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УДК 374                                                                               Педагогічні науки 

 

ТРЕНІНГОВІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ЯК  ЗАСІБ  ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ  КЕРІВНИКІВ  ГУРТКІВ 

 

Андрєєва Ю.М., 

методист Сватівського районного молодіжного центру  

«Слобожанська духовна криниця ім. М.Щепенка» 

м. Сватове, Луганська область, Україна 

На сьогодні значна кількість українських та зарубіжних науковців, 

методистів  досліджують питання впровадження інноваційних технологій в 

навчальний процес. Так,  велика кількість праць присвячена  питанню  розвитку  

професіоналізму педагогів,  застосуванню креативних підходів в освітньому 

процесі (Т. Сорочан, Є. Хриків, А. Міщенко, А. Дергач та ін.), зокрема, через  

використання тренінгових технологій (А. Маркова, Н. Самоукіна та ін.).  

Вважаю, що на сучасному етапі розвитку нашого суспільства  зростає  потреба 

в нестандартно мислячих творчих педагогах, спеціалістах, в їхньому умінні 

конструювати, оцінювати, раціоналізувати, про що також зазначено в Законі 

України «Про освіту», Концепції НУШ.  

Реалізації даного аспекту  в освіті, на мою думку, сприяє впровадження 

тренінгових технологій в освіту дорослих. Особливості тренінгової форми 

роботи висвітлено в працях К. Левіна, якого вважають основоположником 

даної технології та його послідовників О. Эверетта, У. Патрика, В. Эрхарда [1].  

Виникнення, науково-практичне розроблення та поширення тренінгових 

технологій пов’язано з іменами С. Геллеррштейна, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, 

Д. Морено, Ф. Перлза, К. Роджерса, П. Шильдера та ін. 

Теорія психолого-педагогічного тренінгу описана у дослідженнях О. 

Арнольд, В. Большакова, В. Захарова, Т. Зайцевої, О. Лушпаєвої, С. 

Макшанова, К. Роджерса, П. Прістлі, Дж. Торнтон та ін. Особливості 

тренігових технологій у професійній підготовці фахівців представлено у працях 
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О. Бурякової, М. Васильєва, К. Левіна, А. Панфілової, Л. Петровської, В. 

Пугачова, К. Фопель та ін. Доцільність тренінгових технологій в системі 

підвищення кваліфікації розкрито Ю. Жуковим, М. Кларіним, А. Панфіловою, 

Б. Парагіним, О. Солтицькою та ін. [2, с. 8] 

Крім того, тренінг як засіб адаптації людини до професійної діяльності, 

перепрограмування її поведінки і позицій отримав широке визнання і 

впровадження в різних сферах суспільного життя. На сьогодні відомий досвід 

Лейпцігськoї (М. Форвег, Т. Альбер), Талліннської (X. Міккін), Санкт-

Петербурзької (Л. Петровська, Ю. Ємельянов, С. Макшанов) та інших шкіл. 

 За результатами опитування, яке проводилося серед педагогів 

Сватівського району, близько 64% опитаних зазначили, що тренінги є 

ефективною формою роботи з підвищення рівня педагогічної майстерності, 

формування життєвих та професійних компетентностей. 

Отже, тренінг – це метод групової навчальної діяльності, коли за 

допомогою спеціальних вправ, спрямованих на відтворення, виконання й аналіз 

ситуацій, в учасників не тільки формуються професійні уміння й навички, але й 

строюються умови для професійного розвитку. Таким чином "занурення" у 

професійні ситуації в спеціальних умовах сприяє осмисленню вже наявного 

професійного досвіду та формуванню нового. Окрім того, під час проведення 

тренінгу використовуються інтерактивні технології і методи, які реалізують  

принципи освіти дорослих, що ураховують особливості і вимоги андрагогічної 

моделі навчання. У цьому контексті доцільно зазначити, що тренінг 

спрямований на набуття практичних умінь і навичок, передбачає активну 

позицію тих, хто навчається, а відтак цей метод дозволяє ураховувати право  

людини на вибір й прийняття рішень, методи праці, потреби в обґрунтуванні 

необхідності вивчення нової інформації та її інтегруванні з наявним 

професійним і життєвим досвідом, вимоги практичної спрямованості навчання. 

[3].  

Тренінг як форма навчання, побудована на використанні переваг групової 

роботи, має три відносно самостійних, але взаємопов’язаних процеси: навчання 
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 групова динаміка  розвиток особистості. Водночас, кожний з цих процесів 

має власні детермінанти. Використання тренінгових технологій передусім 

сприяє практичній підготовці педагога, спеціаліста, даючи можливість 

застосувати здобуті знання в реальних умовах. [3] 

Сенс впровадження даної технології в освіту дорослих можна пояснити 

функціями, які виконують тренінги: навчальна – засвоєння дисципліни й 

формування необхідних умінь і навичок; розвивальна – створення умов для 

розкриття творчого потенціалу й розвиток індивідуальних здібностей; 

мотивувальна – налаштування на активне навчання й психологічну готовність 

для засвоєння великих обсягів інформації; комунікативна – становлення й 

розвиток контактів поміж слухачами, формування прагнення до співпраці з 

високим рівнем довіри й сприйняттям інших членів команди; релаксаційна – 

зняття емоційного напруги, викликаної навантаженням на нервову систему у 

процесі інтенсивного навчання. 

Тренінг або його елементи застосовую під час засідань педагогічної ради 

(«Особистісне зростання – запорука успіху», «Вибір форм організації занять 

як одна з умов успішного навчання дітей  та учнівської молоді» та ін.), 

районної методичної комісії керівників гуртків («Зрозуміймо одне одного», «7 

звичок успішних людей»,  «Я-МИ-КОМАНДА» та ін.), Школи педагогічної 

майстерності керівників гуртків Сватівського РМЦ («Застосування тренінгових 

технологій в освітньому процесі ПНЗ», «Використання сучасних форм та 

методів у гуртковій роботі» та ін. ) тощо. Тренінгові вправи ефективно 

використовую також під час проведення семінарів-практикумів, круглих столів, 

інших організаційних форм методичної роботи з педагогами. 

Педагогічний колектив Сватівського районного молодіжного центру 

«Слобожанська духовна криниця ім. М. Щепенка» вже кілька років поспіль 

працює над впровадженням тренінгової технології в освітній процес. Заняття з 

елементами тренінгу ефективно використовуються під час роботи гуртків, у 

проведенні виховних та масових заходів. Впровадження тренінгових технологій 

у гурткову роботу розвиває компетентності, визначені в НУШ,  життєві 
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навички активного слухання, співпереживання, співробітництва, а також 

упевненої поведінки і толерантності; за допомогою тренінгової технології 

можна перевірити знання гуртківців, поглибити їх; відпрацювати  

застосовування  набутих знань та умінь на практиці, або просто відпочити, 

використавши ігрову вправу. 

Практика свідчить, що в тих гуртках, де застосовуються тренінгові 

технології, здобувачі освіти демонструють високий рівень компетентності 

навчальних досягнень, активно розвивається їх інтелектуальний, творчий 

потенціал, комунікативність та ін.  

Отже, систематичне застосування тренінгових технологій як засобу 

підвищення рівня педагогічної майстерності керівників гуртків  сприяє якісній 

організації освітнього процесу в позашкільному закладі, що підтверджується 

високим та достатнім рівнями навчальних досягнень, результативністю участі 

гуртківців та педагогів-позашкільників у різноманітних конкурсах районного, 

обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 
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Педагогічна науки  

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ СТАРШОГО ЕТАПУ ПІД ЧАС 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОДУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Бобер А.А., 

студентка інституту іноземної філології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

м. Житомир, Україна 

 Постановка проблеми. Старший етап вивчення іноземної мови в школі 

є одним із найскладніших, оскільки  він стоїть на рубежі дорослості та 

подальшого самовизначення. Старшокласники є вже самостійними 

представниками суспільства, які мають власну мову, стиль, норму поведінки,  

цінності тощо, тому вони вимагають від інших відповідної поваги та 

рівноправ’я. [5, с. 274] Орієнтація є невід'ємною складовою їх подальшого 

самовизначення, зокрема під час продукування іноземної мови в якій вони 

можуть показати власну точку зору. 

Мета статті – описати особливості орієнтації учнів старшого етапу під 

час формування іншомовної продуктивної компетентності.  

Стани дослідження. Особливості орієнтації учнів під час навчання у 

старших класах привертали увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних 

науковців, таких як Л.П.Василенко, Л.С.Виготський, Г.І.Китайгородська, 

О.П.Коханова, В.С.Мухіна, С.Ю.Ніколаєва, М.В.Савчин, О.В.Скрипченко, 

О.П.Сергеєнкова, О.А.Столярчук, D.E.Papalia та багато інших. [1, с.194] Вони 

визначили теоретичні основи формування орієнтації учнів ранньої юності, але 

матеріальна база орієнтації учнів старшого етапу під час формування 

іншомовної продуктивної компетентності є досить малою і не окреслює коло 

переваг дослідження, тому ми можемо стверджувати про актуальність даної 

теми. 
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Виклад основного матеріалу. Іншомовна продуктивна 

компетентність розвиває важливі уміння учнів старших класів в професійній 

та академічній сфері життя. Саме вона допомагає орієнтуватись учням під час 

процесу навчання. Ми визначаємо процес орієнтації під час іншомовної 

продуктивної діяльності як  систему орієнтирів та вказівок для виконання 

іншомовної продуктивної діяльності відповідно до умов та правил виконання 

необхідних операцій. [2; с. 140] Орієнтація учнів вказує на початок дії, що 

пов’язується з відповідними уміннями учнів старших класів. Саме він  

призначається для створення уявлення про зображену ситуацію. 

Орієнтація учнів старшого етапу під час формування продуктивної 

компетентності не обмежується лише процесом сприйняття інформації, а й 

психологічною готовністю прийняття рішень щодо подальшого продукування 

мови. [2; с. 139]  Головне завдання орієнтації під час продукування мови учнів 

старших класів є досягнення психологічної, фізичної, моральної, та соціальної 

готовності до комунікації в класі та поза ним. 

Вітчизняний вчений О.В.Запорожець наголошує, що орієнтація 

старшокласника визначає  загальний зміст процесу вивчення іноземної мови. 

Наш невеликий досвід викладання іноземної мови у старших класах довів, що 

основну роль у формуванні іншомовної продуктивної компетентності учнів 

старших класів відіграє орієнтація, яка склалась на початковому етапі. [3; с. 

181]  Тому ми можемо зробити висновок, що формуючи іншомовну 

продуктивну компетентність, ми маємо не лише задовольнятись виконанням 

діяльності в цілому, а приділяти увагу першочерговій орієнтації 

старшокласників, оскільки саме від неї залежить подальше формування їх 

професійної іншомовної продуктивної компетентності.  

Література 

1. Вікова психологія / О.П.Сергеєнкова, О.А.Столярчук, 

О.П.Коханова, О. В. Пасєка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 376 с. 

2. Власова О.І. Педагогічна психологія  / О.І. Власова. – К.: Либідь, 

2005. – 400.  
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3. Запорожец А.В. Развитие воспрития и деятельности  / 

А.В.Запорожец. – М.: Педагогика, 1986. –  312 с. 

4. Мухіна В.С. Вікова психологія. Феноменологія розвитку / 

В.С.Мухіна. – М.: Академія, 2006. – 608 с. 

5. Савчин  М.В. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – 

К.: Академвидав, 2006. – 360 с. 

6. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія / 

О.В.Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. – К.: Просвіта, 2001. – 

416 с. 

7. Dirven R. Pedagogical Grammar / R. Dirven // Language teaching. – 

Cambridge: Cambridge university press, 1990. – P. 1-18 

____________________________________________________________________ 

Педагогічні науки 

 

ДІАГНОСТУВАННЯ СТІЙКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗОШ І СТУПЕНЮ 

Н.В.Божок 

студентка факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського 

м.Миколаїв, Україна 

Нова українська школа висуває додаткові вимоги до особистості 

педагога. Учитель нової формації має проявляти стійкий інтерес до професійної 

діяльності та бути спроможним до самоосвіти впродовж всієї педагогічної 

діяльності. Професійне навчання вчителів ЗОШ І ступеню потребує 

формування стійкого професійного інтересу. Тому для визначення шляхів 

реалізації такого перспективного завдання виникає необхідність у діагностиці 

стійкого інтересу до обраного фаху.   

Дане питання досліджували такі науковці як от: Журавльова Л.С., 

Червоненко К.С., Зубатюк Н.О., Синявський В.В. та інші 
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Професійний інтерес - вибіркова спрямованість особистості на професію 

як на соціально-психологічну роль.[3] Під стійкістю науковці розуміють 

постійну, систематичну зацікавленість, яка проявляється шляхом виконання 

професійних завдань.[1] Для студентів провідним є такий вид діяльності як 

навчання. 

Стійкий професійний інтерес – це психологічний процес, який має свою 

структуру. Зазначений процес складається з таких категорій як от: когнітивний, 

індивідуальний та мотиваційний.[2] Під когнітивним, як правило, розуміють 

базові професійні знання та мислення; оволодіння поняттями дидактики, 

педагогіки та методики навчання. Для діагностування даної категорії необхідно 

здійснювати контроль набутих професійних знань, умінь та навичок у 

відповідності до вивченого матеріалу. Ми вважаємо, що дослідження 

академічної успішності студентів не відображає реальних професійних знань.  

