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УДК 81                                                                                 Філологічні науки 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ)» 

Васильківська Н.Г., 

викладач української мови 

Словʼянський хіміко-механічний технікум 

м. Словʼянськ  Донецької області, Україна 

У сучасних умовах інформатизації та комп’ютеризації системи освіти 

важливим стає пошук нових та модернізація традиційних засобів, які 

підвищують ефективність навчання, дозволяють активізувати й оптимізувати 

дослідницьку діяльність студентів, вміння самостійно здобувати й активно 

засвоювати знання. Такі засоби навчання повинні бути більш мобільними, 

цікавими та особистісно зорієнтованими, ніж інші друковані джерела. Саме 

робочий зошит є тим дидактичним посібником, який комплексно вирішує всі ці 

навчально-методичні питання як під час аудиторних занять, так і на етапі 

самостійної роботи студентів. 

Отже, робочий зошит — навчальне авторське чи офіційне видання,  на 

основі якого відбувається усвідомлення нового навчального матеріалу та 

формування практичних вмінь, а також організація самостійної студентів  

(слухачів),  контроль їх навчальних досягнень.  

До визначення типології робочих зошитів у педагогіці існують різні 

підходи. Одні автори визначають їх як засоби, що сприяють реалізації цілісної 

системи навчання (В. Онищук); як набір завдань для організації самостійної 

роботи, складений чітко відповідно до чинних робочих програм (О. Нільсон); 

як дидактичний комплект для виконання самостійної роботи студентами як на 

практичних заняттях, так і в процесі підготовки до них (Н. Преображенська). 

Інші науковці називають їх особливими зошитами, у яких розміщені вправи для 

кожного практичного заняття і чітко передбачений хід вивчення того чи іншого 
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предмета (І. Худолєєв), або конспектами підручників чи підручниками в 

конспектах (О. Крутьєв).  

Аналіз досвіду використання робочих зошитів свідчить, що в навчальній 

практиці їх розрізняють за призначенням: зошити-конспекти, робочі зошити 

для практичних і самостійних робіт, залікові зошити, робочі зошити для 

самостійної роботи, контрольних і творчих робіт, тренінгові, а також 

поліфункціональні зошити (робочі зошити для всіх видів робіт).  

При конструюванні робочих зошитів для предметів професійно-

теоретичної підготовки необхідно враховувати як загальнодидактичні 

принципи навчання, характерні для підготовки будь-якого навчального 

матеріалу (науковість, наочність, доступність, системність, цілісність), так і 

спеціальні принципи, що враховують специфіку робочого зошита (повнота, 

дискретність, алгоритмізація, конвертованість, послідовність, цільова 

достатність, мінімізація, естетичність та комфортність). 

Робочий зошит з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» розроблений відповідно до вищезазначених принципів і 

класифікується як навчальний посібник з друкованою основою 

поліфункціонального призначення (для різних видів робіт на різних етапах 

заняття). Зошит-конспект укладений відповідно до навчальної програми курсу, 

затвердженої наказом МОН від 21.12.2009 № 1150 та зі змінами, внесеними 

згідно з наказом МОН № 259 від 29.03.2010. Він містить вправи і завдання, що 

є тренувальним інструментарієм для розвитку мовних та мовленнєвих навичок і 

вмінь студентів, призначений для систематизації, узагальнення та закріплення 

знань з усіх розділів курсу, набуття навичок усного й писемного професійного 

спілкування відповідно до літературних норм. 

Функції робочого зошита в навчальному процесі такі: 

-         навчальна (передбачається формування необхідних знань і вмінь); 

- розвиваюча (робочий зошит сприяє розвитку стійкої уваги. Завдяки 

йому навчальний матеріал легше сприймається. Робочий зошит може бути 

інструментом в розвитку мислення через спеціально розроблені завдання і 
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вправи творчого характеру); 

- виховна (виховання акуратності у веденні записів); 

- формуюча (робочий зошит формує у студентів навички 

самоконтролю за умови систематичного заповнення сторінок посібника); 

- раціональна (раціональність організації навчального часу та 

навчальної роботи студентів. При роботі з робочим зошитом-конспектом 

основний час студентів затрачається на пізнання сенсу досліджуваних понять); 

- контролююча (робочий зошит використовується для поточного 

контролю знань і вмінь студентів, для підготовки до тематичного та 

підсумкового контролю знань (ОКР, ККР, іспит); 

-  моніторингова (з використанням робочого зошита підвищується 

якість оформлення практичних робіт, зростає якісний показник навчальної 

діяльності студентів). 

Зміст робочого зошита структурований, матеріали тем викладені двома 

блоками: теоретичним - стислий виклад матеріалу, і практичним – завдання для 

перевірки засвоєння теоретичного матеріалу, для вироблення конкретних вмінь 

та навичок. Теоретичний блок матеріалу містить ключові тези та пусті рядки, 

які повинні заповнюватися студентом. Наприклад: 

Мовний етикет – це сукупність………….. 

Практичний блок навчального матеріалу містить завдання, що 

передбачають усну відповідь студента, та практичні вправи, що виконуються 

письмово прямо на передбачених для цього рядках. Наприклад: 

      Завдання 4. Укажіть нормативні варіанти:  

а) лексичних норм:  

міроприємство - ………… 

слідуючий - ………...  

учбовий - ………… 

 Завдання 5.  

А) Для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія: 

вкажіть назви структурних частин випарного апарату, позначених цифрами. 
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Рисунок 1 – Випарний апарат з примусовою 

циркуляцією 

1- _____________________________________ 

2- _____________________________________ 

3- _____________________________________ 

Завдання 6. Ознайомтесь з фаховими виданнями словників. 

 Хімія. Хімічні науки. Хімічні технології. 

• Братичак М. М., Гагін М. Б., Лазорко О. І Англо-польсько-

російсько-український СЛОВНИК з хімії. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2005. 530 с. Формат 170 х 240 мм. 

Література: 

1. Лікарчук А. М. Технологія створення та використання зошитів з 

друкованою основою; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. 

— К., 2003. — 20 с. 

2. Майорова І.Г. Визначення та класифікація робочих зошитів / І.Г. 

Майорова // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – No 4 (17). – С.78-85. 

3. Нечволод Л. І. Педагогічні умови впровадження робочих зошитів з 

друкованою основою в процес індивідуалізації навчання школярів; Харків. 

держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2002. — 20 с. 

 

____________________________________________________________________ 

  

УДК 811.111’367.628                                                                   Філологічні науки 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГУКІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Сокач М.-К. С. 

студентка факультету іноземних мов  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 
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Вигуки є важливою складовою процесу міжкультурної комунікації і,  

відповідно, виконують функцію маркерів  почуття, емоції та волевиявлення. Як 

короткі слова-речення вираження інтенції мовця до адресату або 

комунікативної ситуації, вигуки вирізняються від інших типів мовних одиниць 

своїми граматичними ознаками і функціями в реченні та дискурсі. 

Оскільки вигуки є невід’ємною частиною як усного так і писемного 

мовлення, визначення їх функціональних особливостей є важливим завданням в 

дослідженні даної одиниці мови. Протягом  століть   науковці-мовознавці, 

риторики, психолінгвісти та літературознавці по-різному трактують статус і 

місце вигуків у системі мови, що викликано неоднорідністю критеріїв їхньої 

класифікації (В. В. Виноградов (1950-1960 рр.), Князев С. В. (1990-2000 рр.)), 

особливостями їх смислової та граматичної структури і звукової форми [3, 6]. З 

одного боку, вигуки, як постійний об'єкт дослідження  вважається  достатньо 

вивченими і відлученими від регулярної системи частин мови, а з іншого - до 

сих пір залишаються предметом суперечок вчених – частина  мови, член 

речення, дискурсивна частка або вигук 

Загальнопоширеною є думка В.Г. Адмони, що вигуки не мають 

узгодження, не впливають на члени речення і самі не є його членами, проте, 

виступають на рівні речення або самостійним односкладним реченням, або 

своєрідним елементом, що передує реченню чи резюмує його, посилюючи 

виразність повідомлення [1, c.22]. 

Синтаксичний критерій є домінуючою ознакою для віднесення мовної 

одиниці до класу мовленнєвих вигуків. При вивченні вигуків в різних, особливо 

екзотичних мовах, часто говорять, що до вигуків слід відносити тільки 

самостійні або автономні репліки, не пов’язані з позамовними рисами[8, с.51]. 

За словами Фелікса Амеки: «Вигуки можуть бути автономними 

висловлюваннями, відокремленими  паузою від висловлювання, разом з яким 

вони вживаються; вони завжди мають власний інтонаційний контур»[10, c.214]. 

Венді Вілкінс  говорить ще більш категорично: «Бути вигуком – це значить 

бути знаком, який носій використовує як висловлювання»[11, c.265].  
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Отже, згідно нашої гіпотези вигук завжди виступає 

функціональною,семантичною, та прагматичною одиницею мови, що йпов’язує 

його з висловлюванням та дискурсом. Щодо його структурного статусу, то він 

завжди виступає або як вставне речення, або як автономне, яке семантично та 

прагматично корелює з семантикою та прагматикою речення або дискурсу. 

Вигуки, що входять в структуру речення стають невід’ємною частиною 

висловлювання / речення та тексту/дискурсу. 

Так, особливо непохідні вигуки, які являються обов'язковим 

конструктивним елементом в реченні, зберігають свій статус [9, c.36]. Коли 

вигуки знаходяться в складі речення, вони вносять в нього те чи інше модальне 

значення. Згідно з висновком А.І. Германовича, виключення вигуків з подібних 

речень призведе  до зниження їх емоційності та  приховає від нас «обличчя» 

автора, його ставлення до адресата та оточуючого середовища [4, c. 54]. 

Постпозиція вигуку по відношенню до речення є особливою, пише Г. В. 

Дагуров,  бо вигук у такий позиції своєю напруженою, висхідною інтонацією 

часто змушує нас при  її спаді повторити попереднє речення, його варіант, або 

окремі його члени, найбільш важливі в смисловому відношенні, і тоді вигук 

займає своє більш природнє препозитивне положення [5, c.13]. Незалежно від 

того, чи знаходиться вигук  препозиції або постпозиції, він виступає в своїй 

власній ролі, будучи самостійним висловлюванням. Проте, у медіальній позиції 

вигук  зазвичай може виступати експресивно-підсилювальною часткою  та 

виконувати певну дискурсивну функцію підтримки мовлення, зв’язку частин 

мовлення або зміни мовленнєвої ролі. 

У лінгвістиці кінця ХХ-го та початку ХХІ-го століть сформувались два 

підходи щодо визначення вигуків: соціолінгвістичний та семантичний. 

Представники семантичного підходу, наприклад, В.В. Богданов, 

Ю.Д. Апресян (1970 – 1990 рр.) стверджують, що вигуки семантично багаті та 

мають визначену концептуальну структуру, яка може бути розгорнута та 

пояснена. Вони підкреслюють, що вигуки виражають і передають складні 

концептуальні структури, мають семантичний вміст, а комунікація 
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здійснюється саме через кодування та розкодування концептуальних структур 

[2, c.69].Прибічники соціолінгвістичного підходу Ю. М. Малинович,  

Є. І. Шейгал (1980 – 2000 рр.) зазначають, що вигуки не виступають 

висловлюваннями. Це певний ритуалізований акт, вигуки не є частиною мови, 

їх потрібно аналізувати як засоби, що виконують соціокомунікативні ролі, а не 

з точки зору їх лінгвістичного змісту [7, с.71].  

Отже, функціонально-семантичні ролі вигуку є надзвичайно різноманітні, 

що потребує подальшого лінгвокогнітивного дослідження, результати якого 

можуть бути використані в теоретичному курсі вивченні вигуків та в дискурс-

аналізі.  
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УДК 141                                                                                      Філософські науки 

 

ІНФОРМАЦІЯ І ЗНАННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: УВИРАЗНЕННЯ ЇХ СУТНІСНИХ ВИЯВІВ 

Герасименко М.В., 

старший викладач кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін 

Херсонського державного аграрного університету 

м. Херсон, Україна 

Ще на початку 60-х років ХХ ст. австрійсько-американський економіст 

Фріц Махлуп у своїй дослідницькій праці «Виробництво і розподіл знань в 

Сполучених Штатах» вказав на залежність росту валового національного 

продуту країни від розвитку освіти, наукових розробок, засобів масової 

інформації, інформаційних технологій та інформаційних послуг, об’єднавши їх 

у поняття «індустрія знань». Названа робота викликала широкий резонанс в 

наукових і політичних колах і стимулювала цілий ряд досліджень, які виявили 

зростаючу роль інформації та знань в новітній економіці. Згодом ця тенденція 

дозволила заявити про те, що інформаційна сфера загалом зумовлює новий етап 

в розвитку людської цивілізації. Його відмітні риси були визначені в концепції 

«інформаційного суспільства» та у співзвучних з нею концепціях 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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«постмодернізму», «суспільства знань», «інформаційної революції», «революції 

білих комірців», «мережного суспільства». 

Розробники парадигм нового типу суспільної організації Д Белл, З. 

Бжезинський, Л. Карвалікс, М. Кастельс, Й. Масуда, М. Постер, М. Порат, Ч. 

Сейбл, О. Тоффлер доводили, що капітал і праця, які є основою індустріального 

суспільства, поступаються місцем інформації та знанню у суспільстві сучасного 

формату і, що «інформаційне суспільство» уже стало чи стає реальністю. 

Щоправда, у науковому середовищі далеко не всі погоджуються з таким 

узагальненням суспільних трансформацій у постіндустріальну епоху. Так, 

відомий британський соціолог Френк Уебстер стверджує, що «велика кількість 

інформації і збільшення числа інформаційних працівників, які так вражають 

деяких ентузіастів, що вони вважають цей фактор разюче відрізняючим 

теперішнє від минулого, не можуть розглядатися як ознака нової соціальної 

системи» [1, c.80]. Разом з тим, і Уебстер, і всі інші критики «інформаційного 

суспільства» солідаризуються з його апологетами в тому, що інформація і 

знання «стали відігравати ключову роль в побутовій поведінці людей, котрі 

живуть у сучасному світі» [1, c.79]. 

Визнаючи інформацію і знання детермінантами суспільної генези, часто 

вчені у своїх соціальних проектах використовують ці дві дефініції як тотожні 

поняття. І дійсно, на перший погляд здавалося б, знання – за великим рахунком 

– співпадає з інформацією, є «засвоєною свідомістю людини інформацією» [2, 

c.51]. Втім, логіка розвитку соціології призвела до того, що дві дисципліни – 

соціологія знання та соціологія інформації (або ж засобів масової комунікації) 

помітно розійшлися між собою як щодо предмету розгляду, так і щодо методів 

вивчення. Предмет виявився різним вже хоча б тому, що знання охоплює саме 

змістовні, значущі дані про світ, натомість в інформацію включаються 

відомості безвідносно до їхньої значущості. Сучасні глобалізаційні процеси 

відбуваються за умов, коли «основним ресурсом стає інформація, а фактором, 

що стимулює чи обмежує розвиток суспільства, – знання» [3, с.119]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Нині динаміка накопичення інформації і знань є такою, що коли дитина, 

котра народилася сьогодні, завершуватиме навчання в освітньому закладі, то 

обсяг доступних їй знань збільшиться в чотири рази. Коли ж вона досягне 50-

літнього віку, то скарбничка знань збільшиться в 32 рази, оновившись 

упродовж півстоліття на 97%. Це надзвичайно істотний фактор і ресурсна 

перевага сьогодення. Втім, все більша інформатизація суспільства початку ХХІ 

століття має й інший бік свого вияву – збіднення, спрощення, а інколи й 

цілковиту втрату критичного світовідчуття, латентну експансію 

квантитативного, гедоністичного, спримітизованого ставлення до смислових 

основ індивідуального і суспільного буття. Не випадково піднесення і 

утвердження гегемонії комп’ютера співпало із занепадом гуманітарної сфери: 

саме завдяки комп’ютеру в свідомості сучасної людини дивовижним чином 

поєднуються неймовірна обізнаність та світоглядна інфантильність, почуття 

всемогутності та невротичної невпевненості. Поширення знань відбувається на 

тлі їх фрагментації, розпорошення системного світосприйняття, 

неспроможності свідомості пересічного індивіда до цілісного, поліаспектного 

осягнення дійсності. А «знання позбавлене цілісного світогляду … часто 

поринає у безодню того, що, власне кажучи, нікого не цікавить» [4, с.370]. 

Проблема полягає ще й у тому, що сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології дозволяють з однаковим успіхом досягти будь-якої мети. Можна 

навести безліч прикладів, коли відбувається спотворення інформації, 

приховування дійсного характеру фактів, вибіркове оприлюднення подій, 

довільної і неадекватної реаліям причинно-наслідкової зумовленості. 

Технологіям кумулятивного впливу притаманний високий рівень 

інформаційного пресингу (частота трансляції, тенденційний підбір фактів), 

м’який примус до споживання пріоритетної інформації, до легітимізації 

сумнівних повідомлень у спосіб їх контекстуальної подачі разом з важливими і 

резонансними новинами, високим рейтингом програми. 

Невід’ємним атрибутом сьогодення постають фрагменти кліпового 

мислення, які підміняють системні знання хаотичною інформацією. 
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Досліджуючи вплив Всесвітньої павутини на людину науковці виявили, що 

«інтернет для багатьох користувачів перетворюється з царства знань у царство 

інформації, іншими словами, в «другу реальність», яка поступово витісняє зі 

свідомості конкретне людське життя, перетворюючись на подобу fast-food – fast 

thinking – готову «їжу» для роздумів. При цьому інформація як віртуальний 

«двійник» знання здебільшого не стає, на відміну від реальної матриці 

когнітивного процесу, стимулом до дії. Більше того, її циркуляція все частіше є 

фантомом, самоціллю, відірваною від критерія користі, а тим більше – від 

вдосконалення внутрішнього світу людини. Психіатри і психологи називають 

цей надзвичайно поширений у планетарному масштабі фантом «ефектом 

Google». Людина з такою недугою впевнена, що системні знання, отримання і 

використання яких вимагають значних інтелектуальних зусиль, часу і коштів, 

їй не потрібні за визначенням, бо цю функцію мозку набагато успішніше 

виконує «за нього» Інтернет. Адже будь-яка інформація, абстрагуючись від її 

якості і мотивації творців, знаходиться на відстані кількох кліків від 

користувача. У перенасиченому проблемами і гострим дефіцитом 

індивідуального часу світі така позиція здається вельми привабливою, а її 

згубність і небезпека для орієнтації когнітивного функціонування мозку лежать 

далеко за межами поточних проблем і потреб індивіда. Тому імунітету від 

«ефекту Google» поки не вироблено. Мозок як фізіологічна субстанція, котра 

володіє певною автономністю, набагато самостійніший у своїх намірах, ніж 

вважалося донедавна. Наприклад, з’ясувалося, що дзеркальні нейрони кори 

головного мозку «приймають рішення» в ситуації вибору приблизно на 20-30 

мілісекунд раніше, ніж про це дізнається його господар. Психічний механізм 

реалізації «ефекту Google» полягає в тому, що мозок просто відмовляється 

запам’ятовувати інформацію, незалежно від нашої волі, вважаючи, що набагато 

простіше буде знайти цікаві для його господаря дані, ніж зберігати їх у 

нейроструктурах своєї пам’яті» [5, с.131].  

