарні сервіси дозволяють переосмислити застосування Інтернету у 

навчальному процесі: від забезпечення доступу до освітніх матеріалів різного 

вигляду (текстових, візуальних, мультимедійних) до виконання роботи спільно 

з викладачем або групою. 

Нині є безліч хмарних сервісів, які можна застосовувати в освітньому 

процесі. Розглянемо приклади використання деяких з них. Одним з найбільш 

ефективних і актуальних сервісів у даний час є застосування порталу Uztest.ru – 

це сайт, організований у вигляді віртуального кабінету вчителя, в якому 

розміщені інформаційні ресурси й інтерактивні сервіси для підготовки та 

проведення занять [2].  

BigBlueButton – відкрите програмне забезпечення для проведення веб-

конференцій. Система розроблена в першу чергу для дистанційного навчання. 

Сервер BigBlueButton надає наступні мультимедійні та інтерактивні 

можливості: демонстрація презентацій віддаленим користувачам у форматі 

PowerPoint; завантаження і демонстрація зображень, документів у форматі PDF, 

Word, Excel; трансляція відеозображення з камери; створення приміток на 

презентаціях (віртуальна дошка); голосове спілкування за допомогою 

мікрофонів; спілкування в чаті, групове та приватне; трансляція робочого столу 

комп’ютера; обмін файлами між користувачами; можливість інтеграції 

BigBlueButton з системами управління навчання ILIAS та Moodle (віртуальний 

клас); запис заходів (відеолекцій, вебінарів, конференцій і т. п.); вибір різних 

мов інтерфейсу, в тому числі й української мови [2]. 

Google розробляє і надає безліч додатків і сервісів, доступ до яких 

можливий у вікні будь-якого браузера. Найбільш ефективними в освітньому 

процесі є наступні сервіси Google: Google ArtProject – інтерактивно-

представлені популярні музеї світу, Google Calendar – онлайновий календар, 

Google Docs – онлайновий офіс, Gmail – безкоштовна електронна пошта, Google 



96 

 

Knol – вікі-енциклопедія, Google Maps – набір карт, Google Sites – 

безкоштовний хостинг, що використовує вікі-технологію, Google Translate – 

перекладач, YouTube – відеохостинг. 

Google Apps Education Edition – це Web-додатки на основі хмарних 

обчислень, що надають студентам і викладачам інструменти, необхідні для 

ефективного спілкування і спільної роботи. Служби Google для освіти містять 

безкоштовний набір інструментів, який дозволить викладачам і студентам 

успішніше й ефективніше взаємодіяти, навчати й навчатися. Онлайнові сервіси 

для ВНЗ від Google мають низку переваг, що дає можливість використовувати 

їх у будь-якому освітньому середовищі, де є мережа Інтернет. 

Виділимо основні переваги використання Google Apps Education Edition в 

освіті з погляду користувача: мінімальні вимоги до апаратного забезпечення 

(обов'язкова умова – наявність доступу до Інтернету); хмарні технології не 

вимагають витрат на придбання й обслуговування спеціального програмного 

забезпечення (доступ до додатків можна одержати через вікно веб-сервера-

браузера); Google Apps підтримують усі операційні системи і клієнтські 

програми, що використовуються студентами й навчальними закладами; робота з 

документами можлива за допомогою будь-якого мобільного пристрою, що 

підтримує роботу в інтернеті; усі інструменти Google Apps Education Edition 

безкоштовні. 

Сучасні комп'ютерні технології дозволяють студентам і викладачам 

використовувати для спілкування й роботи декілька пристроїв: ноутбуки, 

комп'ютери, смартфони, мобільні телефони тощо. Інструменти Google Apps 

підтримуються багатьма різними пристроями, тому є загальнодоступною і 

універсальною технологією для роботи в освітньому середовищі. Розглянемо 

основні онлайнові сервіси на основі хмарних обчислень, що надаються Google 

для трудового навчання: 

Групи Google – інструмент управління і групової роботи на основі 

модерованих форумів і списків розсилок. У сучасній освіті на перший план 
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виходить робота в інтернеті, спільна діяльність, уміння вести проекти і 

дослідження, використовуючи інтернет-середовище для навчання. 