Індивідуальний критерій пов'язаний із психологічною відповідністю 

студентів обраному фаху. За класифікацією професій Є.О.Клімова «учитель» 

належить до типу «людина-людина». В описі професій служби зайнятості 

вказано, що вчитель має володіти такими якостями як от: толерантність, 

стресостійкість, активність, енергічність та комунікабельність.[4] Тут також 

зазначається, що найбільш придатним для такої діяльності є індивід із типом 

темперамента сангвініка. Проаналізувавши характеристики всіх 16-ти 

соціотипів соціоніки В.В.Гуленка та їхньої придатності до певної професійної 

діяльності ми визначили, що найбільш придатними для роботи з дітьми є такі 

типи: ENTP, ESFJ, ENFJ, ISFJ та ENFP. Тому вважаємо за необхідне 

досліджувати індивідуальний критерій стійкого професійного інтересу за 

трьома методиками, а саме: соціоніка В.В.Гуленка, карта інтересів Є.О.Клімова 

та методика визначення типу темпераменту Айзенка. Як правило дана категорія 

є незмінною. Адже дані характеристики формуються на біологічному рівні. 

Мотиваційний критерій професійного інтересу пов'язаний із причинами 

обрання майбутнього фаху (поради батьків чи знайомих, власне бажання, 

соціально-економічні причини і т.д.) та причинами здійснення професійного 
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навчання (бажання отримати диплом про освіту чи стипендію, задовольнити 

батьків, або отримання якісних знань, які сприятимуть професійному 

становленню у майбутньому). Для діагностування даної категорії необхідно 

застосовувати різноманітні методи дослідження: спостереження, бесіда, 

анкетування, опитування, експеримент тощо.  

Після того, як діагностування критеріїв стійкого професійного інтересу 

було здійснено необхідно визначити приналежність студента до певної групи. 

Ми визначаємо такі рівні стійкості професійного інтересу майбутніх учителів:  

- творчий (високий) рівень – характеризується високими знаннями з 

педагогіки, дидактики та методики. Студент проявляє зацікавленість у 

самостійному вивченні професійних явищ та процесів, застосовує набуті знання 

поза межами навчальної процесу; 

- продуктивний (середній) рівень притаманний студентам із хорошою 

базою професійних знань та тих, що виконують навчально-пізнавальну 

діяльність формально. Зазвичай дана категорія не цікавиться педагогічною 

теорією поза межами навчального процесу;  

- репродуктивний (низький) рівень – характеризується низьким 

рівнем професіних знань, пропусками навчальних занять. Відсутністю бажання 

займатися професійним саморозвитком. Зазвичай сюди відносяться студенти із 

низьким рівнем індивідуальної категорії. Оскільки у них низька або взагалі 

відсутня психологічна приналежність до педагогічної діяльності.  

Діагностування стійкості професійного інтересу потребує подальшого 

вивчення. Оскільки вивчення даної категорії має враховувати систематичність 

професійної активності та величину прикладених зусиль.  

Література: 

1. Журавльова Л. С., Червоненко К. С. Профорієнтаційна робота з 

підлітками як умова їх успішної соціалізації // Науковий вісник 

Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 

2013. № 2. С. 161–165. 



13 
 

2. Зубатюк Н.О Моніторинг якості профільної освіти та 

профорієнтаційної роботи / Н. Зубатюк // Школа. – 2012. – № 1. – С. 36-46. 

3. Синявський В.В. Професіограми і психограми професій 

педагогічного спрямування : метод.посіб. / В. В. Синявський. – Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2014. – 83 с 

4. Державна служба зайнятості. Офіційний сайт. URL: 

https://www.dcz.gov.ua/ 

____________________________________________________________________ 

УДК 37.015.31:502       Педагогічні науки 

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

Гончарук В.В., 

провідний інженер, 

Національний дендропарк «Софіївка» НАН України, 

м. Умань, Україна 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

визначає, що стрижневим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, 

орієнтованого на майбутнє. Відповідно стратегія розвитку національної 

системи освіти повинна формуватися адекватно сучасним інтеграційним і 

глобалізаційним процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, 

що забезпечить стійкий рух і розвиток України у першій чверті XXI століття, 

інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий освітній 

простір. Глобальні екологічні проблеми стали невід’ємною ознакою 

сьогодення. Тому стратегічним завданням розвитку вітчизняної освіти є 

формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти; урахування 

світового досвіду і принципів сталого розвитку. 

На сучасному етапі Україна зазнає значних соціально-економічних, 

духовних і культурних перетворень, що потребує  від вищої школи формування 

нового покоління фахівців, які відповідатимуть запитам суспільства в галузі 
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професійної підготовки кадрів, її сучасним стандартам. Підвищення якості 

педагогічної освіти в умовах входження до європейського освітнього простору, 

упровадження нових підходів у навчальний процес вищої школи України 

потребують істотного вдосконалення професійної підготовки студентів.  

Процеси екологізації освіти ґрунтовно вивчають у численних наукових 

працях. В Україні вони найперше представлені в наукових працях 

Я. Кульчицького, В. Кравціва, Є. Мішеніна, І. Магазинщикової, Л. Лиска, 

Е. Семенюка, І. Синякевича, Ю. Туниці й інших науковців. 

У Концепції національної екологічної політики України на період до 

2020 р., яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2007 р. № 880-р, слово «екологізація» вживається в таких дефініціях: 

«екологізація суспільного розвитку», «екологізація промисловості», 

«екологізація транспорту», «екологізація енергетики», «екологізація водного 

господарства», «екологізація сільського господарства», «екологізація лісового 

господарства». Це є свідченням того, що слово «екологізація» набуло 

офіційного визнання в Україні. У 2014 р. воно вперше з’явилося у словнику, що 

вийшов у світ за редакцією академіка Ю. Туниці [1]. 

Екологізація природокористування – це удосконалення економічних 

відносин, що складаються у процесі взаємодії виробництва з навколишнім 

середовищем і які спрямовані на підвищення рівня екологічного ефекту на 

одиницю виробленої споживчої вартості і дають змогу подолати глобальні, 

національні, регіональні і локальні екологічні загрози. 

Методологічною основою екологізації освітнього простору виступають: 

принцип екологічного імперативу (М. Моїсеєв); закон вивищення потреб 

(О. Здравомислов, Д. Фельдштейн); принцип гуманістичної спрямованості й 

інструментальної конструктивності, що передбачає реальне слідування 

прогресивним і гуманістичним ідеалам та цілям у справах і вчинках 

(В. Загвязинський). Теоретичні основи екологізації освіти відображені у 

міжнародних документах (Порядок денний ХХІ століття, Стратегія ЄЕК ООН з 

освіти для сталого розвитку). 
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Екологізація – поняття, що розкриває процес проникнення екологічного 

підходу, екологічних принципів у різні види і сфери життєдіяльності людей. 

Суть цього феномену в науці полягає у виявленні і дослідженні зв’язків, що 

існують між об’єктом вивчення тієї чи іншої природничої чи соціально-

економічної науки і природним середовищем [2]. 

Взагалі, екологізація освіти – це безперервний, послідовний, поетапний 

творчий процес, у якому мають бути задіяні усі учасники навчального процесу. 

Завданням екологізації освітньої діяльності визначається «розуміння тими, хто 

навчається, і тими, хто навчає, органічної єдності та взаємозалежності людини і 

природи» [3, с. 25]. 

Екологізація екологічної сфери повинна бути спрямована на захист життя 

на Землі від космічних загроз, пов’язаних із деструктивними процесами за 

межами нашої планети. У наукових працях вона представлена фрагментарно і 

не охоплює весь комплекс еколого-економічних проблем довкілля. Вона 

повинна охопити всі різновиди екологічної політики: лісову, земельну, 

атмосферну, водну, рекреаційну, ресурсно-сировинну, щодо тваринного світу, 

щодо екологічної безпеки [3, с. 192]. 

Основи екологізації заклав В. Вернадський, який доводив, що діяльність 

людей має бути досить добре узгоджена із організованістю біосфери й 

законами її цілісності [4, c. 351]. Саме на основі пізнання законів 

організованості біосфери можна здійснити екологізацію людської діяльності, 

яка забезпечується усвідомленням ролі природи в житті людини. 

В Україні і за кордоном в освіті визначають такі основні тенденції її 

екологізації: 1) акцентування уваги на формуванні системи екологічних 

уявлень, ознайомленні з об’єктами та явищами природи, поглибленні і 

розширенні знань еволюційного, узагальнюючого характеру; 2) формування 

бережливого ставлення до природи. За такого підходу освіта орієнтується на 

залучення особистості у різноманітні види діяльності, які впливають на 

суб’єктивне ставлення до довкілля: спостерігати та співпереживати всьому, що 

стосується навколишнього середовища; 3) акцент на формуванні, насамперед, 
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стратегії і технології взаємодії людини з природою. Іде орієнтація на 

включення особистості у таку взаємодію із природою, яка дає можливість 

засвоєння адекватних екологічних стратегій, набуття необхідних для їх 

реалізації вмінь і навичок. Орієнтація на екологічні проблеми конкретної 

місцевості, а не на охорону природи «взагалі» дає позитивні результати [5, 

с. 216].  

Екологізація системи освіти (за Н. Мамедовим) – це характеристика 

тенденції проникнення екологічних ідей, понять, принципів, переходів в інші 

дисципліни, а також підготовка екологічно грамотних фахівців 

найрізноманітнішого профілю. Фінальна мета цього процесу – проникнення 

сучасних екологічних ідей і цінностей у всі сфери суспільства, його 

екологізація. Бо тільки через екологізацію всього суспільного життя можливо 

врятувати людство від екологічної катастрофи [1, с. 628]. 

Інформація щодо проблем навколишнього середовища вводиться в 

основні навчальні курси з урахуванням специфіки кожного предмета. Це 

можливо реалізувати в курсі лекцій, під час семінарських, лабораторних занять, 

після закінчення викладу теми (розділу), у кінці вивчення всього теоретичного 

курсу. Слід також здійснювати взаємозв’язок екологічних, природоохоронних і 

виховних аспектів досліджуваного матеріалу, ретельно продумувати методику 

його вивчення. 

Студенти також готують доповіді на науково-практичні конференції, 

наукові статті до публікації, методичні матеріали для практичних занять, 

впроваджують їх у навчальний процес. Отже, відбувається екологізація освіти і 

формується екологічна свідомість як нова ідеологія життєдіяльності. 

Екологізація освіти приводить до формування екологічного світогляду, 

народження нової екологічної культури, на формування якої спрямовується 

освіта у навчальних закладах. Тобто, відбувається наповнення її сучасним 

екологічним змістом та відповідною спрямованістю думок і помислів.  

Настав час зробити послідовні й виважені кроки в напрямку екологізації 

освіти, підвищення рівня екологічної свідомості громадян, при цьому слід  



17 
 

спиратися на сучасні погляди еколого-правових наукових шкіл, визнаних 

громадськістю. Підтримуємо пропозиції вчених про необхідність прийняття 

Закону України «Про екологічну освіту» та обов’язкового включення 

екологічної складової до державних стандартів освіти. 

Отже, сучасний широкомасштабний розвиток господарської діяльності 

створює реальні загрози довкіллю. Для екологізації господарської діяльності 

необхідно впровадження нової техніки та прогресивних технологій, що, у свою 

чергу, обумовлює технічний прогрес. Проблеми виживання людства пов’язані з 

необхідністю впровадження досягнень науково-технічного прогресу у практику 

господарювання. Жодне рішення щодо подальшого соціально-економічного 

розвитку не може прийматися без того, щоб не передбачити природоохоронну 

складову. А проблеми екологізації господарської діяльності можуть бути 

вирішені лише на інноваційній основі, яка є визначальним фактором 

інноваційного розвитку економіки.  Отже, екологізація освіти забезпечується 

постійним поповненням екологічних знань, необхідним рівнем екологічної 

грамотності населення, сформованим екологічним світоглядом і має стати 

органічною складовою частиною всієї системи освіти, а її зміст повинен 

змінюватися залежно від соціально-економічних умов, характеру і стану 

проблем навколишнього середовища. 
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КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ 

 

Гузенко І.М.  

Національна Академія сухопутних військ  

ім. гетьмана П. Сагайдачного, 

старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення 

діяльності військ 

Розглядаючи психолого-педагогічні аспекти формування стресостійкості, 

як складової професійної компетентності курсантів військових ВНЗ у процесі 

навчання, слід прийняти до уваги, що формування професійної компетентності 

майбутнього військовослужбовця передбачає опанування ним знань, умінь і 

навичок майбутньої військово-професійної діяльності, а також набуття 

особистісних характеристик, необхідних для професійної діяльності. Поняття 

«компетентність» (лат. competens - відповідний, здібний) означає коло 

повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, 

досвідом у певній галузі. А.К. Маркова визначає основні сутнісні категорійні 

ознаки поняття «компетентність»: компетентність не зводиться до освіченості; 
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компетентність є поєднанням психічних якостей, які надають змогу діяти 

самостійно і відповідально; основою суджень про компетентність є оцінка та 

вимір кінцевого результату діяльності; компетентність є характеристикою 

окремої людини і виявляється у результатах її діяльності [7]. 