Слід зауважити, що інформації притаманна онтологічно-функціональна 

неоднозначність. Крім того, вона як суб’єктивний феномен часто стає на заваді 
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об’єктивному, трансуб’єктивному оперуванню. Відтак, актуалізується потреба 

зміщення основного акценту із засвоєння обсягу інформації на активізацію 

мисленнєвої діяльності й розвиток самостійного, критичного, рефлексійного 

мислення. «Щоб інформація стала головним і достовірним знанням конкретної 

людини, вона повинна проходити осмислення, критичне оцінювання, свідому 

мисленнєву обробку, власну розумову інтерпретацію, тим самим усвідомлено 

фіксуючи стан об’єктивного світу» [6, с.219]. 

Зростання ролі знання та інформації в усіх сферах життєдіяльності має 

статус імператива сучасної стадії розвитку людства. Характерною ознакою є 

наявність у кожному продукті й послузі в якості невід’ємної складової знання в 

інтелектуальній або опредметненій формі. В цьому контексті цілком 

закономірно, що наукоємні сектори економіки відіграють визначальну роль в 

економічному розвитку провідних країн світу. Інформаційна сфера постає 

системоутворюючим фактором новітнього суспільства. Вона активно впливає 

на стан функціонування всіх його складових. Надалі рівень цього впливу і 

залежності лише зростатиме.  

Отже, щоб осмислити сутність трансформації сучасного суспільства та 

запобігти негативним тенденціям в його модернізації, важливим теоретико-

методологічним завданням постає змістовна демаркація знання та інформації. 

При цьому, слід виходити з того, що знання – це результат пізнання дійсності, 

котре має системне й несуперечливе оформлення і є об’єктивним (незалежним 

від волі людини), а інформація – це відомості, які здебільшого виражають 

суб’єктивний (суб’єктивований) підхід, можуть бути недостовірними й 

суперечливими. Істотним проблемним аспектом є відносність знання: з огляду 

на його прискорене старіння відбувається витіснення знань інформацією, 

перетворення знань на інформацію.  

Література: 

1. Уэбстер, Фрэнк. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; 

Пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Мальшиной; Под. ред. Е. Л. Вартановой. – М.: 

Аспект Пресс, 2004. – 400 с. 
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УДК  37                                                                                      Педагогічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З 

МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМУ 

Андрієнко М.Ю., 

викладач математики 

Слов´янський хіміко-механічний технікум 

м. Слов´янськ, Україна 

 Для  розвинення у студентів здатності працювати з інформацією, навчити 

їх самостійно мислити, уміти працювати в команді, потрібно застосовувати 

різні педагогічні технології, в тому числі і проектну. 

Проектна технологія – одна із інноваційних технологій навчання і 

виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій студента. 
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Метод проектів (від грецької – шлях дослідження) – це система навчання, 

у процесі якої учні здобувають знання шляхом планування і виконання 

практичних завдань (проектів), які поступово ускладнюються. 

Він передбачає досягнення дидактичної мети через детальне розв’язання 

проблеми, яка повинна завершитись цілком реальним практичним результатом, 

оформленим відповідним способом.  

Проектно-дослідницька технологія дає змогу вирішувати низку важливих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

виховних завдань: 

1. Обирати теми проектів; 

2. Визначати свою позицію; 

3. Виробляти самостійний погляд у розв’язанні проблеми; 

4. Розуміти роль і значення групової роботи. 

Результат роботи студентів над проектом напряму залежить від 

структурно-організованої діяльності викладача, який приховано чи відкрито 

координує всі етапи роботи над проектом та сприяє підтримці творчої 

атмосфери й зацікавленості  студентів під час роботи над проектом. 

У виконанні проекту можна виділити три основні взаємопов’язані етапи: 

1. Організаційно-підготовчий етап (постановка мети, її актуальність, 

пропонування джерел інформації). 

2. Творчо-пошуковий (виконання проекту – аналіз, узагальнення, 

зіставлення, висновки). 

3. Підсумковий – результат (презентація в супроводі з візуальною 

звуковою, відеоінформацією, моделями або дослідами). 

4. Презентація результату (захист проекту та його обговорення). 

Кожен етап координує викладач. Можна виділити два способи 

координації проекту: 

- з відкритою координацією – координатор уміло спрямовує роботу 

учасників проекту, організовуючи діяльність виконавців та окремі етапи 

виконання проекту, домовляється про час консультації з учасниками проекту 

щодо корегування їхньої діяльності; 
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- з  прихованою координацією – в такому проекті координатор виступає 

як повноправний учасник проекту.  

В залежності від об’єму заздалегідь передбаченої роботи над проектом, 

проекти можуть відрізнятися за часом, передбаченим на їх виконання, за цим 

критерієм проекти можна класифікувати як: 

- короткотривалі – для вирішення невеликої проблеми, протягом одного 

тижня; 

- середньої тривалості – від тижня до місяця; 

- довгострокові – декілька місяців. 

В свою чергу всі проекти можна поділити на декілька видів: 

1. Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури. 

Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну 

структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, 

визначення предмета й об’єкта, завдань і методів дослідження, формулювання 

гіпотез, розв’язання проблеми і вибір шляхів її розв’язання. 

2. Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної 

діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому 

результату й формі його представлення (презентація-відеофільм, колективний 

колаж, вечір, свято тощо). 

3. Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про якийсь 

об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз 

і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури та 

корекції у ході роботи над проектом. 

4. Практичні проекти – спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова 

діяльність студентів-партнерів, розв’язання практичних завдань «замовника» 

проекту і як результат – розробка макету, приладу, обладнання, рекомендацій 

щодо їх використання. Особливо важливими є правильна організація 

координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація 

одержаних результатів з можливістю їх практичного застосування. 
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5. Ігрові проекти – образне відображення реальних процесів і явищ у 

сценічних формах, ігрових ситуаціях – як результат, моделювання реального 

об’єкту.  

Інколи ці види проектів можуть поєднуватись.  

Постановка проблеми та мети проекту на заняттях з математики 

відбувається під час проведення лекції, практичної роботи або при захисті тем, 

які визначені для самостійного опрацювання. Студентам пропонується 

самостійно об’єднатися в групи для виконання проекту, обирається голова 

проектної групи, найчастіше саме через нього проводиться консультація та 

перевірка всіх етапів. Кожен учасник групи виконує певну роль - генератор 

ідей, дизайнер, оратор та інші. Етапи виконання проекту передбачають 

послідовне коректування роботи групи. Зазначаються часові інтервали кожного 

етапу, визначаються механізми реалізації проекту, обов’язки та 

відповідальність учасників проекту. Викладач допомагає у вирішенні технічних 

моментів (робота з комп’ютерними програмами, виготовлення моделей, що 

розкривають суть теми проекту тощо).  

На наступному етапі перевіряється підготовка до захисту проекту, 

координується час захисту, питання, на які слід звернути більшу увагу під час 

захисту.  

Останнім етапом є безпосередньо захист проекту. Цей етап охоплює 

дискусії, обговорення результатів проекту після його захисту, коментарі та 

поради викладача, самоконтроль учасників та самоаналіз. Відбувається оцінка 

діяльності групи та окремих учасників проекту. Захист проектів, як правило, 

відбувається у формі презентації (до10 хвилин), у ході якої учасники мають 

ознайомити присутніх з результатами своєї роботи. Готуючи презентацію, вони 

повинні висловитися з таких основних питань: вступ (тематика, мета 

дослідження, завдання навчального проекту), результати дослідження, 

висновки.  

Перед початком складання перших проектів для студентів І курсу 

проводиться окрема консультація з метою пояснити теоретичні аспекти щодо 
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укладання та реалізації проекту, наводяться приклади раніше захищених 

проектів, їх види, вимоги до презентацій та оформлення проектних робіт, 

критерій оцінювання учасників проекту, пояснюються всі етапи проектної 

роботи. 

Метод проектів передбачає дуже велику підготовчу роботу. На мій 

погляд, його краще використовувати при узагальненні та систематизації 

матеріалу.  

Зі  студентами 1 курсу спеціальності Екологія був підготовлений проект 

«Піраміда. Мандрівка до марева пустелі». Цей проект був побудований на 

основі теми «Піраміда». Він дав можливість узагальнити знання і вміння  

студентів розв’язувати задачі практичного змісту. В основу роботи над 

проектом були покладені групові форми роботи та інтерактивні методи 

навчання. Студенти об’єднались у чотири групи: «Історики», «Практики», 

«Дослідники» та «Ерудити». Вони опрацювали навчальний матеріал, 

підготували опорні задачі, завдання практичного спрямування, цікаві факти, 

вивчили історичний матеріал та оформили результати своєї роботи у вигляді 

презентації.  

У процесі роботи над проектом студенти побачили як застосовуються їх 

знання для вирішення проблем практичного характеру. Вони вчились 

систематизувати матеріал, виділяти головне, суттєве. При роботі в групі у них 

виховується почуття колективізму, співпереживання, взаємодопомоги, 

взаємовиручки. Студенти здобували навички робити з Power Point, Word, 

навчались знаходити необхідну інформацію в Інтернеті. Вони із зацікавленням 

передивлялись роботи інших та з допомогою викладача вчилися оцінювати їх.  

Таким чином, всі види діяльності під час підготовки проекту були 

спрямовані на розширення кругозору студентів та набуття досвіду щодо 

практичного застосування математики у житті. 

Література: 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ 
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Виховання високоморальної, культурної людини є одним із пріоритетних 

завдань кожного суспільства, що зумовлює пошук ефективних шляхів 

організації та вдосконалення виховного процесу в закладах освіти. 

У Концепції національно-патріотичного виховання, а також у 

Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначено, що 

одним із важливих напрямів реформування виховної системи у сучасній школі 
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є утвердження принципів загальнолюдської моралі [1; 2]. Таким чином, бачимо, 

що саме моральне виховання займає одне з головних місць у виховній системі 

молодого покоління. Результатом виховної роботи педагога має стати моральна 

вихованість, моральна культура особистості. 

Таким чином, моральне виховання складає зміст роботи закладів освіти, 

головним завданням якого є вироблення моральної поведінки, активної 

життєвої позиції, правил співжиття, єдності слова і діла. Вирішення цих завдань 

тісно пов’язане з підготовкою учнів до праці, вибору свого місця в житті. 

Проблема морального виховання розробляється в педагогіці давно. 

Зокрема, на його вирішальній ролі у розвитку людини наголошували ще 

Конфуцій, Арістотель, Я.Коменський, Дж.Локк, Г.Сковорода, Т.Шевченко, 

Л.Українка, І.Франко, М.Грушевський, К.Ушинський, І.Зязюн, М.Бердяєв та  

інші. 

Теоретичні основи виховання в школярів моральних якостей, з’ясування 

їх суті та умов формування мають місце в працях І.Беха, Л.Божовича, 

О.Киричука, Г.Костюка. 

Змістовну характеристику підлітків в аспекті морального становлення 

знаходимо в працях Г.Костюка, А.Люблінської, Л.Долинської, І.Беха, 

С.Максименка, Г.Іванової та інших. 

Активно обговорюється дана проблема на сторінках психолого-

педагогічних журналів (І.Бех, О.Матвієнко, М.Іванчук, Т.Гризоглазова, 

В.Салко, Р.Павелків та інші). 

       Всі вони з позиції теорії та практики розглядають особливості 

морального виховання дітей. Однак, слід зазначити, що більшість з названих 

науковців поглиблено досліджують один із аспектів морального виховання 

школярів. 

      Таким чином, проведений нами аналіз наукових досліджень та 

публікацій безперечно доводить необхідність та важливість проблеми 

морального виховання молодших школярів загалом і моральної культури 

зокрема. 
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Моральне виховання – це планомірний, цілеспрямований процес 

організації та стимулювання різнобічної діяльності учнів, їх спілкування, 

спрямований на оволодіння школярами моральною культурою, яка визначає 

ставлення школярів до навколишнього світу [3, с. 368]. 

Варто наголосити на тому, що науковці вкладають різний зміст у цей 

напрям виховання, з чим, на нашу думку, і пов’язана розбіжність створених 

методик морального виховання. 

Крізь призму впливу соціальних факторів на розвиток школярів розглядає 

процес морального виховання О.Матвієнко. Вона зазначає, що “моральне 

виховання особистості – це складний і багатогранний процес, який включає 

педагогічні та соціальні впливи” [4, с. 29]. 

М.Фіцула пов’язує цей процес із “формуванням стійких моральних 

якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння 

ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності” [5, с. 257]. 

Психологи О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська зазначають, що процес 

морального виховання безпосередньо “спрямований на оволодіння школярами 

моральною культурою” [6, с. 368]. 

Таким чином, процес морального виховання особистості має такі 

структурні компоненти: моральні знання, моральні переконання, моральні 

почуття, моральні цінності, моральна спрямованість поведінки, моральні 

звички, моральні якості,  моральна свідомість та  моральна культура.  

Моральна культура – це засвоєння особистістю моральних норм, 

принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань, 

дотримання їх як звичних форм особистої поведінки. 

Структуру моральної культури особистості складають знання, почуття, 

ставлення, поведінка. Тому змістом виховної діяльності вихователя по 

становленню моральної культури учнів є формування у них системи моральних 

знань, почуттів, ставлень, поведінки. 
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Молодший школяр легше усвідомлює вчинки та мотиви інших людей, 

ніж свої власні. Навчаючись бачити добро у вчинках інших, дитина починає 

розуміти провідний мотив моральної діяльності.  

Дітям молодшого шкільного віку властива невідповідність між знаннями 

моральних норм і поведінкою. Це вікова особливість дитини, котра ще тільки 

вчиться орієнтуватися в розмаїтті життєвих ситуацій, зіставляти свої уявлення з 

дійсністю, реальними вчинками, конкретною поведінкою. 

Моральні знання молодших школярів виконують функцію регулятора 

моральної поведінки. Вони представлені на таких рівнях: уявлення (в яких 

відображені лише зовнішні ознаки предметів); поняття (в яких  є лише істотні 

ознаки явищ). 

Процес засвоєння моральних знань молодшими школярами головним 

чином залежить від навчання їх правильному сприйманню моральної ситуації, 

адекватної оцінці моральних вчинків, розумінню моральних мотивів. Разом з 

тим необхідно враховувати залежність між правильним розумінням моральної 

ситуції та вмінням школярів співпереживати, співчувати, тобто слід виховувати 

особистісне ставлення до тих чи інших моральних явищ, вчинків. Це, у свою 

чергу, є необхідною умовою виховання у дитини одного із важливих механізмів 

переконань – моральної потреби діяти відповідно до засвоєних моральних норм 

і принципів. 

Важливою умовою формування у молодших школярів елементів 

моральних переконань є сформованість у них моральних почуттів. Почуття 

тільки тоді стають компонентом моральних переконань особистості, коли вони 

виступають внутрішнім стимулом до моральної поведінки. Тому одним із 

головних завдань виховної роботи в навчально-виховних закладах є виховання 

мотиваційної основи моральної поведінки.  

На даному етапі підліток вчиться підкоряти свою поведінку певним 

правилам, хоча виконання елементарних моральних норм не свідчать про їх 

засвоєння оскільки, по-перше: часто це лише пристосування до вимог 
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дорослих, прагнення уникнути покарання і отримати нагороду; по-друге: в цей 

момент часто не відбувається усвідомлення  моральної норми.     

У формуванні моральної поведінки важливу роль відіграє та ланка 

системи поведінки, яка визначає ставлення людини до відповідної моральної 

якості. Для молодших школярів найбільш вагомими є три групи моральних 

якостей. До першої групи належать властивості суб’єктивної моралі, які 

відповідають категоріям блага, добра, зла, справедливості. Другу групу якостей 

суб’єктивної моралі школяра складають ті, що пов’язані з категоріями смислу 

життя і щастя. Гідність, обов’язок, відповідальність, честь і совість належать до 

третьої групи моральних якостей. 

На основі моральної поведінки формуються моральні відносини дітей, які 

характеризуються такими особливостями: вони не ґрунтуються на осмислених, 

конкретних і системних знаннях; відносини між дітьми полярні і безапеляційні; 

прямолінійність оцінних суджень – характерна риса відносин молодших 

школярів; дії молодших школярів ще залишаються імпульсивними. Часто діти 

правильно визначають своє ставлення до доброго чи поганого, проте не діють у 

відповідності до наявних у них знань і сформованих відносин. 

Основна причина розбіжності знань, переконань та дій полягає в тому, що 

підлітки ще не вміють керувати своєю поведінкою, переводити думки і почуття 

в дії. Тільки практикування, вправляння дітей у відповідних діях може 

перетворити ці дії в звичку, в образ дії, що відповідає поняттям і моральним 

відносинам. 

Формування моральної культури школярів здійснюється у різноманітних 

видах діяльності: навчальній, трудовій, громадській, особливо в таких її видах, 

де учні усвідомлюють необхідність  надання допомоги   слабшим, молодшим, 

хворим, а також старшим людям. 

Таким чином, моральна культура є змістом і результатом морального 

виховання, що передбачає формування у підлітків системи моральних знань, 

почуттів, ставлень, поведінки. Важливою умовою ефективності виховного 
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процесу є урахування структури моральної культури з одного боку і вікових 

особливостей школярів підлітків з іншого.  

Перспективами нашої подальшої наукової розвідки  є вивчення досвіду 

роботи вихователів та вчителів з питань формування моральної культури 

підлітків і розроблення інноваційної технології морального виховання дітей 

підліткового віку. 
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Питання виховання молодого покоління завжди було в центрі уваги 

суспільства. В наш час ця проблема набуває особливої актуальності через зміну 

умов соціального середовища, активне використання інформаційних та інших 

сучасних інформаційних технологій тощо. Пріоритетним наразі є пошук 

новітніх технологій, які б не лише підвищили ефективність виховного впливу 

на особистість, а й сприяли творчому зростанню та духовному вдосконаленню 

особистості школяра. 

Саме тому слід звернутися до розмаїтого позашкільного середовища, де 

діти мають більше можливостей для самовираження, духовного становлення і, 

зрештою, для виховання повноцінного громадянина. 

Зважаючи на те, що саме у молодшому шкільному віці  закладаються 

світоглядні позиції, починає формуватися поведінка, погляди та переконання, 

ми вважаємо доцільним розглянути зміст виховного процесу молодших 

школярів у позашкільних навчальних  

Розробка теоретико-методологічних засад позашкільної освіти і 

виховання належить Г.Пустовіту, О.Сухомлинській, Т.Сущенко. Аналіз 

історичного аспекту становлення позашкільних навчальних закладів здійснили 

В.Берека, В.Вербицький, Н.Ганнусенко, М.Коваль, Т.Яцула. 