Документи Google – це безкоштовний набір веб-сервісів у формі 

програмного забезпечення як послуга, а також інтернет-сервіс хмарного 

зберігання файлів з функціями файлообміну. Документи, що створюються 

користувачем, зберігаються на спеціальному сервері Google, або можуть бути 

експортовані у файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до 

введених даних може здійснюватися з будь-якого комп'ютера, підключеного до 

інтернету (при цьому доступ захищений паролем). 

Сервіс Сайти Google – це конструктор сайтів з можливістю публікації 

відео, зображень, документів. Мета сервісу – організувати єдиний Інтернет-

простір, де користувачі ділитимуться інформацією. Служба Сайти Google 

дозволяє додавати на сайт найрізноманітнішу інформацію – календарі, відео, 

зображення, документи та ін. 

Google Відео – сервіс, що поєднує відеохостинг призначених для 

користувача відеороликів і пошукову систему по них. За допомогою цього 

сервісу відеоролики можна розміщувати і переглядати. Для перегляду й 

додавання коментаря не вимагається ніякого спеціального програмного 

забезпечення, окрім звичайного браузера. 

Google Apps для навчальних закладів – це застосування, що налаштовані 

для спілкування і спільної роботи, які завдяки хмарам дозволяють уникнути 

багатьох проблем і витрат, пов'язаних з обслуговуванням програмного й 

апаратного забезпечення. 

Служба Live@Edu (хмарні сервіси від корпорації Microsoft) – це 

безкоштовні облікові записи електронної пошти, особисті календарі, 

фотоальбоми, документи та ін. Це безкоштовне Інтернет-сховище об'ємом 25 

Гб, служба обміну миттєвими повідомленнями, можливість створення 

особистих блогів, колективних обговорень, онлайн-сервіс для спільної роботи й 

передачі документів. 
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Переваги Live@edu: персональний робочий простір для зберігання і 

спільної роботи над документами Microsoft Office в режимі online; зберігання 

більше 1000 документів, захищених паролем; розширення можливостей 

Microsoft Office щодо спільної роботи над документами; більше не потрібно 

використовувати флеш-карти або посилати документи як додатки електронних 

листів. 

Отже, особливу роль у розвитку самостійної діяльності студентів відіграє 

можливість інтерактивної форми взаємодії з освітнім Web-ресурсом. Форма 

діалогу в процесі розв’язування навчального завдання, коли студент 

звертається до довідкового матеріалу, до підказки, можливості ставити 

запитання комп’ютеру, можливості вибору викладу матеріалу (стислий вигляд, 

розгорнений, з ілюстраціями, або без них) та інше створює умови для залучення 

до самостійної навчальної діяльності . 

Література: 

1. Алексанян Г. А. Применение облачных сервисов в организации 

самостоятельной деятельности студенов СПО / Г. А. Алексанян. – Режим 

доступу : http://kubgu2011.narod.ru/ 

2. Шимкова І.В. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів 

в умовах упровадження хмарних сервісів MICROSOFT для освіти / Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Вип. 38 / 

Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.- Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – 

С. 491-496 

____________________________________________________________________

УДК 37.013        Педагогічні науки 

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ         

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Шкода М.В., 

Аспірант психолого - педагогічного    

факультету  

http://kubgu2011.narod.ru/


99 

 

Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського 

У сучасних умовах реформування системи початкової освіти, 

впровадження компетентнісного підходу, « дитиноцентризму » , впровадження 

інтерактивних методів навчання змінюються і підходи до оцінювання 

результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. 

Акцент зміщується з «навчання для одержання гарних оцінок» на «навчання 

для одержання якісної освіти», оцінюються не лише знання, а й навчальні 

досягнення учнів, оцінюють не лише вчителі учнів, а учні намагаються 

самостійно контролювати і оцінювати свою роботу, розвивають навички 

взаємоконтролю. 

Аналіз досліджень і публікацій показав, що оцінювання навчальних 

досягнень учнів повинно  бути ґрунтуватися  насамперед на позитивному 

принципі, який передусім передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не 

ступеня їхніх невдач. Проблеми оцінювання у навчально-виховному процесі у 

різні періоди розглядалися з різних аспектів у роботах  Ш.О. Амонашвілі, Б. 