Формування професійно важливих психологічних якостей особистості 

майбутнього військовослужбовця створює енергетичний ресурс, що дозволяє 

курсанту бути готовим до включення в різні види професійної діяльності. До 

них відносяться інтелектуальні (особливості мислення та інших пізнавальних 

процесів) емоційно-вольові, етичні, а також соціальні і організаторські якості 

особистості військовослужбовця, які визначальним чином впливають на 

характер і ефективність професійної діяльності. Будь-яка професійна діяльність 

передбачає наявність у фахівця певного рівня розвитку професійно важливих 

якостей, в основі яких лежить відповідний набір індивідуально-особистісних 

властивостей людини[8, с. 25].  

А.О. Деркач підкреслює, що специфічні психологічні якості виражають 

сформованість усіх компонентів психіки професіонала – психічних процесів, 

властивостей, станів, утворень, які дозволяють йому виконувати обрану 

діяльність [3]. Найбільш значимими психічними якостями, на думку вченого, є 

аналітико-конструктивний склад мислення та самостійність суджень, чуттєвість 

та проникливість, емоційно-вольова стабільність та терплячість, стійкість до 

стресів та вміння адаптуватися до різних умов та факторів виконання обов'язків 

як в єдиному контексті професійної діяльності клієнта, так і при проведенні 

самостійних цілеспрямованих заходів, емпатія та рефлексія, загальні 

психофізичні властивості [3; 8, с. 25].  

Існує стільки вмінь, скільки є різних конкретних видів діяльності людини. 

В цих вміннях є спільні риси (у кожній діяльності необхідне, наприклад, бути 

уважним, планувати свою роботу, контролювати її перебіг та ін.) і відмінні 

особливості, що обумовлені змістом тієї чи іншої діяльності [8]. В контексті рис 

особистості В.М. Корольчук визначає поняття «стресостійкості» як структурно-

функціональну, динамічну, інтегративну властивість особистості, як результат 
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трансактного процесу зіткнення індивіда зі стресогенним фактором, що 

поєднує в собі когнітивну репрезентацію, об’єктивну характеристику ситуації 

та вимоги до особистості [6]. 

Згідно В.О. Бодрова, «стресостійкість – це комплексна індивідуальна 

психологічна особливість, яка полягає в специфічному взаємозв'язку 

різнорівневих властивостей індивідуальності, що забезпечує біологічний, 

фізіологічний і психологічний гомеостаз системи і веде до оптимальної 

взаємодії суб'єкта з навколишнім середовищем в різних умовах 

життєдіяльності». Відзначаючи даний феномен (якість, риса, властивість), 

вчений розглядає стресостійкість, в основному, з функціональних позицій, як 

характеристика, що впливає на продуктивність (успішність) діяльності. Те ж 

саме зазначили і інші вчені [2]. 
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Дошкільне дитинство є великим і відповідальним періодом 

психологічного розвитку дитини – це вік початкового, фактичного становлення 

особистості. Порушення будь-якої ланки або механізму психологічної 

структури розвитку дитини може суттєво вплинути на її подальший розвиток. 

Про труднощі адаптаційного періоду говорили і вітчизняні, і зарубіжні 

дослідники: Аксаріна Н.М., Тонков -Ямпільська Р.В., Шмідт-Кольмер Є. тощо. 

Практика свідчить, що значна частина педагогів та батьків, тобто людей, 

які здійснюють виховання дітей раннього віку, мають надто поверхневі 

уявлення про адаптацію дитини до ДНЗ як про складний процес. Оптимізація 

загального стану дитини в цей період та керування її поведінкою потребує 

глибокого розуміння психофізіологічної суті адаптації, щоб уникнути 

неправильних виховних впливів як у сім’ї до моменту вступу дитини в 

дошкільний заклад, так і в початковий період її перебування в яслах. Наслідком 

неправильної педагогічної тактики є довготривале та болісне звикання малюка 

до нових умов життя. 

Значна частина батьків надмірно стурбована найближчим майбутнім 

своєї дитини, що пов’язане з її вступом до ДНЗ. Ці батьки не мають уявлення 

про психологічні труднощі періоди адаптації, тому своє завдання вбачають 

лише у зміцненні здоров’я дитини. Вони спілкуються надто емоційно, 

супроводжують звертання до дітей величезною кількістю пестощів, 

зменшувально-пестливих слів. Переважно більшу частину неспання дитина 

перебуває на руках або на колінах у дорослих, які завжди готові задовольнити 

будь-яку її примху. При цьому малюк постійно відчуває себе центром уваги та 

турботи сім’ї. Батьки навмисне обмежують контакти дитини зі сторонніми 

людьми у зв’язку з тим, що побоюються за здоров’я дитини, бояться інфекцій.  

Такий виховний підхід сприяє виникненню тісної емоційної 

прив’язаності дітей до членів сім’ї. При вступі в ДНЗ вони глибоко 

переживають розлучення з батьками. Значні труднощі адаптації до умов 

суспільного виховання виникають унаслідок відсутності в цих дітей досвіду 
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спілкування зі сторонніми людьми. Це виявляється у міміці малюка, що 

відображають тугу, занепокоєння, побоювання. 

Незалежно від початкового рівня розвитку мовлення, у цих дітей у період 

адаптації різко зменшується мовна активність, гальмується розвиток мовлення. 

У деяких дітей стресовий стан, переживання розлуки з батьками спричинює 

стан нервово-психічної загальмованості. 

Відповідно з’являється важка адаптація, що має дві форми перебігу. При 

першій формі в більшості дітей спостерігаються стійкі розлади емоційного 

стану, різке зниження всіх видів активності. При цьому суттєво порушується 

сон, значно погіршується апетит. Кінцевою ланкою ланцюга є довготривале (2 

– 3 тижні) захворювання дитини [1].  

Друга форма тяжкої адаптації виявляється у виникненні частих 

простудних захворювань за відсутності яскравих змін психічного стану. Дуже 

важливо, щоб батьки та педагоги дотримувалися педагогічно доцільної тактики 

поведінки з перших хвилин перебування дитини в дошкільному закладі. 

Насамперед дорослі повинні докласти зусиль для того, щоб у дитини зникло 

побоювання ДНЗ, з’явилася довіра до вихователя. Першим кроком до цього є 

встановлення позитивного контакту між батьками та вихователями. Важливо, 

що близький дорослий викликав у малюка бажання виконати прохання 

педагога, спонукав до спільної з ним гри. Кожну дію, що дитина виконує, слід 

підкреслювати емоційним схваленням з боку дорослого. Таким чином у дитини 

з’являється інтерес до виховання, поступово формується позитивне ставлення 

до нього, що є запорукою спокійного стану малюка після розлуки з батьками. 

В умовах дошкільного закладу дитина часто лякається не лише сторонніх 

дорослих, а й нової обстановки. Саме тому в роботі з новачками доцільно 

застосовувати такий метод, як екскурсію огляд групового комплексу в 

поєднанні з розповіддю вихователя про життя малюків у дитячому садку. 

Таким чином  дитина знайомиться з усіма складовими групового комплексу. 

У разі гострої потреби зауваження слід висловлювати доброзичливим, 

спокійним тоном, при цьому виразити впевненість, що надалі дитина діятиме 
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правильно. Лише за допомогою ласки, терпіння, піклування вихователь зможе 

домогтися довіри, прихильності, любові малюків. Саме це і є запорукою 

швидкої і безболісної адаптації до ДНЗ [1]. 

Спостереження за дітьми з тяжкою адаптацією свідчать про те, що рівень 

їхніх ігрових умінь не виходить за межі орієнтовно-дослідницьких маніпуляцій 

з іграшками. Тривалість та успішність їхньої гри цілком залежить від 

дорослого. Без його участі дії з іграшками стають одноманітними та швидко 

припиняються. Саме тому важливим моментом у вихованні малюків у 

адаптаційний період є формування в них елементарних ігрових дій. Доцільно 

здійснювати цей процес поетапно. У зв’язку з тим, що діти швидко втрачають 

інтерес до одноманітних дій, необхідно створити такі умови, щоб дитина 

оволоділа кількома варіантами ігрових дій.  

Отже, під час спільної з вихователем предметної діяльності в період 

адаптації до ДНЗ дитина не лише відволікається від думок про батьків, а й 

швидше переходить до «ділової форми спілкування» з дорослими. Усе це 

значною мірою сприяє збереженню її емоційного стану, полегшує процес 

звикання до життя в нових умовах. 

Література: 
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Під час планування конкретного заняття, однією з задач є написання 

конкретних навчальних цілей і завдань, слід зазначити, що цілі тісно пов’язані з 

оцінкою. Визначення результатів навчання – це одне з основних завдань 

навчальної дисципліни, курсу, кредитного модуля. Бенджамін Блум (1913-1999) 

був не тільки педагогом, але також психологом, він розробив таксономію, яка 

слугувала основою класифікації навчальних цілей, тобто того, що студенти 

мають знати та вміти в результаті навчання. Згідно з таксономією Блума, яка 

була опублікована в 1956 році, існує шість категорій мислення та шість типів 

навчальних цілей, які зосереджені на конкретних видах навчання, ієрархія цілей 

коливається від простого до складного, від конкретного до абстрактного. 

Таксономія Блума була переглянута та оновлена в 1999 році одним з колишніх 

його студентів – Лоріном Андерсоном, було створено оновлену версію шести 

категорій мислення. Елементами таксономії Блума були: знання, розуміння, 

застосування, аналіз, синтез і оцінка. Таксономія, запропонована Андерсоном, 

враховує більший набір факторів, які впливають не тільки на навчання, а також 

на викладання навчальної дисципліни. Елементи оновленої таксономії Блума – 

знання, розуміння, застосування, аналіз, оцінка і створення.  

Відповідно до дослідження, яке було проведено в 1956 році під 

керівництвом Бенджаміна Блума, існують три домени (категорії) навчальної 

діяльності: пізнавальна, афективна та психомоторна. За словами Блума, знання 

цих доменів допоможе викладачам визначити навчальні цілі. З трьох доменів 

найбільш важливим для викладача є когнітивний домен. Як ми бачимо з назви, 

когнітивний домен включає розвиток знань та інтелектуальних навичок 

студентів. 

В таксономії Блума існує шість рівнів, отже, розглянемо коротко кожен з 

них, також наведемо приклади питань. 

Знання: на цьому рівні викладач запитує студентів, щоб дізнатися, чи 

зрозуміли вони матеріал, наприклад: Що… Де… Як би ви описали? 
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Розуміння: на цьому рівні викладач просить студентів інтерпретувати 

факти, які вони дізналися, наприклад: Яка головна ідея… Як би ви 

підсумували? 

Застосування: запитання, які викладач ставить студентам на цьому рівні, 

призначені для того, щоб вони використали знання, отримані на занятті: Як би 

ви використали… Як би ви вирішили? 

Аналіз: на цьому рівні викладач має з’ясувати, чи можуть студенти 

проаналізувати проблему: Яка тема… Як би ви класифікували 

Синтез: на цьому рівні студенти мають створити теорію або 

передбачення, відповідати на такі питання: Що станеться, якщо… Які факти 

можуть бути використані? 

Оцінка – це найвищий рівень в системі таксономії Блума, студенти на 

цьому рівні мають оцінити отриману інформацію і зробити висновки. 

Прикладами запитань можуть бути такі питання: Яка ваша думка про… Як би 

ви оцінили… Як би ви вибрали… Які факти ви використовували? 

Наведемо приклади дієслів, які можуть бути використані викладачем та 

студентами, для всіх 6 рівнів таксономії Блума: 

 запам’ятовування: організувати, визначати, дублювати, 

запам’ятати, пов’язати, повторювати, відтворювати; 

 розуміння: класифікувати, описувати, обговорювати, пояснювати, 

виражати, ідентифікувати, вказувати, знаходити, визнавати, повідомляти, 

повторювати, переглядати, вибирати, перекладати; 

 застосування: застосовувати, вибирати, демонструвати, 

використовувати, ілюструвати, інтерпретувати, практикувати, вирішувати, 

записувати; 

 аналіз: аналізувати, оцінювати, розраховувати, класифікувати, 

порівнювати, критикувати, диференціювати, розрізняти, досліджувати, 

експериментувати, тестувати; 

 оцінка: оцінювати, вибирати, порівнювати, прогнозувати, 

вимірювати; 
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 створення: організувати, збирати, створювати, проектувати, розробляти, 

формулювати, планувати, пропонувати. 

Отже, таксономія Блума призначена, щоб допомогти викладачам правильно 

класифікувати цілі та завдання на своїх заняттях, визначити мету заняття. 

Використання ідей таксономії Блума допомагає викладачу в визначенні засобів, за 

допомогою яких цілі заняття можуть бути досягнуті в найкращий спосіб.  
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навчального середовища, що є основною причиною зростання шкільно-

обумовлених захворювань. Потрапляючи в колектив школи, дитина завжди 

повинна знаходити в собі сили, щоб влаштуватися в нову систему, звикнути до 

нових правил і знайти спільну мову з новими людьми. Комусь із дітей все це не 

варто особливих зусиль і дається, по суті, легко. Інші діти стикаються з 

проблемами, і добре, якщо ці проблеми будуть на ранньому етапі розкриті, 

усвідомлені дитиною і відомі, як мінімум, його батькам і вчителям. Мета 

роботи висвітлити особливості психологічного стану  та завдання супроводу 

дітей з ОМЗ в умовах загальноосвітнього навчального закладу. 