Соціально-педагогічні проблеми позашкільних навчальних закладів стали 

предметом дослідження М.Баяновської, Н.Заверико, О.Литовченко, 

О.Матвієнко. Проблеми формування моральної культури, активної життєвої 

позиції, ціннісних орієнтацій старшокласників у клубних об’єднаннях 

досліджували Т.Зюзіна, Н.Пономарчук, В.Шахрай.  

У свою чергу, окремі аспекти і напрями позашкільної освіти і виховання, 

проблеми організації виховного процесу в позашкільних навчальних закладах 

схарактеризовано в дослідженнях Л.Диненкової, О.Мироненко  (естетичне 

виховання); О.Биковської (трудове виховання); Г.Пустовіта (екологічна освіта і 

виховання); Н.Гурець, О.Рассказової, В.Редіної (організація творчої активності, 

пошукової діяльності). 
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Дослідження інноваційних процесів у позашкільних навчальних закладах 

дало змогу визначити зміст позашкільного виховного процесу на сучасному 

етапі, який розглядається як система процесів реалізації функцій двох груп: 

навчальної та соціально-педагогічної [1]. 

Важливість розгляду позашкільного виховного процесу пояснюється 

насамперед тим, що він охоплює специфічну сферу життєдіяльності молодшого 

школяра – дозвілля та відпочинок, а також творчої праці. Головними ознаками 

цієї сфери є, насамперед, невимушена, неформальна обстановка, яка надає 

можливість школярам реалізувати власні здібності та розкрити внутрішній 

потенціал, шляхом залучення до улюблених занять, можливістю обрати форми 

та засоби діяльності, які відповідають віковим та індивідуальним 

характеристикам дитини. 

Метою роботи позашкільних навчальних закладів є створення умов для 

творчого, морально-етичного, інтелектуального та фізичного розвитку 

особистості у вільний від навчання час; впровадження якісно нових форм і 

методів організації позашкільної життєдіяльності учнів, задоволення їхніх 

освітніх потреб шляхом участі в науково-дослідній, технологічно-

конструктивній, художній, образотворчій, валеоекологічній, туристсько-

краєзнавчій та інших видах діяльності. Це дуже важливо для молодших 

школярів, оскільки їх головна особливість – це зміна соціальної позиції, 

провідного виду діяльності (гра замінюється навчанням); обмеженість  досвіду, 

потреба задовільнити власні інтереси. 

Повне уявлення про позашкільний виховний процес можна отримати 

звернувшись  до  категоріального  апарату  позашкільної  педагогіки.  Так, 

Т.І. Сущенко зазначила, що її пріоритетними категоріями є насамперед такі 

поняття, як “співтворчість”, “захоплення”, “дослідництво”, “психологічний 

комфорт”, “діалог”, “самовизначення”, “обдарованість”, “всебічний розвиток 

тощо” [2, с. 45].  

Співтворчість, наприклад, реалізується через впровадження в роботу 

педагогів позашкільних закладів методик колективної діяльності: спільне 
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вирішення поставлених проблем, виконання творчих робіт всіма вихованцями 

гуртка чи студії, участь у спільних виставках, колективних творчих справах 

тощо. Варто зазначити, що наразі актуальним є впровадження інтерактивних 

методів та прийомів роботи, що підвищують ефективність виховного процесу. 

Заняття будь-якою справою, як відомо, може проходити лише в умовах 

психологічного комфорту, що, відповідно, вимагає від вихователя значних 

зусиль та вміння. Варто відзначити, що для позашкільного навчального закладу 

пріоритетною є творча діяльність. Це, зокрема, творення нових форм та речей 

(гуртки по різбленню, роботою із природним та штучним матеріалом), пошук 

нових кольорових гам, створення неповторних образів (студії образотворчого 

мистецтва) тощо. 

В позашкільних навчальних закладах реалізується так звана неформальна 

додаткова освіта. Однак, як свідчить проведене дослідження, саме вони 

найбільше впливають на формування світогляду школярів, на їх прагнення та 

мотивацію до діяльності, безперервно та цілеспрямовано здійснювати духовне 

становлення особистості, виховують працьовитість, дисциплінованість, 

старанність. 

Такий величезний виховний вплив позашкільних закладів на дітей можна, 

на нашу думку, пояснити можливістю вихованців цих закладів обрати заняття 

за інтересами, розкрити свій потенціал, задовольнити цікавість, здобути базову 

професійну підготовку. 

Наведені факти дають підстави вважати, що позашкільні заклади не 

просто покликані організовувати дозвіллєву діяльність школярів, зайняти їх у 

вільний від навчання час, а вони природно добудовують, коригують та 

підсилюють виховний процес. 

Зокрема, Т.І. Сущенко вважає, що “позашкільний педагогічний процес у 

загальній системі освіти виконує не додаткову, а випереджаючу і прогностичну 

функцію” [2, с.45]. З чим ми, безперечно, погоджуємось, адже маючи статус 

“необов’язкових” позашкільні навчальні заклади  гідно представляють інтереси 
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дитини, швидше реагуюють на її потреби та можливості, а тому мають більше 

можливостей виховувати її. 

Як показав аналіз досвіду роботи окремих закладів, а також проведене 

дослідження, позашкільний виховний процес відрізняється від шкільного тим, 

що об’єктом уваги педагогів завжди залишається не певна галузь знань, 

принципи, методи, прийоми і, відповідно, зміст навчального матеріалу, а 

особистість школяра, його потреби та інтереси. Тобто найважливішим 

завданням роботи позашкільних закладів є не певна сума знань, умінь та 

навичок, якими володіють діти з різних предметів, а сам процес становлення 

особистості школяра, залучення його до творчої праці, активізація процесу 

самовиховання та самовдосконалення.  

Варто відмітити, що такий підхід до виховання не новий. Це ідеальна 

модель сьогодення. Звісно, що для шкільного виховного процесу така модель є 

перспективою майбутнього, а от для позашкільного середовища – це головна 

запорука його існування.  

Позашкільний педагогічний процес є цілісною системою виховання 

особистості молодшого школяра, який протікає в особливій сфері його 

життєдіяльності  –  у  дозвіллі. Для дитини, провідною діяльністю якої 

донедавна була гра, повернення до цієї сфери є надзвичайно важливим, 

оскільки у молодшому шкільному віці  починає формуватися ядро  поведінки, 

світогляд, переконання, які засновані на основі пережитого, почутого. 

Позашкільний педагогічний процес охоплює різноманітні галузі знань: 

гуманітарну, мистецтво, спортивно-туристичну, краєзнавчу, фізико-технічну та 

багато інших. Варто зазначити, що позашкільні навчально-виховні заклади, на 

відміну від шкіл, не працюють за стабільними планами та програмами. Ці 

документи є своєрідними рекомендаціями, настановами до роботи із дітьми 

певного регіону, можуть навіть розроблятися для окремої обдарованої дитини, 

не мають обов’язкових вимог і є переважно авторськими. 

Великою різноманітністю вирізняються форми організації педагогічного 

процесу у позашкільних закладах, адже вони спрямовані на створення умов для 
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виховання повноцінної особистості, розвиток творчості та ініціативності, 

активне залучення школярів до суспільного життя за принципами 

співробітництва, самоорганізації та демократизації. Зокрема, діти відвідують 

секції, гуртки, студії, спецкурси, центри, “школи” [3].  

Важливою ознакою, що особливо вирізняє позашкільний виховний 

процес, є також об’єднання школярів за спільними інтересами, відповідно до їх 

можливостей та потреб, а не за віковою чи іншою ознакою. Тут необхідно 

згадати про важливість так званого взаємовиховання, яке має тут чималі 

перспективи. Перебуваючи в колективі старших, молодший школяр краще 

засвоює норми та правила поведінки, включається в активний творчий процес, 

стає дисциплінованим та самостійним. Особливо у цьому випадку спрацьовує 

сила прикладу, що є дуже важливою у цьому віці. Однак,  для успішності 

виховного впливу слід пам’ятати, що  такий приклад має бути позитивним та 

бажаним. 

Варто відзначити гнучкість структури позашкільного закладу, 

різноманітність сфер діяльності і спілкування, а також суб’єкт-суб’єктні  

відносини на основі взаємодопомоги та підтримки, що, безперечно, 

приваблюють дітей та молодь.  

В наш час позашкільний виховний процес визначається насамперед 

економічними та соціальними чинниками. Посиленню потреби особистості у 

додатковій освіті сприяють пануючі ринкові відносини, конкурентність у всіх 

галузях життя, можливість обрати напрям діяльності.     

На жаль, активне використання потенціалу позашкільного середовища 

може суттєво ускладнитись через невідповідність вимог, які висувають до 

дитини школа, позашкільні заклади та батьки. Ось чому, на наше переконання, 

говорити про цілісність системи виховання особистості молодшого школяра 

можна в перспективі, оскільки позашкільні заклади добудовують, продовжують 

шкільний педагогічний процес. 

Отже, позашкільний виховний процес будується на основі особистісно-

орієнтованого підходу, який передбачає врахування потреб та інтересів кожної 
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окремої дитини і є цілісною системою формування особистості молодшого 

школяра, який протікає в особливій сфері його життєдіяльності  –  у  дозвіллі. 

Література 

1. Науменко Р.А. Інноваційні процесси у позашкільному закладі 

відповідно до Закону України “Про позашкільну освіту” / Р.А. Науменко // 

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : 

Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. – Рівне 2001. – Вип. 17. – С.62-

64. 

2. Сущенко Т.І.  Фактори позашкільного виховання / Т.І. Сущенко // 

Початкова школа. – 1996. – №2. – С. 43-45. 

3. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія / 

за наук. ред. О. Б. Петренко. – Рівне : О. Зень, 2017. – 365 с. 

4. Пустовіт Г.П. Педагогічна складова дозвіллєвої діяльності дитини у 

позашкільних навчальних закладах: соціокультурні виклики Г.П. Пустовіт // 

Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип. 3 / упор. О.Б. Петренко; 

ред. кол.: О.Б. Петренко, Н.М. Гринькова, Т.С. Ціпан та ін.. – Рівне, 2015. – С. 

15-27. 

____________________________________________________________________

УДК 37.026        Педагогічні науки 
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Дудко Л.В., 

заступник директора з виховної роботи 

Слов’янський хіміко-механічний технікум 

м. Слов’янськ, Україна 

Виховання — це насамперед "вбирання в себе" кожною особистістю 

культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому 

використанню нині сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь, 

забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, 



33 
 

творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу 

загальнолюдських цінностей. Як писав видатний мислитель XIX століття  

Й. Гійо, виховання — це мистецтво, яке добуває з глибини душі людини і 

пробуджує до життя все, що в ній дрімає; яке розвиває одночасно всі її сили і 

допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину. В. Сухомлинський 

підкреслював, що "виховання в широкому розумінні цього слова — це 

багатогранний процес духовного збагачення й оновлення і тих, кого виховують, 

і тих, хто виховує". Він розумів виховання як самостійну бажану соціальну дію. 

Виховання в сучасному навчальному закладі має поєднувати виховання потреб 

нації, держави, людської цивілізації і особистості. 

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка 

відіграє роль об'єднавчого, консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, 

спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як 

особистості, як громадянина своєї держави. 

Сучасне виховання в Україні має забезпечувати прилучення молоді до 

світової культури й загальнолюдських цінностей. За формами й методами воно 

спирається на народні традиції, кращі надбання національної та світової 

педагогіки. 

Важливу роль у регулюванні дитячих, молодіжних, сімейних проблем 

нині відіграють Закони України "Про освіту", "Про органи і служби у справах 

неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх", "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми", "Про зайнятість населення", Основи законодавства 

України про охорону здоров'я, культуру тощо. Розроблено також національні 

цільові програми "Освіта (Україна XXI століття)", "Діти України", "Молодь і 

дозвілля", "Патріотичне виховання молоді", "Молодь — за майбутнє України" 

та ін. 

На сучасному етапі розвитку освіти домінуючою тенденцією є поширення 

інтеграційних процесів, інтернаціоналізація освіти, інтенсифікація обміну 

досвідом, педагогічними ідеями та технологіями, що сприяє взаємному 

зближенню національних систем освіти провідних країн світу. Входження 
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України у світовий освітній простір вимагає від національної системи освіти 

підготовки високопрофесійних фахівців, які б відповідали вимогам часу. 

Модернізація системи вищої освіти України в умовах процесів глобалізації є 

надзвичайно актуальним питанням сучасності, що, перш за все, пов’язане з 

пошуком найкращих зарубіжних і вітчизняних форм і методик навчання та 

виховання у вищій школі. 

Виховання особистості в колективі - важлива закономірність українського 

національного виховання. Дитина народжується в сім'ї і розвиток дитини 

(фізичний, психічний, соціальний) відбувається в колі членів родини: батька й 

матері, дідуся, бабусі, старших братів і сестер. Першими джерелами 

соціального успадкування є соціальне багатство (мова, норми поведінки та ін.) 

членів родини. Дитина відчуває духовну єдність з цим соціальним осередком і 

залежність від нього. А згодом юна особистість виходить за рамки своєї сім'ї і 

потрапляє у своєрідну духовну залежність від соціуму. Упродовж усього життя 

людина відчуває себе часткою певної спільноти. Колектив є невичерпним 

джерелом морально-духовного збагачення особистості й одночасно її 

захисником. І тому в менталітеті українського народу було і залишається 

поважне ставлення до колективу, відчуття залежності від нього. В українському 

фольклорі, як джерелі народної мудрості, шанується авторитет і сила громади, 

значимість одностайності і єдності людської спільноти ("громада - великий 

чоловік", "більший чоловік громада, ніж пан"). Підкреслюється, що громада, її 

думка - це велика сила, яку аж ніяк не можна ігнорувати "на чужий роток не 

накинеш платок", "раз на віку спіткнешся, та й то люди бачать"). Діяльність 

людини певною мірою пов'язана з іншими членами громади, тому кожна 

нормальна особистість відчуває відповідальність перед громадою, остерігається 

осуду своїх дій співгромадянами. 

Народна педагогіка, вбачаючи в колективі могутню силу виховного 

впливу на особистість, зосереджує увагу на тому, щоб соціальний колектив був 

джерелом всебічного розвитку його членів, виступав надійним захисником 

їхніх інтересів і прав. Оскільки характерними рисами менталітету українців є 
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гуманізм, демократизм, не допускається використання колективу як 

інструмента для утиску його членів, розпалювання конфліктів між членами 

громади. 

Розвиваючи ідеї народної педагогіки, В.О. Сухомлинський писав: 

"Багатство індивідуальності - інтелектуальне, ідейне, моральне, естетичне, 

творче, емоційне, громадянське - визначається багатством її стосунків і зв'язків 

з навколишнім світом, а навколишній світ - це насамперед люди, їх відносини і 

зв'язки. Гармонія щасливої праці, повноцінного духовного життя людей, які 

об'єднуються у найрізноманітніші спілки - від сім'ї до всього нашого 

суспільства, залежить від гармонії індивідуальності й колективу". 

Останніми роками у педагогічній літературі розгорнулася дискусія 

стосовно доцільності застосування принципу колективізму у вихованні, у 

суспільних відносинах взагалі. Критики колективістських форм виховання 

заперечують позитивність макаренківської теорії і практики, оскільки на їхню 

думку, колектив є чинником пригнічення, нівелювання особистості. Принцип 

колективізму нібито є породженням тоталітарної системи, а колектив - 

інструментом авторитарної педагогіки. 

Виходячи з аналізу загальнолюдських і національних морально-духовних 

цінностей, навряд чи можна погодитися з прихильниками цієї думки, яка 

ґрунтується на концепції екзистенціалізму. Справді, якщо використовувати 

колектив як інструмент нівелювання, утиску особистості, як це було властиво 

радянській тоталітарній системі, то такий підхід є неприйнятним для 

демократичного, гуманістично орієнтованого суспільства. Колектив має бути 

соціальним утворенням, яке сприяє всебічному розвитку особистості і є 

інструментом її захисту, підтримки. Ідея колективного виховання є соціально 

вмотивованою як з позицій української народної педагогіки, так і з позицій 

сучасних виховних завдань. 

Наукові засади теорії колективу свого часу розробив А.С. Макаренко, і 

саме він обґрунтував випробувану часом технологію розвитку і формування 

дитячого колективу. Варто зважити і на той факт, що розроблена А.С. 



36 
 

Макаренком концепція виховання особистості в колективі має сенс не лише у 

системі виховання школярів, а й студентської молоді, зрештою стосується 

соціальної діяльності дорослого населення. 

Колектив - це соціально значуща група людей, які об'єднані спільною 

метою, узгоджено діють у напрямі досягнення поставленої мети і мають органи 

самоврядування. А.С. Макаренко підкреслював: "Колектив - це соціальний 

живий організм, який через те і організм, що він має органи, що там є 

повноваження, співвідношення частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього 

немає, то немає і колективу, а є просто юрба або зборище". 

Колектив як соціально діюча система має виконувати такі функції. 

1. Організаторську: спрямовану на об'єднання членів колективу з метою 

виконання певних соціально-педагогічних завдань. 

2. Виховну: спрямовану на створення оптимальних умов для розумового, 

морального, фізичного, трудового й естетичного виховання, що забезпечує 

умови для психічного й соціального розвитку особистості. 

3. Стимулювальну: вона сприяє формуванню морально-ціннісних 

стимулів діяльності особистості у всіх сферах; регулює поведінку членів 

колективу, впливає на формування позитивних якостей особистості - волі, 

гуманності, працьовитості, совісності, чесності, справедливості, 

цілеспрямованості, гідності та ін.     

У загальному аспекті функціонування колективів варто визначити такі 

види: первинний (клас, академічна група); колектив навчального закладу, 

підприємства, установи, організації; тимчасовий, сімейний, виробничий. 

Колектив вищого навчального закладу об'єднує всіх студентів, педагогів, 

працівників. Помилково думати, що особовий склад ВНЗ треба розглядати як 

окремі колективи: студентський, викладацький, навчально-допоміжного, 

технічного персоналу. Лише у спільній діяльності колектив може діяти як 

ефективне соціальне об'єднання. Для повноцінного функціонування такого 

колективу також важливо мати пропорційну кількість осіб чоловічої і жіночої 

статі. 
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Педагог, який працює з колективом, повинен, по-перше, стимулювати 

його розвиток, по-друге, постійно змінювати тактику, напрями, методи і 

прийоми впливу на членів колективу, на актив і органи самоврядування, 

перебудовувати види і стилі спілкування залежно від того, на якій стадії 

розвитку перебуває первинний студентський колектив. 

Актив - це група членів колективу, яка усвідомлює вимоги керівника, 

виявляє ініціативу і провадить цілеспрямовану діяльність щодо розв'язання 

завдань, поставлених перед колективом. Члени органів самоврядування є 

уповноваженими колективу, обраними шляхом демократичних виборів, які 

допомагають педагогові здійснювати керівні функції, підтримують зв'язки з 

уповноваженими інших колективів. Лідер - це член колективу, який у 

нестандартних ситуаціях здатний здійснювати помітний вплив на поведінку 

членів колективу, виявляти ініціативу в конкретних діях, брати на себе 

відповідальність за дії колективу. Варто зауважити, що лідер може бути 

ініціатором як позитивних, так і негативних справ. 