Ананьєва, Ю.К. Бабанського, О.Я.Савченко,  Л. Ващенко, Т. Вершиніної, О.С. 

Цокур . Більшість дослідників вирізняють оцінювання навчання та оцінювання 

для навчання. 

У нашій роботі ми розглядаємо використання оцінювання для навчання 

,формуючого оцінювання, з метою залучення здобувачів освіти до збору та 

перевірки інформації про своє навчання, що допоможе їм ставати 

відповідальними, самостійними та незалежними . 

На нашу думку, завдання формуючого оцінювання та його використання 

під час освітнього процесу в початковій школі є : 

- Вибудувати індивідуальну траєкторію розвитку учня/ учениці; 

- Діагностувати досягнення дитини на кожному з етапів процесу 

навчання; 

- Вчасно виявити проблеми й запобігти їх нашаруванню; 

- Мотивувати учня/ученицю до прагнення здобути максимально 

можливі результати; 
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- Виховати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, 

відсутність побоювання помилитися, переконання у власних можливостях і 

здібностях.[2] 

У ході дослідження на кожному уроці  дотримувались алгоритму 

організації формуючого оцінювання, який складається з трьох етапів. По – 

перше, чітко визначали очікувані результати і цілі. По - друге, залучали учнів 

до активної участі та осмислення мети майбутньої діяльності, її результату із 

деталізацією кожного кроку чи етапу в її досягнені. По – третє допомагали 

учневі /учениці постійно відстежувати свої результати з використанням 

прийомів зворотнього зв’язку.  

Дослідженням визначено ,що на етапі цілепокладання  важливу роль 

відіграє мотивація навчання, позитивна настанова на працю. Привабливість 

поставленої мети перетворює її в особистісно значиму мету для учня. Так 

виникає співпраця учителя та учнів. Спільна мета єднає їх. Ефективними 

методами роботи на цьому етапі уроку є фронтальні технології інтерактивного 

навчання: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення».  

Для підтримки успішної діяльності учнів на другому етапі уроку 

необхідні засоби підсилення пізнавального інтересу (творчі завдання, пошук 

альтернативних вирішень, формулювання проблемних завдань) кооперація 

учнів (робота в парах, групах), навчально-пізнавальні ігри, створення ситуації 

успіху.  

Досвід показує, що на даному етапі найбільш продуктивним є 

використання методів кооперативного навчання 

Кооперативне навчання – це форма організації навчання у малих групах 

учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. Корпоративне навчання 

відкриває можливості для співпраці та існування учнів, сприяє досягненню 

вищих результатів засвоєння знань і формування умінь. [1] 

Наголошуємо , що надзвичайно важливим є етап перевірки, під час якої 

учні самостійно перевіряють свої робити, або виконують взаємоперевірку. 

Зауважимо , що після самоперевірки учням пропонується вдосконалити, 
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доробити свою роботу, якщо перевірка показала , що певні елементи виконано 

не вірно. Важливим заключним етапом є обговорення виконаних робіт, 

рефлексія процесу навчання. Для ефективності рефлексії використовуємо різні 

форми та прийоми ,не обов’язково вербально - можна робити малюнки, схеми, 

графіки. З  цією метою використовуємо «Сходинки успіху», «Плюс-мінус-

цікаво». Пам’ятаймо, що зворотній зв'язок має бути позитивним.  Чим більше 

інформації отримує вчитель про те, що учні знають, як міркують, що вчать і як, 

тим більше має можливостей для корегування процесу. 

Таким чином, формувальне оцінювання, на нашу думку, є необхідною 

умовою сучасного освітнього процесу, у процесі якого формується культура 

спільного обговорення у класі, розвиваються навички критичного мислення. 

Такий вид оцінювання допомагає учням ставати самостійними , 

відповідальними, підтримує впевненість у тому , що кожен здатен покращити 

свої результати, оскільки  відомі очікувані результати, сильні і слабі сторони 

своєї діяльності. Це допомагає їм активно розмірковувати про різні способи 

вирішення проблем, розвиває навички їх вирішення з врахуванням минулого 

досвіду.  
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