Проблеми з адаптацією до шкільних умов можуть виявлятися у дитини 

по-різному. При цьому можна говорити про те, що ці проблеми викликають 

психологічні травми, а також додатково і про те, що психологічні проблеми 

дитини, не пов'язані зі школою, зі свого боку, викликають проблеми в 

навчальному процесі. Особливо гостро ця проблема стоїть перед дітьми з 

обмеженими можливостями  здоров'я  (ОМЗ).  

Внаслідок неоднорідності дітей з  можливостями здоров'я (ОМЗ) ступінь 

супроводу і завдання супроводу таких дітей в освітньому закладі також будуть 

різними. Однак є цілий ряд загальних закономірностей, які проявляються у 

більшості дітей з ОМЗ, які повинні знати та ураховувати вчителі та вчителі 

психологи [1].  

Особливі освітні потреби у дітей з обмеженими можливостями здоров'я 

обумовлені закономірностями порушеного розвитку: труднощами взаємодії з 

навколишнім середовищем, перш за все, з оточуючими людьми, порушеннями 

розвитку особистості; меншою швидкістю прийому і переробки сенсорної 

інформації; меншим обсягом інформації, яка зберігається в пам'яті; недоліками 

словесного опосередкування (наприклад, утрудненнями в формуванні 

словесних узагальнень і в номінації об'єктів); вадами розвитку довільних рухів 

(відставання, сповільненість, труднощі координації); уповільненим темпом 

психічного розвитку в цілому; підвищеною стомлюваністю, високою 
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виснаженістю (Л.С.Виготський). З урахуванням особливих освітніх потреб для 

дітей з ОМЗ створюються спеціальні освітні умови 

Загальні рекомендації до побудови освітнього процесу, в зв'язку з 

включенням дітей з ОМЗ в загальноосвітні групи і класи, можуть зводитися до 

наступних: а) необхідно якомога більше дізнатися про особливості та 

можливості дитини;  б) крім інформації, яку можна отримати у батьків, 

медиків, психологів, фахівців, надзвичайно важливо знайти час, щоб самому  

поспостерігати за дитиною;  в) треба відзначити, що дитина може робити сама, 

що робить з деякою допомогою, де їй потрібна значна допомога, а що вона 

зовсім не може робити. Діти з незначними порушеннями можуть бути 

інтегровані в соціум з раннього дошкільного віку і включені в освітній процес з 

початкової школи.  Дітей з більш серйозними порушеннями зору, слуху, мови, 

інтелекту та ін. доцільно включати в масову школу після початкового 

корекційного навчання і спеціальної соціальної підготовки (поступове введення 

дитини в окремі заходи, де він відчуває стан комфорту). 

Реальний шлях збереження дитячого здоров'я - це формування балансу 

між освітнім середовищем в школі і фізіологічними процесами дитячого 

організму. Тому напрямками діяльності педагога-психолога школи є: 

психолого-педагогічна діагностика;  здоров'язберігаюча  діяльність; 

корекційно-розвиваюча робота; психолого-педагогічне консультування; 

соціально-психологічне забезпечення управлінських процесів; психологічна 

профілактика і просвітництво; методична робота [3,4,5]. 

Перше завдання, яке необхідно вирішити, - це узгодження педагогічного 

процесу з психофізіологічною і гігієнічною основою діяльності дитини. 

Забезпечення цього може різко знизити ступінь втоми і ймовірність перевтоми 

учнів. Друге завдання - змінити стереотипний погляд педагога на дитину як на 

суб'єкт педагогічного процесу. Біологічне і соціальне в дитині повинно 

розвиватися в гармонії. Тільки в цьому випадку не буде погіршуватися фізичне 

і психічне здоров'я дитини і може успішно здійснюватися педагогічний процес. 

Чи буде шкільне середовище комфортним для учня, залежить тільки від 
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учителя, від його компетенції в питаннях фізичного, психічного і соціального 

здоров'я підростаючого покоління [1,3].  

Проблема оздоровлення дітей з чисто медичної переросла у велику 

соціальну проблему і стала одним з напрямків державної політики. У зв'язку з 

цим активно розробляються здоров'язберігаючі технології, які при 

впровадженні в педагогічний процес сприяють збереженню того рівня здоров'я, 

з яким дитина прийшла в школу. Формами реалізації даного напрямку є: 

моніторинг психофізіологічного та емоційного стану учнів у навчально-

виховному процесі; відвідування уроків з метою спостереження за 

відповідністю режиму навчальних занять, методів викладання, структури 

уроку, умов зовнішнього середовища відносно віковим особливостям учнів; 

інформування класних керівників, педагогів-предметників про особливості 

здоров'я, працездатності, типі вищої нервової діяльності учнів. Педагог-

психолог на підставі даних моніторингів виділяє групи для організації 

подальшої психолого-педагогічної роботи. В процесі розвиваючих заходів 

педагог-психолог навчає учнів навичкам оцінки та саморегуляції рухової 

активності, емоційного стану, управління стресом. Здійснює психологічну 

профілактику шкідливих звичок, які згубно впливають на стан здоров'я [4-5]. 

Психологічна діяльність має на увазі застосування таких здоров'язберігаючих 

методик, як: психологія творчості (арттерапія, музикотерапія, аромотерапія,  

кольоротерапія, танцювальна терапія, тілесна терапія навчання та ін.),   ігрова 

терапія. Ці технології вирішують наступний спектр завдань: психокорекції, 

психопрофілактики, розвитку і гармонізації особистості дитини, сприяють 

покращенню психологічного клімату в школі та сім'ях.  

У сучасній школі, поряд з ослабленим фізичним здоров'ям, школярі 

страждають психологічними проблемами (дезадаптаційними порушеннями). 

Дані порушення обумовлені впливом стресогенної системи організації 

освітнього процесу. У вирішенні цієї проблеми велику роль повинна 

відігравати шкільна психологічна служба. У робочому арсеналі педагога-

психолога перебувають методики, здатні вивести дитину зі стресового стану, 
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зняти внутрішнє напруження, виявити можливості появи більш оптимістичного 

погляду на життєву ситуацію і т.д. В роботі з дитиною педагог - психолог 

використовує технології: співробітництва,  особистісно – орієнтовані, гуманно 

– особистісні.  

Термін «психологічні технології» має на увазі аспект, пов'язаний з 

формуванням і розвитком особистісних якостей дитини. Отже, під терміном 

«психологічні технології» мається на увазі сукупність методів і прийомів, 

спрямованих на формування дієво - практичної сфери особистості і реалізацію 

природних потенціалів. Використовувані педагогом-психологом технології 

виконують ряд функцій: психологічна профілактика, психологічне 

консультування, психологічна підтримка, психологічна реабілітація, соціально-

психологічне навчання. 

Основні етапи практичного індивідуального психолого-педагогічного 

супроводу дитини з ОМЗ в загальноосвітньому закладі [1]: 1. Виявлення та 

аналіз проблем і причин відхилень у дитини (на рівні шкільного психолого-

педагогічного консиліуму).  2. Визначення можливості включення конкретної 

дитини в умови і форми інтеграції. 3. Складання плану інтегрованого навчання, 

включаючи: визначення виду та обсягу необхідної корекційної допомоги 

(освітньої, медичної та ін.); частота, час і місце надання спеціальної корекційної 

допомоги фахівців; надання додаткової спеціальної допомоги. 4. Проведення 

попередньої корекційної роботи, спрямованої на підготовку до інклюзивного 

навчання (в умовах загальноосвітньої школи (ПМПК):  з дитиною та її 

батьками;  з батьками, учнями та педагогами масової школи. 5. Розробка 

індивідуальних корекційних програм в залежності від рівня знань, можливостей 

і здібностей дитини (ПМПК загальноосвітньої школи). 6. Організація і 

реалізація освітнього процесу інклюзивного навчання (в умовах 

загальноосвітньої школи). 7. Систематичний супровід освітнього процесу в 

умовах інклюзії. 8. Оцінка результатів навчання (спільно фахівцями ПМПК і 

освітнього закладу). 9. Аналіз виконаних рекомендацій всіма учасниками 

процесу інклюзії. 10. Аналіз перспективи подальшого розвитку дитини з ОМЗ. 
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Основна роль в корекції пізнавальної сфери учнів молодших класів, що мають 

труднощі в навчанні, належить шкільним логопедам і дефектологам [1]. 

Необхідною умовою організації успішного навчання і виховання дітей з 

обмеженими можливостями здоров'я в освітніх закладах загального типу є 

створення адаптивного середовища, що дозволяє забезпечити їх повноцінну 

інтеграцію і особистісну самореалізацію. У навчальному закладі повинні бути 

створені належні матеріально-технічні умови, що забезпечують можливість для 

безперешкодного доступу дітей з вадами фізичного та психічного розвитку в 

освітньому закладі [2,3]. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО 

МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Крисеєва К. В.,  

Керівник гуртка образотворчого мистецтва  

Центр художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва "Орфей", 

 м. Кривий Ріг, Україна 

Сьогодні на теоретико-методологічному рівні  інтенсивно  розробляється  

проблема  оновлення  змісту  освіти  та виховання, створення належних умов 

для соціалізації дитини, оптимального її розвитку. На  основі аналізу 

вітчизняних  і зарубіжних досліджень  з проблем соціалізації (Г. М. Андреева, М. 

А. Зверева, Н. М. Лавриченко, А. В. Мудрик, Л. Е. Орбан-Лембрик. О.С.  

Становихіна, Т.Є.  Швець, І.І.Цимбал  та ін.) можна зробити висновок, що зміст 

соціалізації учнів визначається єдністю шкільної та позашкільної діяльності 

навчально – виховного процесу.  

Загальна середня освіта, на жаль,  не повною мірою вирішує проблему 

формування в учнів соціальної компетентності як готовності до самостійного 

життя. Вирішенню цієї проблеми може сприяти  створення чіткої системи 

формування соціальної компетентності  учнів у позашкільних навчальних 

закладах, а особливо, в гуртках художньо-естетичного напряму. Залучення учнів 

до занять декоративно-ужитковим мистецтвом, що ґрунтується на вивченні, 

засвоєнні і трансляції української традиційної народної культури як суспільно-

історичного явища, в якому відбився світогляд, морально-етичні і естетичні 

цінності українського народу, сприяє соціалізації особистості учнів.  

Мета роботи – визначення актуальності проблеми соціалізації вихованців 

гуртків художньо-естетичного напряму в умовах  позашкільного навчального  

закладу  через  моделювання  занять гуртка декоративно-ужиткового мистецтва. 

Вчені по різному висвітлюють зміст поняття  «соціалізація». Ми згодні з 

думкою, що слід дотримуватися визначення соціалізації «як двостороннього  



34 
 

процесу, що  включає  в  себе, з  одної  сторони, засвоєння  індивідом  

соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей шляхом входження в 

соціальне середовище, систему соціальних зв’язків, з іншої сторони, процес  

активного  відтворення  індивідом системи соціальних  зв’язків за рахунок його 

активної діяльності, активного включення в соціальне середовище» [1, с. 269].  

Процес соціалізації полягає в  тому, що особистість поступово засвоює 

соціальний досвід і  використовує  його для адаптації до соціуму  [2]. 

Соціалізація молоді  відбувається  як  стихійно, так  і  цілеспрямовано. 

Цілеспрямовані процеси впливу на особистість реалізуються передусім  у  

навчанні  та вихованні, які  здійснюються  в  сім’ї, школі, позашкільних 

суспільних та громадських організаціях.  Стихійний  вплив  здійснюється  через  

соціальні  ситуації  реального  життя, масові інформаційні системи тощо.  

Дослідниками проблем соціалізаціі вказується, що причинами  ресоціалізації є:  

неблагополуччя  в  сім’ї – 85,4  %; погана організація дозвілля – 65,3%; 

розчарування в ідеалах дорослих – 64,2  %; соціальна  несправедливість – 60,5%;  

наявний  бюрократизм  у  роботі державних  структур – 56,5%;  формалізм  у  

діяльності  молодіжних громадських  організацій – 55,1  %  [3].  

Інститут освіти (дошкільні заклади, школа, вищі навчальні заклади) у 

зв’язку з економічно нестійкою ситуацією в суспільстві не завжди виконує свої 

соціально-педагогічні функції; він найчастіше сьогодні орієнтований на процес 

передачі знань, умінь, навичок.  Компенсаторну  функцію  у  процесі  виховання  

здійснюють  такі  інститути  соціалізації  як позашкільні  навчальні  заклади,  

що  орієнтовані  на  соціальне  виховання,  формування  гармонійно розвинутої,  

соціально  адаптованої  особистості,  яка  має  високий  рівень  самореалізації  у  

суспільстві [4].   

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, 

визначеної  Законом України "Про освіту". Законом  України  «Про  

позашкільну  освіту»  визначені пріоритетні  завдання  позашкільної  освіти:  

створення  умов  для творчого, інтелектуального,  духовного  і  фізичного  

розвитку вихованців, задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і 

http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231
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творчій  самореалізації;  пошук,  розвиток  та  підтримка  здібних, обдарованих і 

талановитих дітей [5]. На реалізацію цих завдань і спрямовується діяльність 

позашкільного  навчального закладу.  

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Закон 

України «Про позашкільну освіту» передбачає розвиток позашкільної освіти 

шляхом розгортання широкої мережі гуртків, клубів за інтересами, творчих 

об’єднань. Творча праця учнів в гуртках закладів позашкільної освіти збагачує 

світогляд учнів, формує їх професійні інтереси. Водночас слід урахувати, що 

трудове виховання в позашкільних закладах відбувається паралельно з 

роздумами учнів про власне майбутнє, про те, яку роль виконуватиме в ньому 

праця.   