У системі виховної роботи зі студентами основну функцію щодо 

формування колективу має брати на себе заступник з ВР, педагоги - куратори 

студентських академічних груп. Куратор (лат. curator, від euro - піклуюсь) має 

передусім піклуватися про створення оптимальних умов для соціального і 

професійного становлення особистості студента, дбати про формування 

первинного студентського колективу, створення оптимальних соціально-

педагогічних умов для соціального розвитку, професійного становлення членів 

колективу, їх соціальної захищеності. 

У своєму розвитку первинний колектив проходить три основні стадії 

(етапи). Кожна стадія характеризується певними ознаками і вимагає від 

вихователя, членів колективу відповідних дій. Для педагога-вихователя 

важливо визначити рівень розвитку первинного колективу, обрати лінію 

поведінки з вихованцями, вміти перебудувати свою діяльність, якщо колектив у 

процесі розвитку перейшов у іншу стадію. У цьому мають виявлятися його 

діалектичне мислення, гнучкість і, в кінцевому підсумку, педагогічна 
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майстерність. Тут має діяти принцип "не нашкодити", не загальмувати процес 

розвитку колективу, змоделювати перспективи його подальшого просування. 
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УДК 37 (091)        Педагогічні науки 

 

ПИТАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Жукова Г. В., 

старший викладач кафедри психології і педагогіки 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

м. Київ, Україна 

В наші дні динаміка розвитку суспільних умов вимагає постійного 

удосконалення національної школи з використанням педагогічних досліджень у 

навчально-виховній практиці. Реалії сьогодення наповнюють зміст виховання в 
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загальноосвітньому закладі новими орієнтирами, розвиток особистості 

проходить у тісному взаємозв’язку з формуванням моральних якостей, 

моральної поведінки, естетичних почуттів, смаків, ідеалів. 

Аналіз теоретичних і практичних надбань педагогіки дає нам 

можливість зазначити, що повсякчас завдання морального і естетичного 

виховання вирішувались у взаємозв’язку. Проблеми морального виховання 

особистості у контексті єдності з естетичним досліджували науковці 

П. Архангельський, Т. Булгакова, Г. Васянович, Д. Водзінський, Т. Люріна, 

Л. Рувінський, І. Свадковський, В. Сухомлинський та інші. 

Головною метою морально-естетичного виховання є вплив на 

підростаючу людину, що формує її як гармонійно розвинену особистість, 

виховує якості, які необхідні для повсякденного життя та започатковуються із 

естетичного ставлення до дійсності. В сучасному житті не можна не звернути 

увагу на проблеми практичного життя – превалювання грошей у вирішенні 

багатьох проблем. Актуальність матеріального становища не підвладна часові, 

але питання в тому, яке місце займає прагнення до збагачення серед інших 

проблем і бажань. Цей вибір диктується вихованням, сприйняттям дитиною 

поглядів на життя дорослих, приналежністю до прошарку, можливістю 

суспільства та держави довести, що прагнення до Добра, до Краси має стояти на 

найвищому щаблі цінностей людини. 

Педагогічна практика завжди зверталась до мистецтва у спробі зробити 

людину кращою, морально досконалішою. У «Правилах для учнів», які діяли із 

1944 року, першим пунктом було «наполегливо опановувати знання для того, 

щоб стати освіченим і культурним громадянином і принести якомога більше 

користі Радянській Батьківщині». Одним з найважливіших завдань 

комуністичного виховання було виховання працелюбності підростаючого 

покоління. 

В навчальній програмі з музичного виховання 70-х років для учнів 

загальноосвітніх шкіл її автор Д. Кабалевський зазначив, що “…головним 

завданням масового музичного виховання у загальноосвітній школі є не стільки 
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навчання музиці саме по собі, скільки вплив через музику на весь духовний світ 

учнів, насамперед на їх моральне обличчя”. Ідеї Д. Кабалевського розкрили 

нову перспективу при вирішенні проблеми морально-естетичного виховання, 

підвищили інтерес до музики, визначенні мети і завдань музичного виховання, 

подоланні розриву між теорією і практикою морально-естетичного 

виховання [1, с. 8]. 

Взаємозалежність морального і естетичного виховання відзначав 

В. Сухомлинський, взявши за основу народну педагогіку та загальнолюдські 

цінності. Великий педагог створив «Школу радості», де панувало чотири 

культи: культ Батьківщини, культ Людини, культ Книги, культ Рідного Слова. 

Педагог підкреслював, що музика, твори мистецтва є не тільки засобом 

естетичного виховання, а й морального та розумового [2, с. 223]. 

В радянський період робота з морально-естетичного виховання була 

націлена на формування людини комуністичного типу. Завданням школи було 

вирішити проблему всебічного виховання молодої людини, розумного, чесного 

будівника нового суспільства, полум’яного патріота Батьківщини. 

З першого дня утворення Української незалежної держави обрано курс на 

побудову демократичного суспільства, гуманні відносини між людьми та 

виховання у молоді таких виховних пріоритетів, як утвердження основних 

загальнолюдських цінностей – справедливості, патріотизму, доброти, інших 

доброчинностей; прищеплення шанобливого ставлення до культури усіх 

народів, що живуть в Україні; формування глибокого усвідомлення 

взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською 

відповідальністю. 

Суспільство все більше проникається ідеями гуманізму, відносно цього 

змінюються професійні функції педагога. Дедалі більшого значення набуває 

креативність, здатність формувати в учнів виховні ідеали з високими 

моральними якостями, застосовувати свої знання, уміння і навички у нових 

умовах [3]. 
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Отже, є очевидним, що морально-естетичне виховання дітей закладено в 

основу української школи, національного виховання. В наші дні динаміка 

розвитку суспільних умов вимагає постійного удосконалення освіти з 

використанням теоретичних і практичних педагогічних здобутків у навчально-

виховній практиці. 
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ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ НАСЛІДКІВ СТРЕСУ  

 

Заворотня Л.В., 

практичний психолог  

КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 

Криворізької міської ради  

Навіть у ті часи, коли люди не користувалися поняттям «стрес», вони 

знаходилися під його впливом.  

Стрес  (з англ.stress – «тиск, напруження»)  –  стан людини, неспецифічні 

її реакції на фізіологічному, психологічному та поведінковому рівнях, що 

виникають у відповідь на надзвичайно сильні екстремальні подразники. 

Основні види стресу – фізіологічний та психологічний [1, с. 531].  

Психологічний стрес поділяється на інформаційний та емоційний. За 

допомогою стресу організм ніби мобілізує себе на захист, на пристосування до 
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нової ситуації, запускає неспецифічні захисні механізми, які забезпечують 

протидію впливовості стресу чи адаптацію до нього. 

Стан стресу викликають стресори - фізіологічні та психологічні 

подразники. Вони можуть бути реальними або уявними. Людина реагує не 

тільки на справжню фізичну небезпеку, але й на погрозу чи нагадування про 

неї. При фізіологічних стресових впливах змінюється режим роботи багатьох 

органів та систем організму, наприклад, пришвидшується сердцевий ритм, 

підвищується згортуваність крові, змінюються захисні властивості організму та 

робота  органів травлення  [2, с. 9]. Психологічні стресори – це фактори, що 

діють через сигнали: погрозу, небезпеку, образливість. Психологічний стрес 

поділяють на інформаційний та емоційний. Інформаційний стрес виникає в 

ситуаціях інформаційних перевантажень, коли людина не може впоратися із 

завданням, не встигає приймати правильні рішення при високому ступені 

відповідальності за їхні наслідки. Емоційний стрес виникає в ситуаціях 

небезпеки, загрози. Різні люди реагують на однакові стресори по-різному. У 

когось реакція активна – під час стресу ефективність їхньої діяльності і далі 

росте до певної межі («стрес лева»), а в інших – реакція пасивна, ефективність 

діяльності спадає («стрес кролика»).  

У сучасних умовах життя стрес діє на людину на протязі усього дня, 

починаючи з уранішньої метушні до самого вечора, навіть під час сну. Інколи, 

люди на нього навіть не звертають уваги, але довготривалий вплив негативних 

емоцій може призвести до виникнення психосоматичних захворювань або 

призвести до нещасного випадку чи самогубства. Стрес також призводить до 

ускладнення відносин із оточуючими. Стрес згубно впливає на нашу здатність 

мислити, розмірковувати, контролювати ситуацію, себе… Сучасні люди 

знають, що стрес існує, що його потрібно виявляти та з ним потрібно боротися.  

Дуже важливий для психічного та фізичного здоров’я має емоційний 

клімат удома й на роботі. Настрій кожного багато в чому залежить від 

оточення, від їхнього ставлення, виявленого у вчинаках, міміці, словах. 

Спілкуючись із людьми, несвідомо «заряджаєшся» їхнім оптимізмом чи 
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смутком. Найбільш очевидними проявами сприятливої атмосфери є симпатія, 

увага.  

Людина живе у складному світі, вона стискається із безліччю стресових 

ситуацій. Тому управління стресом – це мистецтво, якому потрібно вчитися. 

Стреси мають властивість накопичуватися. Тому методи їх зняття важливо 

використовувати регулярно. Методи подолання стресів поділяються на 

позитивні і негативні: негативні – руйнують здоров’я (наприклад, куріння), 

позитивні – додають сили та енергію (наприклад, релаксаційна вправа). 

Необхідно виключити ті методи, які не впливають позитивно на здоров’я. [3, с. 

48] 

З метою виявлення ступеня впливу стресу на учасника антистресової 

терапії доцільно провести спеціальну діагностику [4,с. 288]. Цю роботу можна 

виконати за допомогою спеціального тесту до виконання антистресової 

програми та після її виконання. Антистресову терапію бажано проводити 

регулярно індивідуально або у групах. Наведемо приклад групової корекції 

наслідків стресів з використанням методів арт-терапії [5, с.54-83].  

Антистресове заняття складається з наступних етапів: 

І етап. Ритуал вітання. 

ІІ етап. Релаксаційна вправа «Мандрівка на хмаринці» під музичну 

композицію «Ніч ельфів» Антонія Вівальді.  

ІІІ етап. Використання техніки «Розмальовка Антистрес».  

ІV етап. Надання учасником антистресової терапії назви своїй роботі, 

складання казок або поетичних творів до розмальованої картини. 

V етап. Заключний етап. Рефлексія. Ритуал прощання.   

Ритуал вітання. 

Мета: встановити контакт між психологом і групою, сприяти 

налагодженню позитивних стосунків. 

Психолог: «Кожен, кому я кину м’яч (дам іграшку), називає своє ім’я і 

каже: «Я люблю…». Уся група простягає уперед руку з піднятим великим 

пальцем і промовляє після кожної презентації: «Це чудово!». 
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Релакційна вправа [6, с. 22] «Мандрівка на хмаринці» у супроводі музичної 

композиції «Ніч ельфів» Антонія Вівальді.    

Мета: коригування настрою, профілактика та корекція небажаних 

емоційних станів, розвиток пам’яті, уваги, фантазії, уяви, уміння виражати свої 

думки та слухати. 

Під музичну композицію Антонія Вівальді «Ніч ельфів» психолог 

звертається до учасників антистресової програми: «Сядьте зручніше. Закрийте 

очі… Глибоко вдихність… Тепер видохніть… Я хочу запросити вас усіх у 

чарівну мандрівку на хмаринці. Давайте стрибнемо на цю білу хмаринку, яка 

дуже схожа на м’яку гірку з пухнастих подушок… Відчуйте як ноги, спина 

зручно розмістилися на великій подушці...  Тепер помандруємо… Ваша 

хмаринка повільно піднімається у синє небо… Відчуйте як легкий вітерець 

обвиває ваше обличчя… Ви дуже високо у небі… Все спокійно. Навколо 

тиша… А тепер хмаринка перенесе вас у чарівне місце, де ви себе почуваєте 

спокійно та щасливо. Навколо все чудово та приємне… Тут є чарівний садочок,  

в якому багато різноманітних квітів... Сонечко світить яскраво… Легкий 

вітерець коливає білі, рожеві, червоні троянди… Ви радієте… посміхаєтесь… 

почуваєте себе дуже щасливими...  А тепер ви знову на хмаринці… вона 

повертає вас додому… Ви покидаєте хмаринку. Дякуєте їй за чудову 

подорож… Далі спостерігаєте, як хмаринка поступово зростає та піднімається 

високо у небо… Потягніться, сідайте рівненько, станьте уважними, відкрийте 

очі».  

Розмальовка Антистрес 

Мета: розвиток уяви, вмінь передавати свої емоції та почуття через колір, 

створення позитивного настрою, подолання наслідків стресу. 

Психолог пропонує учасникам обрати картинку за власним бажанням та 

розмалювати її за допомогою художніх засобів: 

- Створіть свій власний різноманітний яскравий світ! Світ гармонії, у 

якому сірі будні наповняться живими кольорами вашої фантазії, чорно-білі 

сторінки заповняться емоціями та почуттями. Багатообразність та яскравість 
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форм декоративних елементів, різних звірів, яскравих закруток без сумніву 

допоможуть зняти напругу та відволікти вас від зовнішніх тривог та метушні.  

Спробуйте створити справжній шедевр! Творіть гармонію зі своїм натхненням!  

На наступному етапі психолог пропонує вихованцю скласти історію або 

вірш до розмальовки, надати назву своїй роботі. Потім  з учасником 

проводиться психологічна бесіда. Психолог ставить наступні запитання, на які 

отримує відповіді:  

- Чому ти обрав(ла) цю розмальовку? 

-  Що тебе приваблює у цьому малюнку? 

-  Чи подобається тобі твоя робота? 

-  Чи задоволений(на) ти результатами роботи?  

-  Які емоції та почуття у тебе виникли у процесі роботи? 

-  Пригадай ситуацію, в якій ти був(ла) задоволений(на) собою, 

пишався(лася) своїм вчинком, своїми здобутками. З’ясуй, що саме викликало у 

тебе приємне відчуття.  

- Чи зможешь ти зараз сказати щось приємне іншим учасникам заняття?».  

Після розмови психолог просить учасника назвати колір, який відповідає 

його настрою наприкінці заняття (за допомогою кольору визначається 

емоційний стан учасника). 

У кінці заняття учасники стають у коло, обмінюються своїми емоціями та 

почуттями і дають відповіді на наступні питання: 

- Чи сподобалося тобі сьогодні працювати на занятті? 

- Що нового ти дізнався про себе? 

- Яка вправа тобі більш сподобалася? 

- Хто з учасників тобі більш запам’ятався?.  

Потім психолог дякує  усім за роботу і говорить: «Заняття закінчено. До 

побачення!». 

Отже, у процесі проведення антистресової терапії покращується 

загальний стан психологічного здоров’я людини, її емоційний світ становиться 
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більш гнучким і насиченим, погляди – більш оптимістичнішими, розв’язуються 

труднощі із спілкуванням.  
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Проблема соціальної відповідальності учнівської молоді не є новою у 

літературі. Вона була предметом наукових досліджень вітчизняних та світових 

філософів, соціологів, педагогів та психологів. 
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Особливо актуально поняття особистості, громадянина, його 

відповідальності перед суспільством постало за часів Просвітництва. І, надалі, 

представники філософії Нового часу, німецької класичної філософії 

неодноразово занурювалися у розуміння причин, що сприяють формуванню, 

критеріїв, що впливають на становлення морально-духовних цінностей 

громадянина та пошуки шляхів самореалізації [1]. Питання відповідальності 

особистості знайшло відображення у працях М. Бердяєва, Н. Головка, Т. 

Гоббса, Р. Косолапова, Л. Ільїчова, Е. Канта, Дж. Локка, В. Маркова, Ш.-Л. 

Монтеск’є, Ж.-П. Сартра, Г. Смирнова, Г. Сковороди.  

Питання набуття людиною соціального досвіду, самоідентифікації в 

соціумі та механізмів, необхідних для виконання соціальних ролей та 

самореалізації розглядалося в працях учених-соціологів Е. Г. Еріксона, Л. 

Колберга, Ч. Х. Кулі, Дж. Г. Міда, Ж. Піаже [2]. 

У сучасній психологічній науці до визначення поняття особистісної 

зрілості та соціальної відповідальності існує велика кількість підходів, які 

поступово еволюціонують, доповнюючи один одного [4]. Окремих аспектів 

особистісної зрілості та відповідальності у своїх працях торкалися: К. 

Абульханова-Славська,  Б.Ананьєв, Л.Анциферова, І.Бех,  О.Бодальов, 

М.Боришевський, Ю.Гільбух, О.Деркач, Е.Еріксон, Г.Костюк, Ю.Кулюткін, 

Д.Леонтьєв, В.Маляко, С. Максименко, А Маслоу, С.Московичи, Г.Олпорт, 

Л.Оран-Лембрик, Ф.Перлз, К.Роджерс, О. Рубінштейн, В. Романець, М. Савчин, 

О.Старовойтенко, О.Темрук, Т.Титаренко, Е. Фромм, О.Штепа, В.Ямницький та 

ін. [5]. 

Педагогічний досвід із формування соціально активної особистості та 

соціальної відповідальності проаналізовано в роботах І. Беха, Б. Вульфова, П. 

Кананихіна, М. Левківського, А. Макаренка, Т. Мальковської, В. Маралова, А. 

Мудрика, Н. Пономарчук, М. Рожкова, Л. Рувинського, В. Сітарова,  Л. Спіріна, 

В. Сухомлинського, Г. Філонова, М. Ященко та інших. У педагогічній 

літературі визначаються основні проблеми соціальної відповідальності різних 
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вікових груп учнівства, ціннісна основа та етичні засади поведінки індивіда в 

соціумі, можливості профілактики девіантної поведінки молоді [5]. 

У вітчизняній педагогіці існують дві фундаментальні концепції 

формування відповідальності в учнівської молоді: 

1) формування відповідальної особистості в рамках її виховання, 

становлення активної громадянської позиції та морально-духовних цінностей. 

Дана система знайшла втілення у виховній системі  В.Сухомлинського і, 

відповідно, визначає пріоритетність виховання людини на засадах добра, 

душевності, милосердя [6]; 

2) формування відповідальної особистості відбувається в рамках 

колективу, через сприйняття його потреб і проблем. Автором концепції є 

А.Макаренко, який наголошував у своїх працях на необхідності виклику 

сильного емоційного співпереживання особи проблемам власної групи [7].  

Виходячи з цього можемо зробити висновок, що процес формування 

соціальної відповідальності є дуалістичним: з одного боку це безпосередній 

розвиток людини, як особистості і громадянина, з іншого -  процес асиміляції 

потреб і вимог соціального середовища з особистими пріоритетами. 

Першочерговою вимогою для формування соціальної відповідальності є 

ідентифікація людини себе, як особистості, частини соціального середовища, 

громадянина. Тобто постають проблеми визначення життєвих цінностей і 

пріоритетів, власної соціальної ролі. 