 Соціалізація  учнів  відбувається  насамперед  через  залучення  їх  до  

культурних цінностей через систему знань та посильну практичну діяльність. 

Особливе місце в процесі соціалізації учнів належить художньо-естетичному 

циклу навчальних дисциплін. Важливою складовою частиною системи 

художньої освіти, одним із засобів художнього, громадянського та духовного 

розвитку особистості, формування активного естетичного ставлення до 

дійсності є декоративно-ужиткове мистецтво. Прилучення учнів до цього виду 

мистецтва можна здійснювати в гурках образотворчого мистецтва. Це  один  із  

шляхів  цілеспрямованої  соціалізації.   

Одним з поширених видів народного мистецтва, що здавна культивується 

в Україні, є петриківській  декоративниї  розпис.  Під час занять учні 

знайомляться з своєрідним мистецтвом народного розпису, його історичними 

коренями та технологічними особливостями. При цьому вони займаються 

навчальною, трудовою і суспільно-корисною діяльністю, здійснюється  зв'язок 

навчання з життям, працею. Виховуються старанність, охайність, посидючість, 

повага до своєї та чужої праці. Заняття з петриківського декоративного розпису 

мають велику практичну цінність стосовно соціалізації, за допомогою  

соціального  досвіду  попередніх  поколінь,  учень  стає  активним учасником  

процесу  соціалізації. 
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This article deals with the role of ECTS in facilitating lifelong learning, open 

learning opportunities and the recognition of prior learning and experience.  

Lifelong learning – open learning opportunities. The higher education learning 

landscape is changing with the rapid development of more diversified and flexible 

learning opportunities – including blended learning, new forms of open online 

learning, Massive Open Online Courses (MOOCs), Open Educational Resources 

(OER), work-based learning, self-directed learning, individual learning pathways, 
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continuing professional development (see chapter 3). A growing number of learners 

follow ‘stand-alone’ educational units or courses, without pursuing a specific 

qualification. Higher education institutions are faced with the need to satisfy a 

diversified student group and provide opportunities for individual learning pathways 

and different modes of learning. Consequently, many are diversifying and offering 

educational components with innovative modes of learning and teaching for all, 

through new technologies and Open Educational Resources. The strength of ECTS is 

that it can be used in all these lifelong learning contexts, applying the same principles 

for credit allocation, award, accumulation and transfer. In the same way as credits are 

allocated to component parts of programmes, credits allocated for open learning and 

other modes of lifelong learning are based on the workload typically needed to 

achieve the defined learning outcomes. Providers of all ‘formally’ (i.e. in the same 

way and meeting the same standards as conventional higher education institutions) 

quality assured higher education such as open learning are encouraged to use ECTS 

with the same transparent mechanisms as described in this Guide. This will greatly 

facilitate transition between different modes of learning, recognition and transfer, 

while increasing learner and stakeholder confidence in the outcomes of open 

learning. 44 Continuing Professional Development (CPD) is increasingly recognised 

to be essential for those working in regulated professions. This is particularly true in 

the healthcare professions. CPD has a cross-border dimension which is increasingly 

significant. Whether voluntary or mandatory, it is perceived by professionals and 

providers alike as a mode of lifelong learning. It embraces formal, non-formal and 

informal learning. While elements of CPD may be converted into second cycle 

(Master) qualifications or into professional doctorates (depending on the national 

jurisdiction), CPD as a purely professional practice has a specific character: it may be 

self-managed and evaluated by peer-reviewed self-evaluation. Considerations of 

employability, continued right to practice, safeguarding standards of professional 

practice, protecting the public and, in the healthcare professions, patient safety 

nevertheless mean that its attainment must be measurable, verifiable and certified by 

a recognised/authorised authority. How this is to be achieved remains a matter of 
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debate within the CPD community. Both the European Credit System for Vocational 

Education and Training (ECVET) and ECTS are perceived to be relevant, since CPD 

may be located at any of the eight EQF levels. However, the interface between the 

two systems is not yet sufficiently permeable and the different professions have 

differing cultures and national sub-cultures. Discussion on relations between the 

European credit systems is on-going and it is hoped, will lead to greater clarity on the 

use of credits for CPD. Meanwhile CPD providers at levels five to eight of the EQF 

are encouraged to consider the appropriateness of ECTS credits for purposes of 

transparency, recognition, accumulation and transfer, using the methodology outlined 

in this Guide. Nota Bene 45 Credits awarded for all forms of higher education 

including continuing and professional education may be recognised and accumulated 

towards a qualification or not, depending on the desire of the student and/or the 

requirements for the award of the qualification. Some independent learners may only 

be interested in following an educational component without wishing to obtain a 

qualification, but the allocation and recording of credits may allow them to use these 

in the future if they wish. Documenting all learning achievements and awarding an 

appropriate number of ECTS credits at the level of the learning makes it possible for 

this learning to be recognised in a transparent, authenticated way so that the credits 

may contribute to a future qualification. Validation and recognition instruments in 

formal education should adapt to the developing of more diversified, flexible 

education environment, acknowledging new forms of open learning made possible by 

technology. The correct use of ECTS will greatly improve and facilitate this process.  

Higher education institutions should be competent to award credits for learning 

outcomes acquired outside the formal learning context through work experience, 

voluntary work, student participation, independent study, provided that these learning 

outcomes satisfy the requirements of their qualifications or components. The 

recognition of the learning outcomes gained through non-formal and informal 

learning should be automatically followed by the award of the same number of ECTS 

credits attached to the corresponding part of the formal programme. As with formal 

education, the award of credits is preceded by an assessment to verify the 
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achievement of learning outcomes. The assessment methods and criteria should be 

constructed to measure the achievement of the required learning outcomes at the 

appropriate level, without reference to specific learning activities or workload. For 

example, ‘participation in classroom discussion’ of the subject matter would no 

longer be considered in assessment, whereas the corresponding learning outcome of 

‘constructing arguments while interacting with a group’ would become relevant. 

Appropriate staff should be appointed in each department or subject area, who should 

have the formal authority and training to award credits for learning outcomes 

acquired outside the formal learning context on the basis of transparent criteria 

established and published by the Institution. It should be understood that they will be 

expected to report on, and document, their decisions through regular reports to an 

appropriate committee (e.g. at departmental, faculty or institutional level). There is a 

wide range of assessment methods for recognising prior learning and experience. One 

of the assessment tools is a portfolio method. Portfolios include documents that 

learners have collected in order to reveal individual skills acquired in various ways. A 

portfolio takes into account a collection of materials that verify skills and knowledge 

acquired through previous experience in non-formal and informal learning. A 

portfolio includes references from employers and supervisors; it may include a 

performance appraisal, CV and other documents. By using a portfolio the assessor 

analyses a range of information that learners have provided. Learners may require 

help and advice when preparing their portfolios. Nota Bene Institutions should 

develop recognition policies for non-formal or informal learning. These policies 

should include elements such as advice, feedback to learners on the results of the 

assessment and the possibility for learners to appeal. Institutions should also create 

facilities for advice, counselling and recognition of non-formal and informal learning. 

These may take different forms depending on national and institutional practices (e.g. 

they may exist within single higher education institutions or as joint centres for 

several institutions). Institutions’ policies and practices should be published 

prominently on their websites. Recognising non-formal and informal learning helps 

make HEIs more socially inclusive. Widening access opportunities for learners from 
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professional life and a range of non-traditional learning environments helps make 

lifelong learning a reality. Institutions should be particularly open to the recognition 

of vocational education and training. 
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Що таке ECTS? ECTS - кредитна система, призначена для полегшення 

переміщення студентів між різними країнами. Оскільки вони ґрунтуються на 

навчальних досягненнях та завантаженні курсу, студент може переказати свої 

кредити ECTS з одного університету на інший, щоб їх можна було підсумувати 

та внести в програму навчання. ECTS допомагає зробити навчання більш 

сприйнятливим для студентів. Це центральний інструмент у Болонському 

процесі, який має на меті зробити національні системи більш сумісними. 

ECTS - це система, в якій центром є студент; вона створена для 

накопичення та передачі кредитів  і заснована на принципі прозорості процесів 

навчання,  та оцінки. Її метою є сприяння плануванню, доставці та оцінці 

навчальних програм та мобільності студентів, визнаючи їх досягнення та 

кваліфікацію навчання та періоди навчання. 
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ECTS також допомагає в плануванні та оцінці навчальних програм та 

робить їх більш прозорими. Чому нам потрібна ця система? Відмінності між 

національними системами можуть призвести до проблем з визнанням освітніх 

кваліфікацій з інших країн та періодів навчання за кордоном. Більша прозорість 

навчальних досягнень спрощує визнання досліджень, зроблених в інших 

країнах. ECTS також дає змогу об'єднати різні типи навчання, такі як 

університетське та навчально-виробниче навчання, в межах тієї ж навчальної 

програми або впродовж навчання. 

Основними принципами ECTS є: 

• повага до автономії країн та університетів у сфері освітньої політики; 

• покращення міжнародної "прозорості" наявних національних систем 

освіти та кваліфікації; 

• сумісність з будь-якою національною / регіональною освітньою 

системою, яка може мати або не мати кредитну систему; 

• застосування до всіх видів програм та режимів навчання у вищих 

навчальних закладах (денна, заочна, вечірня, дистанційна, зовнішня), а також 

безперервне навчання; 

• сумісність із «додатком до диплому», пояснення та зрозумілість 

академічної та професійної кваліфікації університету. 

Як це працює? Кредити ECTS - це робоче навантаження та визначені 

результати навчання даного курсу або програми. 60 кредитів є еквівалентом 

повного року навчання або роботи. У стандартному навчальному році 60 

кредитів, як правило, розбиваються на кілька менших компонентів. 

Типовий "перший цикл" (або бакалаврський) ступінь складатиметься з 

180 або 240 кредитів, тоді як типовий "другий цикл" (або магістерський) 

ступінь складатиметься з 90 або 120 кредитів, принаймні 60 кредитів на рівні 

другого циклу . Використання ECTS на рівні "третього циклу" (або ступеня 

доктора філософії) варіюється . ECTS було прийнято більшістю країн 

Європейського простору вищої освіти (EHEA) і все частіше використовується в 

інших місцях. 
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ECTS також допомагає зробити інші документи, такі як додаток до 

диплому більш чітким та простішим у використанні в різних країнах. 

Кредити ECTS 

ECTS кредити виражають обсяг навчання на основі визначених 

результатів навчання та пов'язаного з ними навантаження. 60 кредитів ECTS 

розподіляються на результати навчання та відповідне навантаження на повний 

навчальний рік або її еквівалент, який зазвичай складається з кількох освітніх 

компонентів, на які виділяються кредити (на основі результатів навчання та 

навантаження). Кредити ECTS як правило виражаються в цілих числах. 

Результати навчання – це вираження того, що людина знає, розуміє і вміє 

робити після закінчення навчального процесу. Досягнення результатів навчання 

необхідно оцінювати за процедурами, які базуються на чітких та прозорих 

критеріях. Результати навчання пов'язані з окремими освітніми компонентами 

та програмами в цілому. Вони також використовуються в європейських та 

національних системах кваліфікації для опису рівня індивідуальної 

кваліфікації. Робоче навантаження - це оцінка часу, якого вистачає особі, щоб 

виконати всі навчальні заходи, такі як лекції, семінари, проекти, практичні 

роботи та індивідуальні дослідження, необхідні для досягнення визначених 

результатів навчання у формальних навчальних середовищах. Відповідність 

повного робочого навантаження навчального року  60 кредитам часто 

оформлюється національними законодавчими положеннями. У більшості 

випадків робоче навантаження становить від 1500 до 1800 годин на рік, тобто 

один кредит відповідає 25-30 робочим годинам. Слід визнати, що це являє 

собою типове робоче навантаження, і для окремих студентів реальний час для 

досягнення результатів навчання може буде різним. Розподіл кредитів в ECTS є 

процесом присвоєння певної кількості кредитів кваліфікаціям, навчальним 

програмам або окремим освітнім компонентам. Кредити розподіляються на цілі 

кваліфікації або програми відповідно до національного законодавства або 

практики, де це доречно, з посиланням на національну та / або європейську 

систему кваліфікацій. Вони розподіляються на освітні компоненти, такі як 
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навчальні курси, дисертації, робоче навчання та робочу навчальну практику, за 

основу виділяється 60 кредитів за повний навчальний рік відповідно до 

передбачуваного робочого навантаження, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання. для кожного компонента. Отримання 

кредитів в ECTS - це акт формального надання студентам та іншим учням 

кредитів, якщо вони досягають визначених навчальних результатів. 

Національні органи влади повинні вказати, які установи мають право надавати 

кредити ECTS. Кредити надаються окремим студентам після того, як вони 

пройшли необхідну навчальну діяльність та отримали визначені навчальні 

результати, про що свідчить відповідна оцінка. Якщо студенти та інші учні 

досягли результатів навчання в інших формальних або неформальних 

навчальних контекстах або тимчасових рамках, кредити можуть бути надані 

шляхом оцінки та визнання цих результатів навчання.  

Накопичення кредитів в ECTS є процесом збору кредитів, наданих за 

досягнення навчальних результатів освітніх компонентів у формальних або 

неформальних контекстах. Студент може накопичувати кредити, щоб:  

• отримати кваліфікацію, що вимагається установою, що надає ступінь;  

•  задокументувати особисті досягнення у цілях навчання протягом усього 

життя.  

Передача кредитів - це процес отримання кредитів у одному контексті ( 

програма, установа),що визнаються в іншому формальному контексті з метою 

отримання кваліфікації. Кредити, надані студентам в одній програмі, можуть 

бути передані з одного закладу, щоб вони були накопичені в іншій програмі, 

запропонованій тією ж чи іншою установою. Передача кредитів є ключем до 

успішної мобільності навчання. Установи, факультети, кафедри можуть 

укладати угоди, які гарантують автоматичне визнання та передачу кредитів. 

 

____________________________________________________________________ 
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УДК 374         Педагогічні науки 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ 

МЕДИЦИНИ 

Любінська О.І. 

асистент кафедри лабораторної медицини  

ВНКЗ ЛОР «Львівського інституту медсестринства  

та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» 

 

У результаті наукового аналізу проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у ВНЗ виникла 

потреба у визначенні педагогічних умов, котрі забезпечать ефективність цього 

процесу. 

Поняття «педагогічні умови» тлумачиться по різному. Так, зокрема:  

- комплекс спеціально спроектованих генеральних чинників впливу 

на зовнішні та внутрішні обставини навчально-виховного процесу й особистісні 

параметри всіх його учасників; які забезпечують цілісність навчання та 

виховання в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу 

відповідно до вимог суспільства та запитів ринку праці, сприяють всебічному 

гармонійному розвиткові особистості та створюють сприятливі можливості для 

виявлення її задатків, врахування потреб і формування загальнолюдських і 

професійно важливих якостей, ключових кваліфікацій, загальних і професійних 

компетенцій [1, с. 28]. 

- у підручнику з педагогіки вищої медичної освіти за ред. 

С. Максименко педагогічні умови розглядаються як «значущий компонент 

педагогічного процесу, який інтегрує певну сукупність педагогічних заходів, 

спрямованих на досягнення поставленої мети» [3, с. 173]. 
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- А. Новиков під педагогічними умовами розуміє «обставини процесу 

навчання і виховання, які забезпечують досягнення заздалегідь поставлених 

педагогічних цілей» [4, с. 140]. 

Аналіз сучасних досліджень із означеної проблеми та практики 

професійної підготовки майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у ВНЗ 

дав можливість визначити наступні педагогічні умови формування професійної 

компетентності студентів - медиків, а саме: 

- формування мотиваційно-ціннісного ставлення до оволодіння професією 

фахівця з лабораторної медицини; 

- поетапне формування та розвиток професійної компетентності 

майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини; 

- забезпечення максимального використання теоретичного і 

практичного напрямів професійної підготовки та інноваційних педагогічних 

технологій. 

Перша умова розвитку досліджуваного феномену стосувалась 

мотиваційної сфери, а саме – передбачає формування у студентів мотиваційно-

ціннісного ставлення до оволодіння професією фахівця з лабораторної 

медицини. 

Як зазначає М. Філоненко, що за роки навчання у вищому медичному 

навчальному закладі необхідно розвивати у студентів професійну 

спрямованість, що характеризує ступінь прояву прагнення до усвідомлення 

мети професійної діяльності та стимулювати у них бажань оволодіти 

професійною компетентністю і працювати в обраній галузі [5, с. 107]. 

З. Крижановська основними чинниками, які визначають успішність 

реалізації особистості в професійній діяльності, вважає мотиваційні, що 

розглядаються як сукупність спонукань (мотиви розвитку та самореалізації, 

мотиви індивідуального внеску в професію, діяльнісно-процесуальні мотиви, 

мотиви розуміння призначення професії, мотиви задоволення різними 

аспектами професії та мотиви психологічного самопочуття), котрі стимулюють 

творчий прояв особистості в професії [2, с. 13]. 
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Необхідно детально ознайомлювати студентів з майбутньою 

професійною діяльністю та її суспільною значущістю, вимогами 

передбаченими до знань, умінь і якостей особистості фахівця з лабораторної 

медицини, створення уявлень про модель особистості успішного професіонала, 

усвідомлення ближніх і перспективних цілей професійного навчання, 

застосовувати професійні знання на практиці, розвиток позитивної «Я-

концепції» та адекватної професійної самооцінки студента, формування 

ціннісних орієнтацій та забезпечення умов для самовдосконалення тощо. 

Рефлексія стимулює підвищення мотивації самовдосконалення, яка 

ґрунтується на усвідомленні майбутніми бакалаврами з лабораторної медицини 

значущості їхньої професії у задоволенні потреб в наданні медичної допомоги 

населенню. Досягненню результативності професійної діяльності бакалавра з 

лабораторної медицини сприяє рефлексія, яка забезпечує його саморозвиток на 

основі системи ціннісних орієнтацій. 

Спираючись на інтеріоризацію професійних цінностей і потреб, 

мотивація професійного розвитку стимулює потребу студентів до оволодіння 

професією фахівця з лабораторної медицини через формування професійної 

компетентності. 

Друга умова – це поетапне формування та розвиток у студентів 

професійної компетентності. Формування професійної компетентності 

майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини має здійснюватися поетапно, 

кожен з яких має свої завдання, які поступово ускладнюються на заняттях у 

ВНЗ, так і у процесі різних видів практик. Спочатку використовуються способи 

взаємодії, що забезпечують введення особистості у навчальну професійну 

діяльність. Пізніше використовуються репродуктивні та підтримані 

викладачами дії студентів. На наступному етапі – самоспонукальні, 

самоорганізовані дії. 

Оскільки професійна компетентність майбутнього бакалавра з 

лабораторної медицини складне інтегративне утворення, тому при її 

формуванні необхідно враховувати компоненти досліджуваної компетентності: 
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мотиваційно-ціннісннісний, знаннєвий, організаційно-технологічни та 

рефлексивний. 

Для забезпечення поетапного формування компонентів професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини слід 

організовувати професійну підготовку у ВНЗ так, щоб забезпечити 

використання різних форм організації освітнього процесу з метою зацікавлення 

студентів майбутньою професійною діяльністю, стимулювання мотивації щодо 

вдосконалення професійних цінностей та якостей. 

Третя умова – забезпечення максимального використання теоретичного і 

практичного напрямів професійної підготовки та інноваційних педагогічних 

технологій. Упровадження у процес формування професійної компетентності 

майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини інноваційних педагогічних 

технологій має відбуватися системно та комплексно як на теоретичних, так і на 

практичних заняттях. 

Інноваційні педагогічні технологій необхідно скеровувати на 

особистісний розвиток кожного студента, стимулювання їх до навчальної та 

пізнавальної діяльності за допомогою розв’язання практичних ситуацій, 

постановки і творчого вирішення проблем, обмін досвідом. Проте, необхідно 

при формуванні компонентів професійної компетентності майбутніх бакалаврів 

з лабораторної медицини враховувати їх індивідуальні особливості їхні запити і 

здібності. 

Таке навчання, завдяки застосуванню інноваційних технологій 

спрямоване на розвиток особистості майбутнього бакалавра з лабораторної 

медицини, оскільки студенти залучаються до самостійного вирішення складних 

проблем, прийнятті рішень які можуть виникнути в реальній професійній 

діяльності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини як в типових та 

нетипових ситуаціях. 

Отже, визначені педагогічні умов у різних формах, методах, технологіях 

навчання сприяє ефективності процесу формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у ВНЗ 
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досягненні такого рівня якості медичної освіти, що дасть їм змогу швидко 

включитися у професійну діяльність. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕМОВНИКІВ ДЛЯ СФЕРИ 

ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Рахліс В.Л. 

Засновник і директор Міжнародної палати  

альтернативного вирішення спорів  

та Бюро переговорів 

На сьогоднішній день світова педагогічна наука все ще не визначилася, 

чи вважати професійну підготовку перемовників для різних сфер діяльності 

об'єктом своєї уваги як незалежного напряму педагогічної теорії і практики, або 

ж формування навичок переговорів відноситься до сфери додаткових 
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компетенцій і повторної професійної соціалізації людини, а, отже, відбувається 

за вже вивченими механізмами і сценаріями. Невизначеність в педагогіці 

обумовлена відсутністю єдиної позиції з даного питання в інших науках і 

світовій соціальній практиці: є активні прихильники обох точок зору. 

Представники першої (Р.Левіцкій, Д.Саундерс, Дж.Мінтон, Р.Соренсон, 

Е.Морсе, Г.Саваж тощо), мотивуючи, що переговори є природною і 

обов'язковою частиною процесу комунікації в цілому, стоять на позиції 

включення і розвитку навичок ведення переговорів в програми професійної 

підготовки представників інших професій, таких як юристи, дипломати, 

поліцейські, політики, менеджери тощо [1]. Прихильники цієї концепції 

представляють процес переговорів як метод, за допомогою якого люди 

вирішують розбіжності, досягають компромісу або згод, уникають суперечок і 

конфліктів [3].  

Точка зору їх опонентів заснована на практиці переговорів в 

екстремальних обставинах, що має на увазі випадки терористичних атак, 

викрадення людей, захоплення заручників тощо. В основному прихильниками 

даної точки зору є представники збройних сил і поліції [2]. Як головний 

аргумент послідовники цієї точки зору використовують той факт, що 

перемовники повинні бути професійно підготовлені до ситуацій, мати високу 

адаптивність (пристосованість до швидко мінливих ситуацій), 

стресоустоічивість, вміти концентруватися на результаті, а не процесі 

проведення переговорів, автоматично добирати стратегію переговорів. 

Цікавою для нашого дослідження є також є точка зору, що професійні 

перемовники повинні бути вузькопрофільними фахівцями (перемовники з 

представниками профспілок, перемовники з великими бізнес-структурами, 

перемовники з мирних питань або перемовники з впровадження нових 

технологій на виробництві тощо) для того, щоб розуміти процеси, які 

відбуваються в даній конкретній професійній сфері, принципи, стиль поведінки 

і сприйняття інформації, прийнятний для представників тієї чи іншої професії, 

стиль мислення та інше [1]. Професійний перемовник в будь-якій сфері 
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повинен володіти комплексними знаннями не тільки з предмету переговорів, 

але загальної сфері, до якої належить предмет переговорів, психології, 

біхейвіористики, політики, економіки, педагогіки спеціального призначення, 

вікової психології та фізіології тощо. 

Підготовка перемовників для економічної сфери - це один з 

перспективних напрямків розвитку як професійної педагогіки в цілому, так і 

підготовки корпусу професійних перемовників як такого. На сьогоднішній день 

внаслідок динамічності економічних процесів у світовій і регіональній 

економіці, на перший план виходять вміння людей домовитися один з одним, 

компаніями, країнами тощо задля реалізації дво- і мультісторонніх проектів. 

Багато досвідчених менеджерів мають хороші технічні навички управління 

проектами (підготовка самого проекту, графік робіт, управління ризиками 

проекту тощо), однак сьогодні тільки технічні навички в сфері економіки вже 

не гарантують успіх проекту. Сфера практичної реалізації будь-якого бізнес 

проекту вимагає від його учасників вміння вирішувати безліч різноманітних 

завдань, таких як пошук і досягнення взаєморозуміння з інвесторами, 

клієнтами, членами команди, запрошеними фахівцями та іншими, які зазвичай 

демонструють різні потреби і очікування, суперечливі вимоги, нестабільну 

мотиваційну складову і не одностайність у баченні процесу втілення проекту 

при приблизно одноманітному розумінні його кінцевого результату. Проблема 

тільки посилюється в разі проектів в глобальній економіці: міжнародні проекти 

з членами команди, розташованими в різних країнах, постачальниками і 

контрактним персоналом з різних країн. Тут на перший план також виходять 

проблеми відмінності в культурі, віросповідання, ритмі життя (який впливає на 

швидкість виконання кожного етапу проекту, особливо якщо вони розділені 

між представниками різних країн і національностей) тощо. Для навігації по 

проектах в глобальній економіці менеджер проекту повинен мати відмінні 

навички ведення переговорів [4]. 

Згідно досліджень маркетолога Джозефа Лукаса, результати яких були 

представлені в 2013 р. на Міжнародному Конгресі, організованому Інститутом 
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Управління Проектами (Філадельфія, штат Пенсільванія, США), переговори в 

галузі економіки сьогодні можна розділити на 3 види відповідно до цілей і 

завдань, які переслідує перемовник, а також його функції в цьому процесі: 

 Особисті переговори, в яких перемовник переслідує особисті цілі і 

власну вигоду. До таких переговорів відносяться традиційно умови найму на 

роботу, отримання компенсації від підприємства або державної структури, 

квартплата при наймі житла тощо. Основним питанням, яке належить вирішити 

при таких переговорах, це скільки часу і зусиль готова інвестувати людина і де 

знаходиться особисто її нижня межа задоволеності результатом (зазвичай вона 

визначається заздалегідь); 

 Переговори від імені зацікавленої сторони відносяться до 

тристоронніх переговорів (як мінімум), оскільки спершу перемовник повинен 

досягти угод із зацікавленою стороною (як правило, це представники 

організації в або на яку перемовник працює постійно) з приводу бажаного 

результату переговорів і мотивації перемовника, а тільки потім - починати 

переговори зі стороною-опонентом, включаючи механізми і принципи, а також 

мотиваційні складові, особистих переговорів. Зазвичай такий вид переговорів 

практикується при злитті компаній, угодах із зовнішніми організаціями і 

структурами. Особливість даного виду переговорів полягає в тому, що бажаний 

результат і час, витрачений на переговори, не визначаються перемовником 

особисто, а результат переговорів належить компанії; 

 Незалежні переговори зазвичай відбуваються при безпосередній 

участі професійного перемовника, послуги якого, як правило, оплачуються 

всіма сторонами переговорного процесу в рівних частинах. Зазвичай до послуг 

професійного перемовника вдаються в разі патової ситуації або неможливості 

сторін почути один одного внаслідок активної фази конфлікту. Такі переговори 

можуть відбуватися без безпосередніх зустрічей сторін конфлікту шляхом 

узгодження кінцевого результату, який є оптимальним для даної ситуації з 

точки зору професійного перемовника і формується ним самим на основі 

попередніх бесід зі сторонами переговорів. Для проведення такого виду 
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переговорів перемовник повинен бути висококласним фахівців з предмету 

переговорів і конфлікту, що передбачає його допуск до внутрішньої 

документації усіх сторін. Зазвичай такі переговори пролонговані в часі. 