Після того, як людина визначилася зі своїм соціальним середовищем і 

тим місцем, яке займає особистість в даній групі  постає питання пошуку 

шляхів до самореалізації.  Говорячи про учнівську молодь слід зазначити, що 

досягнувши певного авторитету в групі, наприклад, як гарний організатор, 

юнак починає більше уваги приділяти іншим напрямкам діяльності. Це є 

специфікою вікової групи – прагнення максимально реалізуватися в 

соціальному середовищі. Часто, неформальний лідер класу буде претендувати 

на формальне лідерство, щоб отримати максимальне визнання і повагу.  Для 
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іншої групи учнів, достатньо просто відчувати себе частиною колективу. 

Пріоритетним стає  розуміння взаємозв’язку людини з групою. 

Можливе формування декілька варіантів поведінки. Підлітки, через 

власний життєвий досвід, спираючись на позиції, які в них виховують старші 

покоління  дійсно вірять, що їх дії впливають на світ. Учень отримує установку, 

що його успішність в навчанні, реалізація в позашкільній діяльності стають 

поштовхом до вдосконалення суспільства загалом. Саме ці уявлення стають 

основою для юнацького максималізму й перфекціонізму. 

Але, існують факти того, що представник учнівської молоді, який не 

досягнув значних результатів в самореалізації займає позицію 

«спостереження». Він пояснює своє невтручання в суспільне життя тим, що 

таким чином він не може нашкодити оточуючим, поступившись свідомо місцем 

більш гідному представнику колективу. І ця позиція також має розглядатися 

нами, як певний вид соціальної відповідальності. А значить, можемо розуміти 

соціальну відповідальність, як свідомість особи у власних діях чи бездіяльності 

по відношенню до інших людей. 

Відповідно, наступним етапом у формуванні соціальної відповідальності 

є активний пошук шляхів реалізації учнів у колективі та самодисципліна особи 

за для реалізації даних шляхів. Часто досягнення мети і виконання певної 

соціальної ролі вимагає від людини самообмеження, жертовності, вміння 

сприймати проблеми оточуючих і надавати їм пріоритетного значення.  Учень, 

особливо наділений лідерськими якостями, починає відчувати відповідальність 

за колектив, результати його роботи. Свідомо й підсвідомо він займається 

перерозподілом ролей в даній групі з метою підвищення продуктивності 

діяльності, результативності показників групи в цілому, кожного його члена 

окремо.   

І.Кочарян пропонує для роботи педагогів та інших фахівців розроблений 

ним опитувальник симптомокомплекса відповідальності, який складається з 75 

питань і діагностує п’ять типологічних варіантів відповідальності: 



50 
 

«принциповість», «самоствердження», «нормативність», «етичність» та 

«самопожертвування» [8].  

Як бачимо, формування соціальної відповідальності школярів вимагає 

сприйняття і розуміння учнями не лише практичного досвіду знаходження і 

самореалізації в колективі, а й норм моралі і традицій, притаманних його 

соціальній групі, свідомої громадянської позиції.  

І хоча прийнято твердження, що соціальна відповідальність знаходить 

найбільший прояв в старшій школі, але неможливо, щоб вона була сформовано 

одночасно, а значить, підвалини соціальної відповідальності з’являються  

одночасно з першими спробами соціалізації дитини, її входження в колектив. 

Але лише завдяки постійному супроводу, вихованню дорослими високих 

моральних якостей і активної громадянської позиції можлива поява почуття 

відповідальності перед суспільством. 

Отже, існує необхідність активної і безперервної роботи батьків, вчителів, 

психологів, соціальних педагогів у напрямі формування в учнів відповідального 

ставлення до оточуючого світу, яке в першу чергу повинно знайти 

відображення в участі підлітків у позашкільній діяльності, учнівському 

самоврядуванні, доброчинній діяльності тощо. 
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УДК 378.147               10. Педагогічні науки 

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ В 

МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Комісарик С.М., 

викладач внутрішньої медицини 

Комунальний вищий навчальний заклад "Ковельський медичний коледж" 

м. Ковель, Україна 

Шевченко Т.С.,  

викладач внутрішньої медицини 

Комунальний вищий навчальний заклад "Ковельський медичний коледж" 

м. Ковель, Україна 

Пріоритетним завданням у медичній освіті є якісна підготовка 

висококваліфікованих кадрів, безперервне вдосконалення змісту освіти, 

впровадження нових освітніх форм і технологій, забезпечення інтеграції 

медичної науки і практики. Важливим завданням діяльності вищих навчальних 

закладів є підготовка освіченого, творчого фахівця, зорієнтованого на 

особистісний та професійний саморозвиток. Актуальність питань підготовки 

майбутніх медичних фахівців у сучасних умовах зумовлена процесами 

реформування системи вищої освіти, охорони здоров’я України, глобальними 
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змінами на європейському ринку праці, прогресом світової медичної науки, 

змінами в соціальному, економічному, правовому й освітянському просторі. Це 

висуває особливо високі вимоги до викладання клінічних дисциплін. 

Успішність навчання залежить від мотиваційної складової, адже мотивація 

досягнення підвищує навчальну активність [1, с.209-214]. 

Матеріали та методи: аналіз літературних даних, анкетування студентів 

та його статистичний аналіз. 

Результати та їх обговорення: 

Одним із найважливіших завдань при підготовці кваліфікованих 

фельдшерів, акушерок, медсестер є навчання їх основам внутрішньої медицини 

– провідної клінічної дисципліни. При цьому застосовуються різноманітні 

форми навчального процесу: навчальні заняття (лекційні, практичні, 

індивідуальні), консультації, виконання індивідуальних завдань, самостійна 

робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Протягом лекції 

проводиться виклад теоретичного матеріалу та опитування студентів для 

з’ясування рівня оволодіння певною темою. Слід відмітити, що процес 

викладання лекцій у медичних ВНЗ має ряд особливостей. Однією з них є та, 

що подання студентам теоретичного матеріалу обов’язково повинне містити 

практичне підґрунтя, переплітаючись із майбутньою професійною діяльністю 

медика. При цьому лектору слід використовувати як світові та українські 

стандарти, протоколи діагностики й лікування захворювань внутрішніх органів, 

новітні методи інструментальних та лабораторних досліджень, дані доказової 

медицини, так і власний клінічний та педагогічний досвід.  

У сучасних умовах для успішного викладання внутрішньої медицини 

особливого значення набуває мотиваційна складова. Для вивчення даного 

чинника викладачами Ковельського медичного коледжу протягом кількох років 

проводилось анкетування студентів. Так, за результатами аналізу мотивації до 

навчання у студентів коледжу спостерігається досить висока зацікавленість до 

прослуховування лекцій (68-69%), проте 91% опитаних вважають за необхідне 

закріпити отримані знання на практичних заняттях. Важливим є забезпечення 
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лекцій мультимедійним супроводом [2, с.3–9]. Це значно покращує сприйняття 

слухачами матеріалу (75% опитаних). При цьому викладач має змогу 

спрямувати пошук студента щодо тих чи інших особливостей хвороби у 

правильному напрямку, що є особливо важливим з огляду на необхідність 

постійного проведення диференційного діагнозу між захворюваннями в 

практичній роботі медика. При поданні матеріалу важливим кроком кожної 

лекції є розбір особливостей етіології та патогенезу захворювань. Напрямки 

лікування патології також розглядаються з точки зору механізмів 

прогресування хвороби – це забезпечує розвиток у студентів клінічного 

мислення. Постійний розвиток фармацевтичної науки, впровадження нових 

лікарських засобів у процес лікування вимагає від майбутніх фахівців-медиків 

розуміння патогенетичних принципів лікування – завдяки цьому,  прийшовши в 

практичну медицину, вони не розгубляться серед розмаїття лікарських засобів, 

а зможуть адекватно їх застосовувати. Доречно згадати, що широкий вибір 

мультимедійної техніки в коледжі дозволяє використовувати викладачам 

інновації та експерименти в педагогічній діяльності: мультимедійні презентації, 

відеоролики, відеозаписи методів обстеження хворих, анімацію, таблиці, схеми, 

графологічні структури та інше. Лекційні заняття, забезпечені інформаційними 

технологіями, сприяють розвиткові позитивної мотивації у студентів (78-79%). 

90% опитаних студентів свідомо вмотивовані щодо активної роботи на 

практичних заняттях із внутрішньої медицини, які є невід’ємною формою 

підготовки висококваліфікованих фахівців. Дані заняття надають можливість 

кожному студенту безпосередньо обстежити пацієнта та призначити йому 

лікування, проаналізувати різноманітні клінічні ситуації, розглянути питання 

первинної та вторинної профілактики захворювань внутрішніх органів, 

особливості диспансерного спостереження.  

Із методів контролю знань студентів на практичному занятті 

застосовується усне опитування та тестовий контроль, доцільність яких 

студенти оцінюють у 45 та 55% відповідно. Тести допомагають студенту 

спрямувати свою увагу на найбільш важливі моменти теми, сформувати чіткі 
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відповіді на ключові питання. Усна співбесіда дозволяє розвинути логічне 

мислення, співставити між собою етіологію, патогенез та можливості 

профілактики й лікування захворювань, формує комунікативні навички 

майбутнього фахівця-медика, що надзвичайно важливо при постійному 

спілкуванні з пацієнтами у практичній роботі. Під час заняття проводяться 

симуляції різних клінічних ситуацій, огляд хворих, аналіз історії хвороби, 

інтерпретації результатів додаткових методів обстеження. Саме демонстрацію 

тематичних хворих студенти вважають (87%) необхідною умовою опанування 

внутрішньою медициною. Важливим етапом практичного заняття для 

узагальнення отриманих знань і навичок є розбір ситуаційних задач (63% 

мотивованих студентів). Вміння студента зорієнтуватися в клінічній ситуації, 

зрозуміти суть наведеної проблеми та знайти шляхи її вирішення, вказати 

методи обстеження хворого та призначити адекватне лікування є досягненням 

мети практичного заняття.  

Навчальний процес повинен забезпечити формування у студентів 

клінічного мислення, вміння спілкуватись із пацієнтом, проводити 

диференційний діагноз, трактувати дані лабораторних та інструментальних 

досліджень, надавати невідкладну допомогу в екстрених випадках. Цьому 

сприяють заняття на практичних базах під керівництвом досвідченого 

викладача.  Для ефективного навчання, отримання позитивного результату 

необхідні дві умови: перша – викладач є штатним ординатором-сумісником 

стаціонару, друга – наявність навчальної кімнати в лікувальному закладі. 

Основний шлях формування мотивації студентів до навчання ряд 

видатних педагогів вбачали у моделюванні методів професійної діяльності за 

допомогою системи дидактичних форм [3, с.62]. Ситуативне моделювання, 

ігрові технології (ділові, рольові, комп’ютерні ігри, імітаційні вправи), які 

найчастіше використовують на практичних заняттях у коледжі, аргументовано 

розкривають значення клінічної дисципліни для майбутньої професійної 

діяльності. Ефективність цієї роботи очевидна, адже саме в процесі гри виникає 

позитивна мотивація (73% студентів), краще засвоюються практичні навички. 
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Підвищення якості підготовки медичних кадрів у сучасних умовах 

залежить від організації самостійної роботи студентів, основними принципами 

якої є свідомість і активність. У нашому коледжі існують різні види 

індивідуальної СРС: підготовка до практичних, у тому числі і до підсумкових 

занять, участь у роботі студентських наукових гуртків, виступи та участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, тижнях предметних циклових комісій, у 

днях самоврядування, творчі індивідуальні завдання. Студентам пропонуються 

наступні форми організації самостійної роботи: написання рефератів, 

навчальних історій хвороб, ведення альбомів для самопідготовки тощо. На 

жаль, щодо самостійної роботи мотивовані лише 34% студентів. 

Постійної уваги вимагає вдосконалення системи контролю та оцінювання 

якості знань і практичних навичок, оскільки, за В.О. Сухомлинським, 

«найголовнiше заохочення в педагогiчнiй працi – оцiнка» [4, с.56]. 74% 

студентів вважають оцінку стимулом до ефективної праці на заняттях та 

позааудиторно. Викладачі використовують усі доступні форми контролю, а 

відповідно до його цілей – різні його методи. Так, наприклад, з метою 

забезпечення послідовності у вивченні дисциплін проводимо контрольні зрізи 

практичних навичок під керівництвом завідувача практикою.   

Висновки: 

1. Вирішення проблеми професійно-практичної підготовки фахівців 

якісно нового рівня потребує вдосконалення освітнього процесу шляхом 

пошуку та впровадження нових технологій навчання. 

2. Враховуючи вимоги сучасної освіти та потреби навчального закладу, 

перспективними є саме інноваційні педагогічні технології та інтерактивні 

методи навчання. 

3. Активне застосування різноманітних шляхів підвищення мотивації 

студентів здатне покращити якість навчання з клінічних дисциплін, зокрема 

внутрішньої медицини. 

4. Якість освіти у вищих навчальних закладах необхідно покращити 

шляхом ефективної організації та інформатизації навчального процесу, 



56 
 

впровадженням передових наукових розробок у практику викладання, 

забезпеченням високого професіоналізму викладачів, створенням сучасної 

навчально-методичної бази. 
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НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Лавренюк В.В.,  

доцент гуманітарного факультету 

                                 Одеський національний політехнічний 

університет 

                                                                                                  м. Одеса, 

Україна 

Невербальна поведінка людини нерозривно пов’язана з її психічними 

станами і слугує засобом їх вираження. Для ефективної комунікації важливе 

значення має не лише те, що сказано, але і те, як зказано, якими жестами, 

мімікою, рухами, інтонацією, розміщенням у просторі супроводжувалося. Тому 
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поняття невербальної комунікації як важливої складової фахової підготовки 

майбутніх українських інженерів, лікарів, педагогів, керівників усіх рівнів тощо 

має стати предметом особливої уваги навчально-виховного процесу нової, 

реформованої української школи. Адже абсолютно неприпустимими є погані 

звички, що ми часто спостерігаємо під час публічних виступів не лише 

студентів ВНЗ, а й на телевізійних ток-шоу, в людей, що головують на нарадах 

тощо: 

- стукання  пальцем або олівцем по столу; 

- підпирання голоиви рукою; 

- торкання руками обличчя; 

- покусування олівця, зубочистки чи сірника; 

- стукання олівцем по зубах; 

- облизування губ; 

- чухання голови; 

- водіння пальцями по столу; 

- пригладжування волосся; 

- пригладжують бороди або вусів; 

- застібання або розстібання rудзиків на піджаку; 

- похмурий вираз обличчя; 

- кусання губ, нігтів; 

- жування  гумки; 

- чищення нігтів; 

- поправляння окулярів; 

- манера дивитися крізь окуляри, тримаючи їх у руці; 

- притупування ногою; 

- хрускання пальцями; 

- малювання беззмістовних малюнків на папері під час виступів; 

- манера нервово складати і рвати папір; 

- оглядаютися довкола; 

- звертаючись до присутніх, дивлятися повз них; 
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- дзенькання ключами або дрібними грішми в кишені; 

- встромляння пальців за жилет або за комір; 

- тримання рук у кишенях; 

- крутіння обручки на пальці; 

- усміхання так чудернацьки, що учасники не можуть збагнути, чи їм 

усміхаються, чи з них насміхаються тощо. 

В соціально-психологічних дослідженнях розроблено різноманітні 

класифікації  невербальних засобів спілкування, до яких відносять усі рухи 

тіла, інтонаційні характеристики голосу, тактильний вплив, просторову 

організацію спілкування (що на практиці, на превеликий жаль, часто грубо 

порушується, і не лише в студентському середовищі, а й серед посадовців усіх 

рівнів). Вони мають стати предметом усебічного і глибокого вивчення 

протягом усього періоду навчання в середній школі, а отже й однією з 

найголовніших компетентностей.  

Розглянемо основні елементи невербального спілкування. 

Кінесичні засоби – це рухи іншої людини, що сприймаються зором і 

виконують виразно-регулятивну функцію у спілкуванні. До них належать 

міміка, пози, жести, погляди, хода.  

Поза – це положення людського тіла, типове для тієї чи іншої культури, 

елементарна одиниця просторової поведінки людини. Вона наочно показує, як 

ця людина сприймає свій статус відносно статусу інших присутніх осіб.Так 

само легко, як і поза, може бути сприйнято і значення жестів – різноманітних 

рухів руками й головою. Конкретне значення окремих жестів різне в різних 

культурах, проте є й схожі жести. Серед них можна виділити: комунікативні - 

(жести вітання, прощання, привертання уваги, заборон тощо); модальні, - що 

виражають оцінку й ставлення ( схвалення, несхвалення, довіри, недовіри); 

описові, - що мають значення лише в контексті мовленнєвого висловлювання. 

Хода людини – так само підкаже, в якому емоційному стані вона 

перебуває. 
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Просодика – це загальна назва таких ритміко-інтонаційних сторін 

мовлення, як висота, гучність голосового тону, тембр голосу, сила наголосу. 

Екстралінгвістична система – це включення в мовлення пауз, а також 

різноманітних психофізіологічних проявів людини: плачу, сміху, кашлю, 

зітхання тощо. 

Рукостискання (такесичні засоби) – поділяються на три типи: 

домінуюче, (рука зверху, долоня повернута донизу); покірне (рука знизу,  

долоня повернута вгору); , й рівноправне. Від виду рукостискань значною 

мірою залежить завершення ділової зустрічі. Ті, чия рука при першому 

рукостисканні знаходилася зверху, як правило, беруть гору в результаті 

переговорів. Про неповагу, прагнення зберегти офіційну дистанцію і нагадати 

про нерівність свідчить рукостискання прямою, незігнутою рукою. Про 

бажання тримати співрозмовника на відстані свідчить і рукостискання, при 

якому  в долоню партнера беруться лише пальці. Існує ще й  "рукавичкове"  

рукостискання: тиснучи руку співрозмовника правою рукою, ліву руку кладуть 

на неї з другого боку. Таке рукостискання слугує для вираження глибоких 

почуттів і доречне лише при спілкуванні з добре знайомими людьми. Тому 

використовувати його при першій зустрічі з діловими партнерами не 

рекомендується. 

Поплескування по плечі можливе лише за умови близьких відносин (!), 

рівності соціального становища тих, хто спілкується.  

Такесичні засоби спілкування значно більшою мірою, ніж інші 

невербальні засоби, виконують у спілкуванні функції індикатора статусно-

рольових відносин, символізують ступінь близькості співрозмовників. 

Неадекватне використання особистістю такесичних засобів може спричинити 

конфлікти у спілкуванні. 