Обов'язковою умовою таких переговорів є зацікавленість обох сторін (на 

відміну від форми Переговорів від імені зацікавленої сторони, де достатньо 

лише згоди на переговори з боку опонента, а ініціатором виступає зацікавлена 

сторона) [5]. 

Як висновок відзначимо, що переговори сьогодні набули важливого 

значення як популярний і конструктивний спосіб ведення бізнесу, 

врегулювання міжнародних суперечок і управління конфліктами в сфері 

економіки. Це поширена і важлива форма соціальної взаємодії, необхідна для 

всіх сфер життя і діяльності людини, включаючи економіку. І взаємодія ця 

повинна здійснюватися професійно. Професіоналізація підготовки 

перемовників в сфері економіки має відбуватися при підготовці перемовників 

для незалежних переговорів і частково для переговорів від імені зацікавленої 

сторони. У програму їх підготовки повинні входити предмети, пов'язані із 

загально педагогічним напрямком, психологія, біхейвіористика, культурологія, 

менеджмент, управління персоналом, історія, політологія, основи економіки з 

великим відсотком самостійної роботи за профілем, який в подальшому 

передбачається в якості основної сфери діяльності: фінанси, маркетинг, 

управління та організація бізнес структур, формування громадської думки тощо 
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УЧНЯМИ 

Семко Ю.С., 

педагог-організатор 
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У тезах представлено аналіз поняття обдарованості школярів. Розкрито та 

схарактеризовано сутність та види обдарованості. Визначено проблеми 

реалізації соціальних та інтелектуальних можливостей обдарованих школярів у 

сучасній системі освіти. Звертається увага на способи  розкриття здібностей 

обдарованих школярів у позашкільній діяльності за допомогою сучасних 

технологій, зокрема інтернет-конференцій. 

Ключові слова: обдарованість, обдаровані школярі, інтернет-

конференція, розвиток, здібності. 

The article presents an analysis of the concept of gifted pupils. The essence and 

types of giftedness are described and characterized. The problems of realization of 

social and intellectual abilities of gifted pupils in the modern education system are 

determined. The ways of revealing gifted pupils` abilities in extracurricular activities 

using modern technologies, at Internet conference in particular, are emphasized. 
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development, abilities. 

Проблема обдарованості та її розвитку на різних вікових етапах широко 

представлена в сучасній вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній 

літературі. Серед зарубіжних досліджень найбільш відомі роботи Дж. Гілфорда, 

Дж. Рензуллі, П. Торренса ті інші. 

У вітчизняній психології досліджували  психологічні принципи  розвитку 

творчості дітей відомі вчені А. Запорожець, О. Матюшкін, Н. Лейтес, Д. 

Узнавадзе, особливості психології творчості – В. Моляко та інші. 

Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до кожної із зазначених 

вище проблем, питання вдосконалення роботи з обдарованими школярами 

засобами інтернет-технологій залишається  недостатньо дослідженими як у 

теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Необхідно зазначити, що сьогодні існують різні позиції щодо трактування 

поняття «обдарованість», немає узгодженості дослідників стосовно самого 

визначення обдарованості, його змісту, особливостей розвитку. Аналіз та 

вивчення  науково-педагогічних та психологічних досліджень проблеми 

обдарованості (Ю. Бабаєва, В. Моляко, В. М’ясищев, Н. Лейтес, С. Рубінштейн) 

дозволили визначити основні ознаки обдарованості, а саме: ранній вияв 

здібностей , швидкий темп засвоєння знань, формування вмінь і навичок у 

певній діяльності, інтерес до інтелектуальної, творчої, навчальної діяльності, 

оригінальність, творчість та нестандартний підхід до діяльності. 

Обдаровані діти – це діти , які різко відрізняються від оточуючих їх 

ровесників високим розумовим, психологічним, фізичним розвитком, рівнем  

креативності, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов 

виховання. Такі діти швидко оволодівають знання і зберігають їх, значна 

пізнавальна активність і розвинутий інтелект, що виходить за межі вікових 

особливостей, мають високі показники абстрактного мислення – їм присутня 

багата фантазія, винахідливість, вони дуже наполегливі, винахідливі та творчі 

(люблять експериментувати), їм вдається легко пристосовуватись до нової 
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ситуації. До цієї характеристики віднесемо також властиві їм емоційну 

безпосередність, розвинуте почуття гумору, гостру реакцію на 

несправедливість, високий енергетичний рівень, чітку моторну координацію, 

фізичну стабільність. 

Феномен «обдарованість» є багатогранним і складним для його розкриття 

й формування. Н. Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей: учні з 

ранньою розумовою реалізацією; учні з прискореним розумовим розвитком; 

учні з окремими нестандартними здібностями [2]. 

Як свідчать результати аналізу науково-педагогічної та психологічної 

літератури [2; 4; 5], обдаровані діти зазнають певні проблеми при взаємодії з 

оточуючим освітнім середовищем, оскільки зміст навчальної програми, 

фронтальна форма роботи, темп навчання, зорієнтовані на «середнього» 

школяра, не відповідають потребам та інтелектуальним можливостям 

обдарованих учнів. Таким чином, школа тне виступає ареною розумового та 

творчого розвитку дитини. 

На сучасному етапі розвитку інформаційної сфери системи освіти 

великого значення набувають інтернет-комунікації. Ознаки активного розвитку 

цих форм спілкування вказують на зростаючий попит населення до обміну 

цільовою інформацією. Сучасні технології усувають залежність комунікації від 

місця знаходження її учасників, відкривають достатньо легкий доступ до 

затребуваної інформації. Відтак, однією із важливих форм підвищення 

ефективності дистанційної взаємодії стає інтернет-конференція [3]. 

Один із варіантів реалізації такої взаємодії полягає в тому, що  в межах 

учнівського самоврядування самі учні організовують інтернет-конференцію, в 

якій беруть участь всі бажаючі суб’єкти освітнього процесу або декількох 

закладів загальної середньої освіти. Позитивним є те, що школярі доповідають 

про свої ідеї, виголошують думки з приводу поставлених напрямів конференції, 

мають нагоду навчитися презентувати винаходи. Під час такого заходу школярі 

вчаться позиціонувати себе, розкривати ресурсні можливості. Завдяки йому 

вони пізнають щось нове, діляться своїми ідеями із зацікавленими в цьому 
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учасниками, а також знаходять нових друзів, співрозмовників. Також 

проведення такого заходу є дуже зручним, так як сьогодні майже в кожного 

учня є доступ до мережі Інтернет. 

Інтернет-конференція – це віртуальне спілкування декількох зацікавлених 

у темі конференції користувачів всесвітньої мережі за допомогою спеціальних 

комунікацій [3]. 

Вивчення науково-теоретичних джерел з проблеми [1; 3] дозволило 

визначити такі види інтернет-конференцій: 

1. інтернет-конференції у вигляді форумів. Цей варіант проведення 

спілкування існує з часів появи мережі Інтернет. Такі конференції нагадують 

листування у форумі, але проходять у режимі чату (тобто реального 

спілкування між учасниками); 

2. відео-конференції. Вони дозволяють бачити свого співрозмовника, 

що має велику роль для персонального спілкування; 

3. вебінар – це захід, який проходить в режимі он-лайн і дозволяє 

здійснювати зв'язок між одним або декількома співрозмовниками та 

аудиторією. Зв'язок може бути односторонній і двосторонній. 

Проведення інтернет-конференцій дозволяє учасникам докладно 

ознайомитися з матеріалами конференції, підготувати питання і проаналізувати 

відповіді. Інтернет-конференція проводиться цілодобово, що дозволяє кожному 

учаснику працювати у зручний для нього час і в зручному місці незалежно від 

часового поясу і віддаленості регіону. Доповідачі отримують можливість для 

ретельної підготовки відповідей на питання [3]. 

Отже, особливі інтелектуальні потреби обдарованих дітей вимагають 

принципово нових підходів до організації освітнього процесу. Значні 

можливості для розвитку, творчої взаємодії, широкого інформування надає 

інтернет-конференція, яка дозволяє обмінюватися знаннями, пізнавати щось 

нове та при цьому залучати до цього процесу інших дітей, які в свою чергу 

зможуть також накопичувати та збагачувати свої знання. 
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У статті розкрито поняття «інновація», «нововведення». Описано 

вплив інновації на результати навчально-виховної діяльності учнів та 

студентів. Подано класифікацію педагогічних інновацій та напрямки 

інноваційних перетворень у педагогічній системі. 
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На нинішньому етапі розвитку українського суспільства відбуваються 

важливі зміни в різних сферах науки. Педагогіка тут не є винятком, цю 

суспільну галузь також прагнуть удосконалити немало дослідників. Науковці-

педагоги завжди тяжіли до радикальних змін, запроваджуючи в навчальних 

закладах спеціальні курси, організовуючи заходи, спрямовані на покращення 

рівня знань в учнів. Запроваджені інновації в системі освіти засвідчують 

початок якісно нового етапу в розвитку науково-педагогічних процесів.  

Ознайомлення з численними дослідженнями (Л. І. Даниленка, 

М. В. Кларіна, І. Д. Беха, І. М. Дичківської, О. В. Попової, В. А. Сластьоніна, 

А. В. Хуторського та ін.) свідчить про ґрунтовний аналіз сутності інноваційних 

систем, технологій і моделей навчання.  

За останні десятиліття в педагогіці виникло багато нових понять і 

термінів, більшість з яких запозичено з міждисциплінарних наук. Так, термін 

«інновація» (з лат. innovatio – оновлення, новизна, зміна) означає нововведення, 

які вносять у середовище впровадження нові елементи, що викликають перехід 

системи з одного стану до іншого. В найзагальнішому вигляді під інноваціями 

розуміють поліпшення, удосконалення ходу й результату педагогічного 

процесу. Сьогоднішні нововведення впливають на зміну системи освіти, з 

метою її вдосконалення [2, с.339]. 

Дослідники, які вивчають проблеми інновації в педагогіці співвідносять 

поняття «нове» зі словами: прогресивне, корисне, позитивне, передове. 

Автор багатьох наукових праць з педагогіки В. Паламарчук новацію 

вважає результатом породження, формування і втілення нових ідей, творчого 

пошуку особи або колективу, що відкриває принципово нове у науці та 

практиці. Він наголошує на тому, що втілення нових ідей є ознакою, за якою 

відрізняють інновації від власне новацій: якщо педагог відкриває щось нове у 

науці, то він є новатором, а якщо він впроваджує наукову ідею в практику – 

інноватор [3, с.79]. 

В. Загвязинський, досліджуючи інновації у педагогіці, прийшов до 

висновку, що нове у педагогіці – це той комплекс елементів чи окремі елементи 
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педагогічного процесу, які мають у собі прогресивне начало, що надає змогу 

під час зміни умов і ситуацій ефективно вирішувати завдання виховання та 

освіти [6].  

Часто нововведення стосується використання нових методів, засобів, 

нових концепцій, реалізації навчальної літератури, нових навчальних програм, 

засобів виховання тощо. У термінології поняття нововведення розмежовується, 

панує думка, що нововведення означає зміну, хоча при цьому деякі вчені мають 

на увазі нові, інші – кількісні, а ще інші – якісні зміни. Науковці підкреслюють, 

що за допомогою нововведень забезпечується розвиток, удосконалення, 

поліпшення, здійснюється ефективна навчальна робота [3, с.73].  

Відомо, що освіта дуже складна й комплексна діяльність, яка складається 

з великої кількості компонентів пов'язаних між собою. В наш час дуже важко 

запровадити нововведення лише в окремі галузі освіти.  

Основна суперечність, яка зумовлює інноваційні процеси, розвиток 

системи вищої освіти – невідповідність старих методів навчання і виховання 

учнів геть новим умовам життя. Стрімкий розвиток науки викликає 

необхідність оновлення змісту, форм, методів та умов освіти. 

Інновації в освіті поділяють на:  

 матеріальні й духовні,  

 структурні й технологічні,  

 основні й фундаментальні,  

 стратегічні та глобальні,  

 частинні й організовані, 

  значні, незначні,  

 внутрішні, зовнішні, 

  нововведення в освітній технології,  

 організації нововведення, тобто такі, які торкаються мети і завдань, 

принципів змісту, методів [3, с.74].  
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У процесі навчання перед педагогами постають проблеми, які найчастіше 

стосуються об'єктів інноваційта та питань: Як підвищити мотивацію навчально-

виховної діяльності та як прискорити темпи навчання? Однак, впровадження 

більш продуманих методів, використання активних форм навчально-виховного 

процесу, нових технологій навчання є стимулом до розробки інноваційних ідей. 