Спілкування завжди просторово організоване. Проксеміка – просторова 

організація комунікації. Вона передбачає орієнтацію партнерів на момент 

спілкування і дистанцію між ними. Розрізняють (за Е. Холлом): інтимну 

відстань - (0 – 45 см) – спілкування найближчих людей; персональну – (45 см – 
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1 м 20 см) – спілкування з незнайомими людьми; соціальну – (1 м 20 см – 3 м 60 

см) – під час офіційного спілкування і з незнайомими людьми; публічну – (3 м 

60 см і далі) – під час виступу перед різними аудиторіями. Орієнтація і кут 

спілкування – проксемічні компоненти невербальної системи. Орієнтація, 

виражена в повороті тіла і носка ноги в напрямкові партнера або вбік від нього, 

символізує про спрямованість думок. 

Таким чином, мова тіла сама по собі є різновидом паралельного 

мовлення, що супроводжує переважно висловлювання людини й охоплює всі її 

рухи, в тому числі несвідомі, душевні (психомоторні). Той факт, що людина 

здатна мовчати, але не може цілком контролювати рухи свого тіла, дає 

діловому партнерові, який уміє “зчитувати” невербальну інформацію, 

феноменальний інструмент, що дозволяє йому адаптувати власну 

комунікативну тактику відповідно до реакції (рухів) співрозмовника. 

Надзвичайно велика роль у передачі інформації належить  міміці – рухам 

м’язів обличчя. Дослідження, наприклад, показали, що при нерухомому або 

невидимому обличчі лектора втрачається до 10 – 15% інформації. З мімікою 

дуже тісно пов’язаний погляд, вбо візуальний контакт. Американські психологи 

довели, що погляд пов’язаний із процесом формування висловлювання  і 

складністю цього процесу. Коли людина лише формулює думку, вона частіше 

за все дивиться вбік, коли думка повністю готова – на співрозмовника. Коли 

йдеться про складні речі, на співрозмовника дивляться менше, коли труднощі 

подолано, - більше. Візуальний контакт свідчить про налаштованість до 

спілкування. За допомогою очей передаються найточніші сигнали про стан 

людини, оскільки розштрення чи звуження зіниць не піддається свідомому 

контролю. Коли людина збуджена чи зацікавлена чимось, чи перебуває в 

піднесеному стані, її зіниці розширюються в чотири рази більше порівняно з 

нормальним станом. 

У процесі спілкування не слід забувати про конгруентність, тобто 

відповідність жестів і мовленнєвих висловлювань. 
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Таким чином, мовленнєве сприйняття виявляється максимально 

суперечливим. Людина, з одного боку, вловлює й осмислює аргументацію, а з 

другого – за виразом обличчя, позою, мімікою, рухами співрозмовника розуміє, 

що тут щось не так, що цільова настанова цього мовлення інша. І розуміння 

відбувається знов-таки не на свідомому, а на підсвідомому рівні. Виникають 

неспокій і незадоволеність відносно заслуханого мовлення. 

Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно 

інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, 

жести тощо. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, 

міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами 

інформації. У процесі ділової комунікації кожен учасник “спостерігає за 

спостерігачем”, стежить за невербальним поводженням партнера і тим 

враженням, яке на нього справляють сказані слова. Шопенгауер зауважив: 

"Знання про людину – царина, в якій ніколи не можна досягти досконалості, і 

навіть досвідчена людина знову і знову припускається помилок" [4, с. 112] . 

Тож, досконалість не має меж!  
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«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

м. Дніпро, Україна 

Нині постає нагальна потреба розширеного, комплексного погляду на 

підготовку медичних працівників, інтегруванні в підготовці медика різних 

теоретичних і практико орієнтованих компонентів навчання. Суспільство стає 

все більш людиноцентристським, тому відносини «лікар – пацієнт» вимагають 

належного рівня професійної підготовки майбутнього лікаря. 

Підготовка майбутнього лікаря в медичному університеті являє собою 

складний, багатоплановий, поетапний процес розвитку різних рівнів мислення 

студента: теоретичне, понятійно-образне, логічне, порівняльне, креативне, 

розвиток рефлексивних здібностей студента, виховання інтелектуальної 

культури, актуалізацію його особистісно-соціальної ролі. Мотивація 

особистості, що представляє собою динамічний процес внутрішнього, 

психологічного і фізіологічного управління поведінкою, обумовлена її 

спрямованістю, що включає ціннісні орієнтації, цілі, зміст, ідеали. 

Спрямованість особистості визначає систему базових відносин людини до світу 

і самої себе, своєї професії, смислової єдності поведінки і діяльності, котра 

сприяє стійкості особистості, дозволяючи протистояти небажаним зовнішнім і 

внутрішнім чинникам, будучи основою саморозвитку, самовдосконалення, в 
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тому числі і професійного. Чим повніше цілеспрямована професійна підготовка 

фахівця-лікаря, тим більш різноманітним для людини є вибір даного виду 

діяльності, тим різнобічне задоволення, що отримується від самореалізації. Для 

того щоб розвинути творчий потенціал студента, його потреби в самопізнанні, 

саморозвитку, викладач має запропонувати такий освітній процес, основною 

метою якого є розвиток в людині закладеного в ньому творчого потенціалу, 

впевненості в своїх творчих силах, ділових якостях, у прагненні до самостійної 

діяльності та прийнятті самостійних рішень. Багаторазово зростаючий обсяг 

пропонованих знань та інформації вимагає інтенсифікації навчального процесу, 

ефективного управління потоками інформації в процесі навчання, поновлення 

пакета методичних посібників. Процес реалізації особистісно-розвиваючого 

потенціалу самостійної роботи студентів в медичному вузі буде ефективним, 

якщо: самостійна робота студентів вибудовується на основі діяльності, в 

процесі якої досягається високий рівень самостійності студента в плані 

організації і управління власною діяльністю, а також реалізується цільова 

установка на професійно-особистісний розвиток студентів, яка ініціює високий 

рівень прояву пізнавальних, інтелектуальних, дослідницьких, творчих, 

комунікативних, спеціальних здібностей студентів і рівні їх самореалізації в 

процесі самостійної роботи; ініційований особистісно-розвивальний потенціал 

самостійної роботи, що базується на реалізації інтегрованих загальними цілями 

і завданнями складових частин: мотиваційної, інформаційно-розвиваючої, 

рефлексивно-оцінної, комунікативно-розвиваючої, що сприяє формуванню 

ефективно функціонуючого освітнього середовища, в якому студент проходить 

шлях від придбання базових компетенцій до творчого їх застосування; 

самостійна робота студентів, спрямована на їх професійно-особистісний 

розвиток, буде здійснюватися і коригуватися на основі теоретичної моделі, що 

забезпечує досягнення високого рівня пізнавальної активності студентів і 

передбачає залучення їх в високотехнологічну самостійну пізнавальну 

діяльність; самостійна робота студентів буде супроводжуватися 

комплементарним поєднанням педагогічних умов в єдності формування 
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суб'єктної позиції майбутнього фахівця, спрямованості на формування 

професійно-особистісних якостей студентів, організації самостійної роботи із 

застосуванням кейс-технологій, діагностики особистісних якостей і 

властивостей, що сприяють адаптації студентів до самостійної професійної 

діяльності, які в своїй сукупності активізують особистісно-розвивальний 

потенціал самостійного й роботи студентів. [1]  

У процесі формування творчого потенціалу майбутніх лікарів серед 

словесних методів першорядну роль відіграє лекція – традиційна (лекція- 

монолог), під час застосування якої студенти-медики пасивно сприймають 

інформацію, та інноваційні (лекція-діалог, проблемна лекція, лекція-дискусія, 

лекція-візуалізація, лекція-прес-конференція тощо), спрямовані на активну 

участь (пошукового характеру) майбутніх медиків під час отримання нової 

інформації. Лекція-діалог слугує найоптимальнішим варіантом лекції на 

початку вивчення дисциплін і гуманітарного циклу, і професійно орієнтованих 

дисциплін. Під час ознайомлення з новим навчальним матеріалом така лекція 

сприятиме активізації діяльності студентів: спілкування на рівноправних 

діалогічних засадах активізувало розумову діяльність майбутніх лікарів, 

впливало на підвищення ефективності колективної роботи в групах. А навчання 

в діалозі, як відомо, формуватиме соціально-психологічну готовність до роботи 

в команді, особливо в ситуаціях пошуку ефективних способів вирішення 

проблем [2, ]  

Для найліпшого занурення та відчуття нового матеріалу вищій медичні 

школі Великої Британії використовують такі методи навчання в малих групах. 

1. Обговорення «один на один»: техніка роботи у парах за можливої участі 

викладача. Студенти по черзі виконують роль даповідача на визначену тему 

(протягом 3-5 хвилин, без перерви). Потім ролі змінюються, інший член пари 

вступає в дискусію. Питання та коментарі присутніх проводяться в кінці 

заняття,  кожен студент надає свої коментарі. Ця техніка розвиває вміння 

слухати, робити власні висновки та підводити підсумки. За допомогою цієї 

методики можна вивчати дискусійні та суперечливі теми. Такий підхід також 
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гарантує, що студенти, здатні до аналізу, можуть реалізувати свої здібності. 

2. Групи "Buzz": ця невеликі групи, у яких для обговорення  залучається 

більшості студентів, що призводить до активації групи. Щоб ініціювати 

«групову гучність», ставиться питання, студентам пропонується обговорювати 

відповіді у парах або групах, не більше чотирьох студентів. Незабаром дискусія 

перетворюється на «гудіння». Ця методика корисна для переходу від одного 

завдання дискусії до іншого або для заохочення студентів до обміну думками 

чи побоюваннями. Роль викладача полягає в тому, щоб полегшити процес та 

використовувати групу buzz як джерело неофіційних відгуків про розуміння 

студентами матеріалу дисципліни. 

3. Обговорення методу «інтенсивний розвиток»:  це варіація методу 

«Buzz»  (гудіння). Відмінність полягає у тому, що з кожним кроком послідовно 

збільшується розмір групи. Студенти починають працювати індивідуально, 

потім попарно, а потім у невеликих групах. Обговорення завершується звітом 

всієї групи. Обговорення групи Snowballing корисні, оскільки вони сприяють 

взаємодії між усіма членами групи. Ця методика обговорення також дає змогу 

всім студентам завершити свою індивідуальну підготовку, перш ніж працювати 

з іншими членами групи. 

4. Дискусія «по колу». Метою такого різновиду дискусій у невеликій групі 

є залучення кожного до участі в обговоренні та зацікавленість темою. Кожен 

студент надає коротку відповідь, не більше однієї хвилини, перш ніж 

переходити до наступного студента. Дискусія проводиться спонтанно. Студент, 

який говорить, вибирає наступного студента, і це продовжується, доки всі 

учасники групи не братимуть участь. Цей метод сприяє формуванню більшого 

інтересу та зацікавленості, ніж попередні два підходи.  

5. «Мозковий штурм»: сеанси мозкового штурму використовуються для 

створення великої кількості креативних рішень або гіпотез за короткий 

проміжок часу. Ця методика також ефективна для використання студентами 

матеріалу, отриманого раніше. Після того, як визначено питання чи тему, 

студентам пропонують висловити свою точку зору. Групі заборонено 
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критикувати ідеї до тих пір, поки обговорення «мозкового штурму» триває. 

Мозковий штурм сприяє взаємодії всередині групи, але для цієї стратегії є 

обмеження. Наприклад, для деяких студентів може знадобитися більше часу на 

осмислення та вироблення нових ідей. 

6. «Рольова гра» для роботи в малих групах: ця стратегія особливо 

корисна для вивчення та практики комунікативних навичок, таких як інтерв'ю 

чи вивчення історії питання. Для деяких сеансів із рольової гри можна 

запросити студентів відтворювати всі ролі (наприклад, лікар або пацієнт) або 

імітовані зустрічі. Для більшості сучасних медичних рольових ігор, у тому 

числі тих, що охоплюють важливі теми, може бути більш доцільним залучення 

стандартизованих пацієнтів або акторів. Наведемо приклад рольової гри, котра 

використовується у малих групах. 

Навчання в малих групах – це командне навчання, що передбачає 

командний розвиток (staff development). З поміж обов’язків тьюторів слід 

відмітити: доведення до свідомості студентів-медиків освітньої стратегії й 

особливостей навчальної програми у відповідній сфері навчання, опис методів і 

критеріїв оцінювання (серед яких окреме місце посідає тестування), виділення 

належного часу для дискусії [4, с.82] 

Професійне становлення студентів-лікарів у вищому медичному 

навчальному закладі здійснюється при вирішенні майбутніх професійних 

ситуацій, що моделюють зміст і структуру майбутньої діяльності. Саме цим й 

обумовлюється необхідність конструювання експериментальної моделі їхнього 

генезису та розвитку, з’ясування закономірностей цього процесу. Суттєвими 

змінами має бути перебудова змісту і методики структурування і викладання 

дисциплін та їх орієнтація на особистісно орієнтований та розвиваючий підхід 

до навчання, створення умов, які сприяють розвитку у студентів професійного 

(клінічного) мислення та сприяють їх особистісному становленню. [3, 77] 
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Актуальність теми. Одним із важливих завдань професійної освіти стає 

формування інформаційної культури майбутнього фахівця, його готовності до 

життя в інформаційному суспільстві. Формувати інформаційну культуру учнів 

може тільки вчитель, який сам добре володіє професійними уміннями, 

пов’язаними з використанням сучасних технологій, та має інноваційний склад 

мислення. Тому у педагога з’являється все більше можливостей для створення 

дидактичних матеріалів, які враховують власні потреби при викладанні. 
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матеріали, освітні ресурси, програмні засоби.  

Застосування ІКТ змінює весь процес навчання. Це стимулює учня до 

оволодіння та активного засвоєння нових знань. Вчитель лише мотивує, 

допомагає, підтримує, керує процесом навчання.  

У своїй діяльності вчитель має бути готовий до розробки власних 

дидактичних матеріалів, навчити учнів сприймати ІКТ та допомагати у 

створенні нових власних дидактичних матеріалів.     

Дидактичний матеріал — особливий тип наочного навчального 

посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або 

малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної 

роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом. 

Якщо дидактичний матеріал учні створюють разом з учителем, то якість 

навчальних і розвивальних навичок збільшується. Створенні З розвитком 

сучасних технологій у педагога з’являється все більше можливостей для 

створення дидактичних матеріалів, які враховують власні потреби при 

викладанні.  

Очевидно, що дидактичні матеріали до уроку інформатики в початковій 

школі мають розроблятися з урахуванням основних дидактичних принципів а 

саме: доступності;  самостійної діяльності; індивідуальної спрямованості; 

наочності і моделювання; міцності; пізнавальної мотивації; проблемності. [20]  

Різноманітні навчальні засоби та багато дидактичних матеріалів можна 

розробляти самостійно засобами програм пакету Microsoft Office, графічних 

редакторів та ін.  

Microsoft Word допомагає створювати професійно оформлені документи, 

надаючи набір різноманітних засобів для створення і форматування 

документів.  Приклади дидактичних матеріалів, які можуть бути створені 

засобами Word:  

інструкції для виконання завдань;  

картки з вправами для розв'язання завдань;  
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картки з описом понять та явищ;  

списки контрольних питань і тести, засоби самооцінки;  

довідкові матеріали;  

таблиці, схеми, графіки й діаграми даних;  

доміно, кросворди, ребуси, чайнворди тощо.  

Ця програма надає чи не найширші можливості для створення навчально-

дидактичних текстових матеріалів для проведення уроків без залучення на 

заняттях комп’ютерів.  [5]  

Табличний процесор Microsoft Excel являє собою досить потужний 

інструмент, призначений для створення, обробки, аналізу, спільного 

використання й відображення інформації у вигляді електронних таблиць. 

Комплект розроблювальних в MsЕxcelдидактичних матеріалів може містити в 

собі електронні таблиці, графіки, контрольні тести, кросворди, таблиці "лінії 

часу", діаграми й ін.  

Створені вчителем шаблони для обробки експериментальних даних 

можна використовувати в процесі виконання учнями практичних 

індивідуальних завдань. Приклади дидактичних матеріалів для учнів, які 

можуть бути створені засобами програми Microsoft Excel:  

- розрахунки різного рівня складності з допомогою функцій і формул;  

- кросворди, ребуси, чайнворди тощо;  

- шкали часу для представлення зміни інформації в певній галузі;  

- таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі таблиць;  

- результати аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів, тощо.  

Microsoft Power Point призначений для створення і показу презентацій. 

Матеріал створений у цій програмі – найкраща наочність і підходить для всіх 

типів та етапів уроку. [3] 

Презентація може використовуватися вчителем для:  

- пояснення нового матеріалу  ;  

- демонстрацій фото та їх пояснення;  

- хронологічного впорядкування інформації;  



70 
 

- виведення на екран алгоритмів або послідовності виконання дій;  

- актуалізації та контролю знань;  

- демонстрацій відео та аудіо матеріалів, тощо.  

Power Point – найцікавіша програма для учнів, які активно створюють 

презентації на різноманітні теми, як для уроків так і для позаурочної 

діяльності.  

Microsoft Publisher – це настільна видавнича система.  

Особливістю матеріалів, створених у програмі є компактність та достатня 

інформативність при невеликих розмірах.  

За допомогою цієї програми можна створити: газети, брошури, візитні 

картки, листівки, оголошення, подарункові сертифікати, тощо. Учнів певною 

мірою цікавить можливість самостійно створювати різноманітні інформаційні 

бюлетені на різну тематику, вітальні листівки для усіляких святкових днів та 

оголошення до проведення заходів. [2]  

Adobe Photoshop — графічний редактор, призначений для обробки 

растрових зображень. Цей продукт є лідером ринку в області комерційних 

засобів редагування растрових зображень, і найвідомішим продуктом 

фірми Adobe.  

За допомогою графічних редакторів можна виготовити такі дидактичні 

матеріали: фотографії з підписами; постери; колажі ; роздаткові матеріали з 

зображеннями об’єктів що вивчаються. [1] 

Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити 

реальний рівень знань учнів тестові програми.  

Mytest – система програм для створення і проведення комп'ютерного 

тестування, збору і аналізу результатів, виставляння оцінки за вказаною в тесті 

шкалою. Програма складається з трьох модулів: Модуль тестування 

(Myteststudent), Редактор тестів (Mytesteditor) і Журнал тестів (Mytestserver).  

Зразки подібних тестувань зараз можна придбати, як дидактичний 

матеріал при підготовці до ЗНО. Якщо не задовольняють зразки тестів, їх 

можна створювати самостійно.[4]  
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Сучасний урок бажано проводити з відеосупровідом, який зацікавлює та 

дивує учнів, тим самим сприяє кращому засвоєнню знань.  

Windows Movie Maker — це програма у складі Windows, яка дозволяє 

створювати на комп'ютері відеозаписи і слайд-шоу, здійснювати якісний і 

змістовний відео супровід навчального заняття  відповідно до поставлених 

цілей і завдань, оскільки по-перше, хороших якісних навчальних 

відеоматеріалів, які б відповідали методичним і дидактичним цілям навчання на 

сьогодні майже немає (вчитель мусить користуватися тим, що є в наявності), 

по-друге, готові продукти не завжди підходять до конкретної ситуації і вчитель 

не рідко сам мусить підстроюватися під фільм, а не навпаки.  

Звичайно, прикладне програмне забезпечення загального призначення для 

самостійного створення дидактичних матеріалів не обмежене поданими 

прикладами, адже можливості сучасних інформаційних технологій набагато 

ширші.  

Використання ІКТ з метою розробки й використання дидактичних 

матеріалів вчителем є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною 

складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів 

навчання. Окрім того, використання створених дидактичних матеріалів на 

уроках інформатики початкової школи є ефективним способом подання 

навчального матеріалу.  
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ОСОБИСТІ ЯКОСТІ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ КУЛЬТУРУ СПІЛКУВАННЯ 

ФАХІВЦЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

 

Ткаленко-Воробйова О.В.,  

викладач вищої категорії 

Київський державний коледж туризму і готельного господарства 

м.Київ, Україна 

«Ми, леді та джентльмени, які обслуговують леді та джентльменів» – пан 

Хорст Шульце, керівник готельної мережі «Ritz Carlton». 

Етика у сфері готельного обслуговування складається із ціннісної 

системи найефективніших поведінкових норм працівників, сформованих 

морально-психологічних цінностей та духовності особистості, поєднання яких 

має відповідати актуальним вимогам етичних стандартів та не заперечувати 

національним традиціям різних держав. І тільки за таких умов можна очікувати 

на якісні результати обслуговування споживачів готельних послуг. 

Питання етики ділових відносин активно вивчаються і є предметом 

наукових досліджень та дискусій. В різні роки питаннями етики та формування 

професійної освіти займалися ряд видатних українських та закордонних вчених. 

Про необхідність особистісного розвитку майбутнього фахівця сфери 

обслуговування, орієнтуючи зміст освіти на студента та його потреби, 
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зазначала у своїх дослідженнях Щука Г.П., надаючи йому можливість 

самовираження й формування індивідуальної освітньої траєкторії [6].  

Полуда В.В., досить ефективною формою навчально-виховної роботи зі 

студентами у формуванні потрібного рівня особистісної компетентності вважає 

системне ознайомлення із етичними нормами і правилами у готельному бізнесі. 

[3, с.23].  

Пентилюк М.І., зазначає, що культура спілкування є складовою частиною 

культури людини загалом. Вона, як і будь – яка інша культура, включає суму 

знань про спілкування. [2, с.121]. 

Прищак М.Д. підкреслює, що етикету ділового спілкування та проблемі 

культури мовлення необхідно приділяти значну увагу. Мова працівника сфери 

гостинності, як і будьякої людини повинна бути правильною. Мова 

обслуговуючого персоналу – особливо, тому що помилки у вимові і вживанні 

слів відволікають співрозмовника від суті ділової розмови, а іноді і призводять 

до непорозумінь. Мова завжди повинна відповідати ситуації, культурному і 

професійному рівню слухачів. З цим пов’язане і вживання жаргонів чи 

сленгових виразів. [4] 

Малюк Л.П., та Варипаєва Л.М. виділяють серед вимог етичного ділового 

спілкування зі споживачами уміння усно спілкуватися з гостями та партнерами, 

громадськістю; володіти ораторською майстерністю; володіти прийомами 

ведення переговорів, бесіди з гостями [5, с.133]. 

Отже, культура спілкування працівника залежить від процесу 

формування особистості людини та її набутих якостей. Спілкування – це свого 

роду театр (порівняємо з готелем), де відбувається спектакль певного змісту 

(діяльність та комунікації), кожен актор виконує свою роль (персонал готелю), 

а у глядача виникає реакція на роль у спектаклі (споживачі готельних послуг). 

Щоб оволодіти культурою спілкування, фахівець повинен мати елементарні 

знання з психології, етики спілкування, уміти застосовувати на практиці 

комунікативні установки, володіти мовленєвою культурою. 
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З метою виховання всебічно розвиненої особистості, до циклу соціально-

гуманітарної підготовки фахівця сфери готельного обслуговування включено 

дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)», «Соціологія», «Етика та естетика» 

«Культурологія», «Основи психології», «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», «Основи філософських знань» та інші. До циклу дисциплін 

професійної та практичної підготовки відносять дисципліни: «Організація та 

технологія обслуговування в готелях», «Естетичне оформлення готелів», 

«Гігієна і санітарія в підприємствах готельного типу» та ін. Навчальну 

дисципліну «Професійний етикет» віднесено до вибіркових дисциплін 

професійної та практичної підготовки. Виходячи з цього, ми рекомендуємо 

дисципліну «Професійний етикет» вносити, як таку, яка є необхідною для 

вивчення фахівцем сфери обслуговування.  

В процесі засвоєння матеріалу навчальної програми «Професійний 

етикет» особлива увага приділяється роботі над недоліками мовлення – 

очищення розмовної мови від вульгаризмів, русизмів, суржику, ненормативної 

лексики. Нажаль, вживання суржику є розповсюдженою проблемою в різних 

регіонах України, а молодіжне мовлення останнього десятиліття відрізняється  

особливою різкістю. Це можна пояснити кризовим періодом розвитку 

суспільства. Вживання жаргонів, сленгу стало нормою, за даними Research & 

Branding Group станом на 2013 рік в Україні нецензурну лексику вживають 67% 

чоловік та 34% жінок [1].  

Отже, резюмуючи вищезазначене, можна стверджувати, що вивчення 

базових теоретичних засад професійного етикету є необхідним для подальшого 

розвитку практичних навичок професійної діяльності фахівців сфери 

гостинності, а також для вдосконалення міжособистісного спілкування.  

Набуті комунікативні компетентності сприятимуть налагодженню 

ефективних зв'язків у діловій практиці, розвитку культури ділового спілкування 

та досягнення особистого успіху в подальшій професійній кар'єрі. 

Література: 
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

Токарська Ю.А., 

 магістрантка   

кафедри теорії і методики виховання 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне, Україна 

В наш час від розв’язання проблеми виховання і освіти молодого 

покоління великою мірою залежить майбутнє української нації. Як зазначено в 
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Національній доктрині розвитку освіти України, одним із важливих завдань 

становлення системи освіти є формування моральної життєтворчої мотивації, 

активної громадянської та професійної позиції [1, с. 2]. 

Моральне виховання, як відомо, спрямоване на засвоєння системи 

суспільних цінностей, норм, правил, на формування морального світогляду, 

переконань та поведінки школярів. 

У вирішенні цих проблем велику роль відіграють позашкільні навчальні 

заклади, які надають дітям та молоді великі можливості для морального 

становлення. Саме тут інтенсивніше, ніж в загальноосвітніх закладах, 

проходить процес формування повноцінної особистості. Позашкільні навчальні 

заклади вирізняються тим, що мають особливий потенціал, який забезпечує 

ефективний вплив на моральний розвиток дітей. Це  право вибору занять, 

добровільність і різноманітність, можливість задовольнити потреби та інтереси 

школярів. 

Як показав аналіз відповідної літератури, до проблеми морального 

виховання школярів звертається багато науковців. Однак, варто вказати, що 

переважна більшість дослідників акцентують увагу лише на певному аспекті 

даної проблеми. 

Так, М.Фіцула, Н.Волкова та Н.Мойсеюк пов’язують цей процес зі 

становленням принципів загальнолюдської моралі. 

Психологи О.Скрипченко, Л.Долинська та інші відстоюють так званий 

діяльнісний підхід, коли в основу покладено цілеспрямований процес 

організації та стимулювання різнобічної діяльності учнів. 

Варто відзначити, що ряд педагогів, В.Кукушин, Г.Іванова, Н. Волкова та 

інші, переконані, що головним завданням морального виховання школярів є 

формування системи моральних цінностей. 

До проблем позашкільної освіти та виховання звертається багато 

науковців. Важливими для нашої роботи є  дослідження Г.Пустовіта, 

О.Сухомлинської, Н.Ганнусенко, Т.Цвірової, Р.Науменка, З.Чикалюк та 

багатьох інших. 
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Місце та роль позашкільних навчальних закладів у системі виховання 

молодших школярів відображено у  Національній доктрині розвитку освіти 

України у XXI столітті, де, зокрема, зазначено, що одним із пріоритетних 

напрямів реформування виховної системи у сучасній школі є утвердження 

принципів загальнолюдської моралі, де поряд з чинними визначаються нові 

функції діяльності позашкільних закладів та перспективний напрям 

вдосконалення їх діяльності, а саме: “створення умов для одержання 

вихованцями додаткової освіти” [1]. 

Під поняттям “додаткова освіта” слід розуміти освіту, яку можуть 

отримати діти в позашкільних виховних закладах завдяки участі у 

різноманітних гуртках (наприклад, технічного чи художньо-творчого профілю). 

Головною метою морального виховання у позашкільних закладах дітей та 

молоді, на думку педагогів, є набуття молодим поколінням морального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення культури 

міжособистісних взаємин.  

Позашкільні навчальні заклади покликані сприяти набуттю своїми 

вихованцями знань про моральні принципи, норми та правила людського 

співжиття, а також формувати моральні почуття і потреби, ціннісне ставлення 

до навколишнього світу, моральні переконання і моральні ідеали, стійкі 

навички і звички моральної поведінки. У вирішенні цих проблем такі заклади 

відіграють важливу роль, оскільки мають широкі можливості для морального 

розвитку.  

Діяльність позашкільних навчальних закладів має яскраво виражену 

особливість і специфіку впливу на моральне становлення дітей та молоді. Це 

добровільність і право вибору занять, різноманітність, свобода й 

альтернативність спілкування як з однолітками так і з дорослими, велика 

кількість гуртків, студій і секцій, диференційованих за інтересами і 

захопленнями у тому виді діяльності, який приваблює унікальними 

можливостями інтелектуального і духовного становлення тощо. 

Потреби та можливості кожного вихованця унікальні, а тому шлях його 
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духовного розвитку має індивідуальний характер. Завдяки такому підходу 

досить важко накреслити загальний приклад, яким би міг користуватися 

кожний, оскільки духовність не можна зрозуміти, а можна лише пережити. 

Педагоги позашкільних навчальних закладів вважають, що враховуючи 

специфіку педагогічного процесу в закладах позашкільної освіти можна 

успішно здійснити моральне виховання особистості, вчити жити за принципами 

моральності: милосердя, доброти, збагачувати світогляд та моральні якості, 

формувати національну свідомість, пробуджувати людську гідність, 

незалежність, непримереність до принижень і т. д. 

Тому першочерговим завданням педагогів є створення такої атмосфери, в 

якій дитина змогла б з перших днів перебування в позашкільному закладі 

задовольнити свої потреби, бажання та інтереси. Таким чином лише опора на 

інтереси і потреби вихованців може дати вільний орієнтир у створенні 

сприятливих умов для духовно-морального розвитку. 

Відродження народних традицій в позашкільному закладі надає 

можливість глибинного вивчення історії рідного краю сприяє вихованню 

національної самосвідомості, духовно збагачує дітей. Наприклад, участь 

вихованців у заняттях клубу “Берегиня”, турисько-краєзнавчого клубу 

“Едельвейс”, секції “Етнографії” Міського будинку дітей та молоді міста Дубно  

допомагає їм не лише ознайомитися з витоками народної творчості, а й сприяє 

здійсненню активної творчої діяльності, відновлювати та примножувати 

культурні надбання української нації. 

Гуртківці позашкільних закладів є постійними учасниками конкурсів, 

виставок, завдяки яким виховується уважне ставлення до суперника, діти 

вчаться чуйності, чесності, правдивості. Педагогічний колектив систематично 

працює над  пошуком новітніх форм та методів морального виховання під час 

проведенні занять в гуртках, клубах, секціях.  

Враховуючи специфіку позашкільного виховного процесу, педагоги 

переконані, що можна успішно здійснювати духовно-моральний розвиток 

особистості: вчити жити за принципами Людяності, Милосердя, Доброти, 
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збагачувати світогляд та моральні якості, формувати національну свідомість, 

пробуджувати людську гідність і незалежність, непримиренність до 

приниження і т.д.  

Організація навчально-виховного процесу здійснюється на основі 

концепції людини як духовної особистості, творця самої себе і світу свого 

життя. Наприклад, головними завданнями Центру духовної культури, який 

створено у Соснівському будинку дітей та молоді є: ознайомлення зі світовими 

та вітчизняними художніми і культурними цінностями, розкриття перед 

вихованцями багатства досягнень морального духу; утвердження у їх 

свідомості історично притаманних українському народу високих моральних 

цінностей; оволодіння народною етикою, цілісною народною культурою; 

формування культурологічного підходу до християнства, пам'яток матеріальної 

і духовної культури. 

Діяльність Центру будується на принципах високої духовності, інтеграції 

в соціокультурне середовище, культуровідповідності, пріоритету духовно-

практичної діяльності, гуманізації та демократизації.         

Для реалізації мети і змісту своєї діяльності педагогічний колектив 

створює умови для творчого самовдосконалення особистості, організовує 

навчально-пізнавальну, науково-дослідну, ціннісно-орієнтаційну, морально-

етичну, художньо-естетичну, інтелектуально-дозвіллєву діяльність вихованця.  

У процесі залучення вихованців до вивчення культурної спадщини 

українського народу, одночасно розвивається потреба до загальнолюдських 

норм життя, дотримання морально-етичних цінностей, що в свою чергу 

визначає умови підвищення ефективності духовно-морального розвитку 

особистості, шляхом створення мережі студій і гуртків, які спрямовані на 

задоволення духовних запитів, інтересів, потреб учнівської молоді, формування 

в них культурологічного підходу до християнства, пам'яток матеріальної та 

духовної культури. 

Таким чином, проведений аналіз доводить, що позашкільні навчальні 

заклади мають вагомий потенціал для створення відповідних умов морального 
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розвитку школярів. Це досягається, на нашу думку, завдяки широкому 

використанню самостійної пошукової і дослідницької роботи, через врахування 

інтересів та потреб кожної дитини. Все це спрямовано на те, щоб закласти 

глибоку основу морального розвитку школярів.  
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УДК 37.026.7        Педагогічні науки 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ І МЕТОД НАВЧАННЯ,  

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

 

Удовенко І.В. 

викладач обліково-економічних дисциплін І категорії 

м. Кривий Ріг 

Метою даної публікації є висвітлення досвіду з організації самостійної 

роботи студентів при викладані облікових дисциплін у вищому навчальному 

закладі освіти.  

Основною відмінною рисою організації навчального процесу є його 

орієнтація на самоосвітню діяльність студента [1, 245]. Це обумовлено 
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відставанням темпів розвитку освітніх процесів і технологій навчання від 

темпів розвитку науково-технічного прогресу. Значна частина професійних 

знань, якими повинен володіти майбутній фахівець, поновлюється щороку. 

Лише готуючи особистість, здатну до самоосвіти, можна реалізувати модель 

випускника, спроможного до самостійного розв’язання власних та глобальних 

проблем, здатного до творчості, саморозвитку та самореалізації.  

Мета самостійної роботи – навчити студента вчитися. Важлива не сума 

знань, а те, що людина вміє знайти необхідну інформацію, робить правильну 

зноску, знає де знайти матеріал, самостійно конспектує необхідний матеріал, 

розвиває своє мислення, має навички самостійної розумової праці.  

Для отримання якісного продукту у результаті здійснення самостійної 

роботи студенту доцільно працювати за наступною схемою: постановка мети 

→ виявлення вихідних даних, їх аналіз → вибір способу досягнення мети → 

виконання дій → проведення самоконтролю → коригування досягнення мети → 

коригування виконання дій. Така послідовність сприятиме розвитку творчих 

здібностей студента, цілеспрямованості, відповідальності, наполегливості, 

дисциплінованості.  За цих умов викладач зможе більше впливати на процес 

формування знань, умінь і навичок майбутнього фахівця. 

На рис. 1 представлені види самостійної роботи, які викладач може 

застосовувати у процесі викладання облікових дисциплін. 

Виділяють самостійну роботу за зразком, конструктивно-варіативну, 

евристичну (частково-пошукову) й творчо-дослідницьку. Самостійна робота за 

зразком передбачає розв’язання типових завдань, виконання різноманітних 

вправ за зразком. На цьому рівні відбувається засвоєння навчальної інформації. 

Робота дозволяє засвоїти матеріал, але не розвиває творчу активність. 

Конструктивно-варіативна самостійна робота передбачає необхідність 

відтворення не лише функціональної характеристики знань, а й їх структури, 

залучення відомих знань для розв’язання інших завдань, проблем, ситуацій. 

Відбувається відтворення та розуміння явищ, що вивчаються. 
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Рис. 1. Види самостійної роботи студентів 

 

Евристична самостійна робота пов’язана з розв’язанням питань, проблем, 

освітлених на лекціях, семінарських, лабораторних, практичних заняттях. Вона 

включає вироблення уміння бачити проблему, самостійно виявляти причину її 

виникнення, розробляти план розв’язання проблеми. При цьому здійснюється 

більш глибоке розуміння явищ, процесів і розпочинається творча діяльність. 

• за дидактичною метою 

• вивчення нового матеріалу 

• закріплення та удосконалення знань і умінь 

• контроль знань і умінь 

• за типом пізнавальної діяльності 

• репродуктивна (копіювальна) 

• частково-пошукового характеру 

• дослідницька 

• за формою організації навчальної діяльності 

• фронтальна 

• групова 

• індивідуальна 

• за джерелом знань 

• робота з навчальною книгою 

• дослідження 

• робота із роздавальним матеріалом 

• робота з використанням аудіовізуальних засобів 
навчання та педагогічних програмних засобів 

• за плановістю 

• планова 

• непланова 

• за змістом і формою роботи 

• опрацювання лекційного матеріалу 

• опрацювання додаткової літератури 

• підготовка до контрольної роботи 

• виконання індивідуальних завдань  

• знайомство з інформацією професійного 
спрямування та інше 

• за інтесивністю 

• систематична 

• авральна 

• за місцем здійснення 

• аудиторна 

• домашня 

• бібліотечно-інформаційна 

Самостійна 
робота 
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При здійсненні дослідницької самостійної роботи пізнавальна діяльність 

набуває творчого, пошукового характеру, для її здійснення визначається 

система оптимального поєднання методів розв’язання проблемних ситуацій. На 

цьому рівні розумової діяльності проявляється інтелектуальний потенціал і 

творчі здібності студентів, реалізуються їх дослідницькі здібності. Зазначені 

види самостійної роботи слід розглядати як етапи, які мають пройти студенти 

для досягнення найвищого рівня здібностей - творчої діяльності.  

Самостійна робота студента повинна бути забезпечена системою 

навчально-методичних засобів, передбачених робочою навчальною програмою 

дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

конспектами лекцій, збірниками завдань, комплектами індивідуальних 

семестрових завдань, практикумами, комп’ютерними навчальними 

комплексами,  методичними рекомендаціями з організації СРС, окремими 

завданнями та іншим, які повинні мати також й електронні версії. У зв’язку з 

цим важливим етапом організації СРС є розробка інформаційно-методичного 

забезпечення. Інформаційне забезпечення дає відповідь на запитання «що 

вивчати?», а методичне – на запитання «як вивчати?».  

Організувати самостійну роботу студентів можна на заняттях або 

позааудиторно; за групами або індивідуально. В процесі організації самостійної 

роботи студентів можна застосувати різноманітні інтерактивні методи навчання 

[2, с.82-130].  

Студентам можут бути запропоновані різні типи завдань. Розглянемо їх. 

Приклад 1. Вправа на розвиток сприйняття 

Студенту необхідно записати запропоновані рахунки (субрахунки) у 

таблицю таким чином, щоб у сірі осередки були записані активні рахунки 

(субрахунки), у білі – пасивні; активно-пасивні не обирати.   

Коди рахунків  бухгалтерського обліку: 103, 131, 401, 631, 372, 442, 301, 

681, 441, 333, 201, 601, 501, 181, 281, 362, 48, 377, 421, 651, 662, 375, 92, 791, 

652, 719, 93, 811, 112, 285, 151, 231, 282, 284, 34, 35, 362, 38, 39, 43, 46, 641, 75, 

801, 312, 521, 661, 652, 39. 
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Приклад 2. Вправа на розвиток уваги 

Знайдіть слова, що позначають бухгалтерські терміни, використовуючи 

вказані нижче питання. Слова не перетинаються, але можуть згинатися. 

1. Рахунки, на яких обліковуються господарські засоби?  

2. Розділ балансу, у якому обліковуються джерела утворення 

господарських засобів?  

3. Прийом бухгалтерського обліку: перевірка фактичної наявності 

товарів?  

4. Спосіб групування господарських засобів і джерел їх утворення, метод 

бухгалтерського обліку?  

5. Він підтверджує факт здійснення господарської операції. 

6. Порядковий номер рахунку?  

7. Первинний документ, що складається комісією?  

8. Установа, що зберігає документи?  

а к т н і б т 

д с и в в а к 

о а в е і л а 

к п н н х а я 

у м і т р н і 

н е д а а с ц 

т к о р и з а 
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Приклад 3. Вправа на розвиток мислення 

Студенту пропонується за 2 хвилини викреслити зайве поняття у 

кожному рядку: 

а) паливо, комп’ютер, сальдо, виріб 

б) капітал, зобов’язання, забезпечення, засіб 

в) довіреність, запас, договір, звіт 

г) оборот, усушка, збитки, утруска 

Приклад 4. Вправа на розвиток управлінських якостей 

У  бухгалтерському обліку зроблений запис: Дт 231 Кт 201 – 1200,00 грн. 

Фактично виявлено, що сума матеріалів відображена разом із ПДВ. 

Підприємство зареєстровано, як платник податку на додану вартість. Облік 

матеріалів на складі ведеться за цінами закупівлі. Знайдіть помилку у 

бухгалтерських записах та запропонуйте шляхи її виправлення. 

Приклад 5. Вправа на розвиток інтелектуально-творчих здібностей 

Написати сенкан до теми «Облік інвестицій». Ключове слово 

«Інвестиції». (Студенти запропонували наступний сенкан: Інвестиції / Реальні, 

фінансові / Розширюють, збільшують, вкладаються / Працюють для збільшення 

прибутку / Вигоди). 

Заключним етапом організації СРС є її контроль. Питання, винесенні на 

самостійне опрацювання, підлягають підсумковому та проміжному контролю. 

Найбільш ефективними є такі форми контролю, як розгляд питань самостійної 

роботи на семінарських та практичних заняттях, застосування дискусій, тестів, 

експрес-контролю, рефератів, мозкових атак, рольових ігор, прес-конференцій, 

індивідуальних завдань. При контролі якості навчання з конкретної теми 

дисципліни оцінюються придбані теоретичні знання, ступінь розвитку творчого 

мислення, надбання навиків самостійної роботи, вмінь синтезувати надбані 

знання та застосовувати їх при вирішенні практичних задач. 

Отже, самостійною є та діяльність, яку студент здійснює без сторонньої 

прямої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий 

досвід, переконання, і яка, через збагачення студента знаннями, формує риси 
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самостійності. Самостійна робота - не самоціль, а один із засобів поліпшення 

всієї навчальної роботи, підготовки студентів до майбутньої практичної 

діяльності. Правильна організація самостійної роботи сприяє розвитку 

розумових здібностей студентів. Тому, задачею викладача є пошук і 

впровадження нових способів й методів організації самостійної роботи у 

навчальному процесі. 
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магістрант Фізико-математичного факультету, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

Вивчення курсу геометрії в школі починається з 7 класу. За новою 

навчальною програмою тема, в якій учні вивчають геометричні перетворення 

зустрічається вперше лише в кінці 9 класу. Геометричні перетворення 

вивчаються в темі «Геометричні переміщення», на яку, за діючою навчальною 
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програмою, відводиться 6 годин. [1, c. 40] Тут, згідно з діючою навчальною 

програмою, подається перетворення подібності та його частинні випадки: рухи 

(паралельне перенесення, симетрія відносно точки й прямої, поворот), 

гомотетія; обґрунтовуються властивості цих перетворень. Подібність фігур, 

порівняно з 8-м класом, розглядається в більш загальному аспекті. Значна увага 

приділяється формальному опису перетворень мовою декартових координатах і 

пошуку алгебричних інтерпретацій їх геометричної суті.  

В багатьох підручниках наголошується, що в геометричних 

перетвореннях предметом дослідження є не процес, який відбувається в часі, а 

лише властивості фігури та її образу. Це справді так, проте не зашкодить знати, 

що «бачення», динаміка переходу однієї фігури в іншу (закон дії) сприяють 

якісному розумінню суті та властивостей перетворення. 

 Автори у висвітленні теми притримуються традиційного підходу. Однак, 

так не приділяється належна увага з’ясуванню природи перетворень, а отже й їх 

образному уявленню. [3, c. 22] 

Тому дана тема в шкільному курсі геометрії дається учням досить 

складно і нецікаво, що негативно в майбутньому впливає на рівень 

математичної культури і розвитку учнів. Крім того, подальше вивчення деяких 

тем з геометрії старшої школи стає неможливим, наприклад теми: «Паралельне 

перенесення в просторі». Тому виникає необхідність викликати інтерес учнів до 

вивчення даної теми,  показати застосування в реальному житті. 

Прикладна спрямованість навчання геометрії формує у студентів 

розуміння геометрії, як методу пізнання та перетворення оточуючого світу, 

який має розглядатися не лише областю застосувань геометрії, а й невичерпним 

джерелом нових геометричних ідей. Навчання застосуванню геометричних 

знань до розв’язування задач прикладного змісту, що виникають поза межами 

геометрії і розв’язуються геометричними методами, сприяє зміцненню 

мотивації навчання, системності, дієвості, гнучкості набутих знань, розвитку 

вмінь застосовувати отримані знання, стимулює пізнавальні інтереси учнів і 

студентів [4, с. 75]. 
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Цікавим для учнів при вивченні даної теми може бути прикладне 

застосування геометричних перетворень при створенні орнаментів. 

Геометричні побудови, сполучення та закономірні криві використовуються з 

давнини до сьогодення в орнаменті. Застосувавши ритмічний повтор (лінійний і 

центричний), дзеркальну симетрію (дзеркальну симетрію і / або поворот), 

накладання декількох елементів (створення сітки) ми отримуємо надзвичайно 

красиві зображення. Саме такий метод називається геометричною побудовою 

орнаменту, який дає нам змогу подивитися на навколишній світ зовсім іншими 

очима.  

Геометричний орнамент формує лінійні, просторові композиційні 

системи. Саме геометричний орнамент дає можливість осягнути суть 

математичного, раціонального «пояснення» навколишнього світу. Створюючи 

різноманітні композиції, що складаються з центричних, квадратних, трикутних 

сегментів, митець спирається на вихідні положення побудови геометричного 

орнаменту — математичний розрахунок. [5, c. 165] 

Схеми орнаментів розробляються на основі ряду принципів побудови, які 

дозволяють вибрати з сукупності наявних мотивів той, що дає найвиразніший 

ефект. Гарний декоративний ефект дає принцип повторення, який часто 

зустрічається в бордюрах, стрічках, фризах та ін. Поперемінне повторення 

мотиву в протилежних напрямках дає принцип інверсії. Принцип чергування 

має місце у поперемінному вертикальному і горизонтальному розташуванні 

мотиву орнаменту. Принцип симетрії проявляється в розташуванні двох 

однакових мотивів по обидві сторони від осі. Вісь може бути як зображеною, 

так і уявною (рис. 1). [6, с. 26]  

 

Принцип повторення 

 

 

Принцип інверсії 
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Принцип чергування 

 

Принцип симетрії 

Рис.1. Принципи побудови орнаментів 

Геометричні перетворення, а саме рухи, застосовуються не лише в 

геометричних орнаментах. Прикладом може слугувати винайдення інверсора. 

Цей винахід відіграв важливу роль у розвитку конструкцій парових машин. 

Інверсор – найперший площинний шарнірний механізм здатний перетворювати 

обертальний рух у прямолінійний і, навпаки. Винахід, що моделює високоточне 

прямолінійне переміщення, має надто широке застосування в техніці, зокрема в 

розробці й удосконаленні конструкцій із поршневим двигуном зовнішнього 

згорання, призначеним для перетворення теплової енергії пари на механічну 

роботу (парові машини). [3, c. 23] 

Математичний опис інверсора прямо пов’язаний з інверсією кола. [7, c. 

884] 

Отже, вивчення геометричних перетворень, особливо рухів, відіграє 

важливу роль у вивченні всього курсу геометрії. Ця непроста для учнів тема 

дуже цікава і багата прикладними застосуваннями перетворень в реальному 

житті. Треба їм якомога ширше показати даний зв’язок, і тим самим поглибити 

мотивацію до подальшого вивчення геометрії. 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ РОМЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ МАН УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ) 

 

Шульга Ю.Г., 

методист комунального закладу  

«Роменська міська Мала академія наук  

учнівської молоді»  

Роменської міської ради  

Сумської області 

ХХІ століття – це ера інформаційного суспільства. На сьогоднішній день 

«аналітики все більше і більше починають говорити про інформацію як про 

головну відмітну ознаку сучасного світу. Нам кажуть, що ми входимо у 

інформаційну еру, що домінують нові способи передачі інформації, що ми 

живемо в електронному суспільстві і рухаємось до віртуальної економіки, 

рушійною силою якої стала інформація, і що уже зараз ми живемо в умовах 

глобальної інформаційної економіки» [1, с. 6]. 

Для такого світу «цифри» та «інформаційної економіки» через 20-30 років 

затребуваними стануть нові професії, сформовані на стику bio- та IT-

технологій. За даними Міжнародного кадрового порталу майбутні спеціалісти 
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з-поміж великої кількості вмінь та навичок [2] мають оволодіти інформаційно-

цифровими компетентностями.  

Відповідно до «Рекомендацій Європейського парламенту та Ради Європи 

щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» 

(18.12.2016) та Концепції Нової української школи інформаційно-цифрова 

компетентність передбачає впевнене застосування інформаційно-

комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією на роботі, в публічному просторі та в приватному спілкуванні [3].  

Інформаційно-цифрова компетентність визнана ЄС однією з ключових 

для повноцінного життя та діяльності людини, тому в Законі України «Про 

освіту» зафіксовано, що формування інформаційно-комунікаційних умінь та 

навичок є обов’язковими [4]. З огляду на це важливо впроваджувати та 

застосовувати інформаційно-комунікативні технології навчання в усіх ланках 

освіти. Цікавим та малодослідженим залишається досвід закладів позашкільної 

освіти. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати та експериментально 

проаналізувати можливості використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому просторі закладів позашкільної освіти (на прикладі 

діяльності Роменської міської МАН учнівської молоді).  

В умовах буремного розвитку інформаційної ери на сьогоднішній день 

значно розширилися напрямки впровадження ІКТ в освітньому процесі ЗПО. 

Серед них слід виділити: створення інформаційного середовища позашкільного 

закладу; створення педагогічних програмних засобів (ППЗ); здійснення 

профорієнтаційної роботи в закладах освіти; застосування інформаційних 

технологій в управлінні закладом; застосування мультимедійних засобів 

навчання; розробка дистанційних курсів; використання електронних лекторів, 

тренажерів, підручників, енциклопедій; розробка ситуаційно-рольових та 

інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделювання 

процесів і явищ; забезпечення дистанційної форми навчання; проведення 

інтерактивних освітніх телеконференцій; побудова систем контролю й 
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перевірки рівня досягнень вихованців (використання контролюючих програм-

тестів); створення і підтримка сайту позашкільного закладу; створення 

презентацій навчального матеріалу; здійснення проективної і дослідницької 

діяльності; використання засобів Інтернет з метою пошуку інформації, 

розробки програмно-методичного забезпечення, професійного та 

психологічного консультування; створення електронних бібліотек, медіатек 

тощо. Детальніше розглянемо основні напрямки впровадження ІКТ в 

освітньому процесі ЗПО на прикладі діяльності Роменської міської МАН [5, c. 

256]. 

Важливою складовою глобалізації є використання інформаційних 

технологій, особливо Інтернету. Інформаційні технології та Інтернет формують 

інформаційний простір, на шляху формування якого адміністрація Роменської 

міської МАН здійснила ряд заходів: було розширено парк комп’ютерної 

техніки до 9 ноутбуків та 3 ПК; в закладі діє локальна мережа, яка об’єднує 

робочі місця адміністрації та педагогічних працівників; з іншими закладами 

налагоджено стабільний документообіг електронною поштою; заклад 

підключений до мережі Інтернет, що дає можливість забезпечити рівний доступ 

педагогів та учнів до якісної освіти. 

В умовах глобалізації сучасного світу дедалі важливішу роль серед ІКТ 

займають мережеві технології, зокрема можливості мережі Інтернет. Однією з 

перспективних технологій, яка дозволяє спілкуватись у вебпросторі, 

обговорювати проблеми, обмінюватись досвідом, створювати та 

використовувати різноманітні освітні вебресурси, є вікіенциклопедія 

колективного авторства.  

Вікіенциклопедія – це сайт довідкового характеру, наповнення якого 

здійснюється спільними зусиллями великої кількості учасників. Наприклад, 

вихованці гуртка «Історія України» найцікавіші та маловисвітлені дослідження 

публікують на даному ресурсі.  

Мережні соціальні сервіси стали основним засобом спілкування, 

підтримки та розвитку соціальних контактів; спільного пошуку, зберігання, 
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редагування та класифікації інформації; творчої діяльності мережного 

характеру; виконання безліч інших завдань. Така їх група, як соціальні мережі 

надають такі інструменти для здійснення вищенаведених функцій: групи 

(науково-дослідні, за інтересами); обмін файлами (теоретичні матеріали, 

завдання, програми); публікація матеріалів (відео, фото, посилання на зовнішні 

ресурси); обговорення, опитування, оповіщення, додатки (перекладач, 

калькулятор, стікери тощо). 

Найпопулярнішими соціальними мережами на сьогодні є Facebook, 

Twitter та ін.  Вони дозволяють створювати віртуальні співтовариства (з 

відкритим та закритим доступом), що об’єднують користувачів з спільними 

інтересами (група у Facebook «Роменська міська Мала академія наук»). У 

такому форматі педагог може організовувати та координувати роботу секцій та 

груп. 

Сьогодні неможливо уявити освітній процес без застосування 

мультимедійних технологій – апаратних та програмних засобів комп’ютерних 

технологій, що забезпечують одночасну роботу з текстом, звуком, статичними 

та динамічними графічними зображеннями, відео сюжетами. Мультимедійна 

презентація – засіб, без якого не обходиться захист жодної роботи МАН. 

Під час роботи над науковим дослідженням гуртківці зі своїми 

керівниками в основному використовують такі види програмних засобів: 

текстові процесори, видавничі системи, електронні таблиці, системи управління 

базами даних, електронні календарі, інформаційні системи функціонального 

призначення, комп’ютерні графічно-інформаційні технології (КГІТ), які 

дозволяють створювати графічні зображення (графіки, функції, діаграми, схеми 

тощо) [6]. 

Інформаційно-комунікаційні технології тісно переплітаються з 

проектними технологіями. Саме проектна діяльність є  однією з результативних 

видів учнівської діяльності, в процесі якої відбувається розвиток пізнавальних 

навичок, уміння орієнтуватися у потоці інформації, самостійно конструювати 

свої знання, вдосконалювати навички роботи з електронними комунікаціями, 
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розвивати творчі здібності, формувати практичні знання і вміння, перевіряти 

отримані знання на практиці, робити висновки, шукати найоптимальніші шляхи 

вирішення різних питань, і, головне, самостійно приймати рішення. Вихованці 

Роменської міської МАН створюють та реалізують свої проекти у формі сайтів, 

мобільних додатків, програм, плакатів, буклетів, постерів тощо. 

З метою забезпечення моніторингу досягнень учнів навчальних закладів 

міста у Всеукраїнських олімпіадах з базових предметів, Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів МАН, всеукраїнських і 

міжнародних інтелектуальних конкурсах та створення рейтингу 

інтелектуальних досягнень учнів ЗОШ міста у 2015 р. відділ освіти виконавчого 

комітету Роменської міської ради спільно з Роменською міською МАН за 

допомогою онлайнового офісу Google Docs створили  новий проект «Олімп 

знань» https://docs.google.com/spreadsheets/d/1INFFqID5o2-OsULoCSfad 0okonJ 

C3Rle1YDACzhtH8w/pubhtml.  

Основним програмним інструментарієм, що використовується 

керівниками гуртків при розробці занять наукових секцій -  це, насамперед, 

пакет MS Office. Так, за допомогою різноманітних редакторів, що входять до 

цього програмного комплексу, зручно та швидко готувати мультимедійні 

презентації та майстер-класи у вигляді слайд-шоу  (MS PowerPoint), готувати 

індивідуальні та яскраві інструкційні картки, тестові листи, збірники тез, 

аналітичних звітів, методичних рекомендацій (MS Word, MS Excel), готувати 

зразки презентаційних буклетів, технологічних карт, газети «МАНіЯ» (MS 

Publisher) тощо. Розмаїття готових програмних рішень допомагає викликати в 

учня особисту зацікавленість в успішному виконанні покладеної задачі.  

Web-сайт Роменської міської МАН учнівської молоді (http://www.romny-

man.sumy.sch.in.ua) – це своєрідний інтерфейс між закладом та його оточенням, 

який виконує чітку місію – пропагує наші ідеї в суспільстві, віртуальний 

представник закладу, популяризує наші послуги та віддзеркалює успішну 

роботу. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1INFFqID5o2-OsULoCSfad%200okonJ%20C3Rle1YDACzhtH8w/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1INFFqID5o2-OsULoCSfad%200okonJ%20C3Rle1YDACzhtH8w/pubhtml
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Таким чином, досвід використання інноваційних інформаційних 

технологій у роботі Роменської міської МАН показує, що ІКТ допомагають 

всім учасникам освітнього процесу ефективно та результативно вирішувати 

різні життєві завдання та проблеми. 
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