За результатами аналізу значної кількості інноваційних проектів, за 

критерієм відповідності рівню розробки запропонованих ідей у педагогічній 

науці, а також використання в педагогічній практиці, виділяють такі загальні 

педагогічні інновації: 

1. оптимізацію навчально-виховного процесу, яка охоплює систему 

педагогічної науки і практики; 

2. гуманістичну педагогіку в усій сукупності її теоретичних положень 

і практичних технологій; 

3. застосування нових ідей та підходів до організації й управління 

педагогічними процесами; 

4. технології, що засновані на використанні нових ідей і засобів 

інформатизації. 

На відміну від природного процесу, інновації мають властивість змін, які 

ініціюються та контролюються. В цьому сенсі, інновації розглядаються як 

штучно організований процес, спрямований і керований для досягнення 

певного результату [1, с.40]. 

До найважливіших напрямків інноваційних перетворень у педагогічній 

системі відносять:  

1. педагогічну система в цілому; 

2. навчальні заклади; 

3. педагогічну теорію; 

4. учителя; 

5. тих, хто навчається; 

6. педагогічну технологію;  

7. зміст освіти;  
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8. форми, методи, засоби;  

9. управління;  

10. мету, завдання, результати [4, с.112]. 

Проаналізувавши сучасний процес нововведень, педагоги-практики 

виділили три рівні інновацій у педагогіці: 

1. Низький, до якого належать інновації, що пропонують зміну у вигляді 

незвичних назв і формулювань.  

2. Середній – зміна форм, що не торкаються сутності. 

3. Високий – змінює всю систему або її компоненти. 

Інновації в галузі педагогіки, у відповідності до особливостей нових 

процесів охоплюють певні теоретичні блоки понять і принципів: 

1. створення нового в системі освіти та педагогічної науки; 

2. застосування педагогічних новацій; 

3. сприйняття нового соціально-педагогічним співтовариством; 

4.  система рекомендацій для теоретиків і практиків щодо пізнання 

інноваційних освітніх процесів та управління ними [5]. 

Таким чином, ми бачимо, що у сучасному світі появу інновацій у 

педагогіці зумовили процеси, які викликані невідповідністю старих методів 

навчання і виховання учнів новим умовам життя. Вони різняться між собою 

напрямками, видами, рівнями, мають певні особливості та потребують 

ґрунтовного дослідження. Інновації в педагогіці постійно змінюються, 

ініціюються та контролюються і спрямовані на покращення умов отримання 

знань учнями. 
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ЗА ДОПОМОГОЮ МАЙСТЕР-КЛАСУ 

Форостовська Т.О., 

викладач кафедри хімії 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

 імені Володимира Винниченка 

м. Кропивницький, Україна 

Сучасне суспільство потребує  високоосвіченого  вчителя, що є 

гармонійно розвиненою особистістю, спроможною постійно поповнювати 

наукові знання, швидко адаптуватися до динамічних процесів у суспільстві, 

котра володіє здатністю мислити творчо, самостійно. В цьому контексті 

проблема професійного самовизначення сьогодні є більш актуальною, ніж 

будь-коли. Актуальність зумовлюється ще й тим, що велика кількість молодих 

людей, після закінчення ВНЗ, недостатньо задоволені своєю професією, своїм 

статусом і роллю в суспільстві. Вирішення цього завдання, перш за все, 

http://www.innovations.com.ua/
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потребує перегляду підходів до підвищення якості професійної підготовки 

вчителів, зокрема й учителів хімії.  

Одним із ефективних засобів для розвитку професіоналізму як 

досвідчених, так і молодих учителів, є обмін досвідом. Найбільш вдалою 

формою  такого обміну, на нашу думку, виступають майстер-класи. Найчастіше 

в педагогічному співтоваристві під майстер-класом розуміють відкритий урок, 

захід, презентацію досягнень педагога. 

 В психолого-педагогічній літературі сьогодні існує кілька десятків 

визначень поняття «майстер-клас» і різні погляди на його навчальний 

потенціал. М.М. Поташник визначає майстер-клас, як активну форму творчої 

самореалізації педагога, коли він передає свій досвід слухачам шляхом прямого 

і коментованого показу прийомів роботи [3]. 

В роботі Н.І. Філатової, С.І. Усовой, відзначається, що майстер-класи є 

ефективною формою професійного навчання для педагогів, котрі проявляють 

активність в пошуку шляхів свого професійного зростання, а також для 

педагогів, які пасивно ставляться до свого професійного розвитку, і за 

допомогою майстер-класу штучно включаються в активну пізнавальну 

діяльність [4].  

На нашу думку  ключовим визначенням поняття «майстер-клас» як 

педагогічного явища  є визначення дане Є.В. Слюдеєвою, яка стверджує, що 

майстер-клас - це метод проведення заняття, який заснований на практичних 

діях, за допомогою демонстрації творчого вирішення певної пізнавального і 

проблемного завдання [1].  

Таким чином, майстер-клас - це форма заняття, в якій сконцентровані такі 

характеристики: 

 виклик традиційній педагогіці; 

 особистість учителя з новим мисленням; 

 не повідомлення нових знань, а спосіб самостійного їх побудови за 

допомогою всіх учасників заняття; 

 плюралізм думок[2].  
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На кафедрі хімії Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка під час фахової підготовки 

майбутніх вчителів хімії широко застосовуються майстер-класи. Зокрема під 

час вивчення предмету «Методика навчання хімії» та виробничої педагогічної 

практики студенти мають змогу відвідувати майстер-класи провідних учителів 

хімії міста та області. Окрім того, студенти можуть переглядати відеоролики з 

відеотеки майстер-класів лауреатів конкурсів «Учитель року» в номінації  

«Хімія». В процесі майстер-класу, студенти вивчають розробки з теми майстер-

класу, обговорюють ці матеріали, отримують необхідну консультацію, 

пропонують для обговорення власні проблеми і розробки, висловлюють свої 

думки та пропозиції. Під час роботи над курсовими роботами з Методики 

навчання хімії студенти мають змогу глибоко дослідити сучасні технології 

навчання, їх застосування в умовах реального навчально-виховного процесу з 

хімії в середній школі. Результати досліджень вони представляють у вигляді 

майстер-класів.  

До уваги учасників майстер-класу пропонуються письмові методичні 

розробки, з якими вони можуть познайомитися заздалегідь, і різноманітні 

методичні ілюстрації у вигляді схем, таблиць, моделей, важливих фрагментів 

уроків, мультимедійних презентацій. 

Підсумовуючи сказане вище, можна стверджувати, що майстер-клас має 

безсумнівні переваги перед іншими формами професійного навчання. Основна 

його перевага - унікальне поєднання індивідуальної, групової і фронтальної 

роботи, придбання і закріплення практичних знань і навичок. Майстер-клас 

сприяє формуванню у майбутніх вчителів хімії  нового педагогічного мислення, 

креативності, вміння оптимально поєднувати на уроці методи навчання, 

прагнення до оволодіння інноваційними технологіями, що безумовно 

удосконалює  процес формування готовності майбутніх вчителів хімії до 

професійного самовизначення. 

Література: 
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Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням 

стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне 

утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих норм життя 

на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних 

засад життя українського народу. Тому мета сучасної освіти в умовах освітньої  

реформи – розвиток та соціалізація особистості учнів, формування їхньої 

національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, 

екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких 

навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та 

самонавчання в умовах глобальних змін та викликів [      ]. 
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Виховання, освіта, формування культури поколінь – це головне завдання і 

обов’язок сучасної школи, яка зобов’язана зосередити свої сили не лише на 

знання, а й на виховання. Без творчих здібностей знання стають лише 

звичайною інформованістю.  

В основу побудови змісту та організації процесу навчання в цілому так і 

математики зокрема покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого 

кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності, 

як здатності учня застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих 

ситуаціях, повноцінно брати участь у житті суспільства, нести відповідальність 

за свої дії. Серед завдань сучасної шкільної математичної освіти – формування 

ставлення до математики як невід’ємної складової загальної культури людини, 

необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві [      ]. Тому 

важливим завданням вчителя на уроках математики є створення виховного 

простору, в якому буде представлений весь спектр людських цінностей для 

повноцінного розвитку особистості. 

Розглянемо деякі напрямки виховної роботи в процесі навчання 

математики. 

Патріотичне виховання 

Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до духовних, 

моральних, культурних, наукових надбань, відчутті своєї належності до 

України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини. Якщо 

порівнювати з іншими навчальними предметами, можливості шкільної 

математики виховувати почуття патріотизму незначні, але й ними не слід 

нехтувати. У процесі навчання математики потрібно наголошувати учням, що 

українська земля – не окраїна цивілізації, а українська нація багата талантами. 

На уроках математики і в позакласній роботі необхідно розповідати 

учням про українських учених математиків та їхній вклад у світову науку; 

організовувати математичні вечори, вікторини чи змагання, написання 

рефератів, конкурси проектів та інше, присвячені відомим українським 

математикам; також творчо-пошукові завдання про цікаві факти з біографії 
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відомих українців, пов’язані з математикою, вислови відомих українців про 

математику. Бажано для проведення уроків математики у молодших класах 

використовувати текти українських народних казок, загадки, приказки та 

прислів’я. Можна, вивчаючи математичні поняття симетрії і руху, 

використовувати схеми або зразки українських вишивок. 

Необхідно розповідати учням про виступи українських команд на 

міжнародних математичних олімпіадах школярів. Українські команди 

домагаються чудових результатів, і цим справді треба пишатися. 

Виховання культури мовлення 

Навчаючись математики, учні ознайомлюються з багатьма новими 

символами і словосполученнями. Вперше їх вводить учитель математики. Він 

має навчити учнів правильно читати і записувати такі слова і символи. 

Можна говорити про два боки проблеми: про навчання математичної 

мови і про культуру мовлення на уроках математики взагалі. Вони однаково 

важливі, і тут ми їх не розділятимемо[      ]  

Вчителі математики, ознайомлюючи учнів із сотнями математичних 

понять і термінів, повинні домагатись, щоб мова учнів розвивалась і 

збагачувалась, ставала з часом чіткішою, зрозумілішою і грамотнішою. 

Виховання на уроках математики культури мовлення особливо актуальне, 

адже у математично грамотних людей висловлювання змістовні, впорядковані, 

конкретні, точні, лаконічні, однозначні. Такі люди вміють правильно, чітко і 

зрозуміло висловлювати свою думку. 

Естетичне виховання 

Говорячи про естетичне виховання, розуміємо виховання естетичних 

смаків, почуттів, суджень, формування знань і вмінь відчувати, цінувати і 

творити прекрасне. Вважається, що про естетичне виховання мають дбати 

насамперед учителі малювання, музики, співів, літератури, але чимало 

прекрасного є і в математиці. 

Серед того матеріалу, з яким мають справу учні, є немало досконалих 

форм, методів і формул, теорем і алгоритмів. Немало у школі вивчається 
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геометричних фігур, які є носіями досконалості і справжньої внутрішньої 

краси. Завдання вчителя – подбати, щоб і учні побачили цю красу або 

принаймні наблизилися до неї. 

Учням п’ятих-шостих класів корисно запропонувати намалювати 

малюнки виключно з геометричних фігур, а для дев’ятикласників – завдання з 

орнаментами. 

Красивими бувають не тільки форми, мелодії, висловлювання, а й 

міркування. 

Говорячи про естетичне виховання на уроках математики, треба мати на 

увазі дві його складові частини: виховання естетичних почуттів змістом 

матеріалу і естетику поведінки вчителя. Кожний урок має бути не тільки 

багатий змістом, а й красивий. Має у собі поєднувати бездоганну логіку, багату 

українську мову, естетичну привабливість. 

Екологічне виховання 

Реформа системи освіти в Україні вимагає приведення її змісту у 

відповідність з потребами особи і суспільства. Серед проблем, які чекають 

свого вирішення, – екологічне виховання. Саме в школі закладаються основи 

принципово нового ставлення до навколишнього середовища, усвідомлення 

самоцінності природи, почуття особистої причетності до збереження 

природних багатств. 

Екологічна проблема ще не зайняла належного місця у змісті 

математичних дисциплін. Цей недолік можна виправити, включивши екологічні 

питання до вправ у збірниках задач, іншого дидактичного матеріалу. 

Свідоме засвоєння математики можливе лише за умови, коли її 

викладання пов’язане з життєвим досвідом. Більш важливо та цікаво вивчати, 

наприклад, показникову функцію як ілюстрацію росту чисельності населення 

на планеті та наслідків цього росту з екологічної точки зору, ніж абстрактне 

сухе поняття. 

Складність екологічних знань вимагає побудови такої системи 

екологічної освіти і виховання, в якій визначальну роль відіграватимуть 
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міжпредметні зв’язки, глибоко інтегровані знання природничо-математичних 

дисциплін та гуманітарне виховання. 

Економічне виховання 

У комплексі виховних завдань освіти істотне місце відводиться 

економічному вихованню, яке має на меті сформувати такі якості особистості, 

як бережливість, економічну та фінансову грамотність, дисциплінованість. 

Математичні задачі з економічним змістом – це засіб ознайомлення учнів 

із застосуванням математичних понять і методів в економіці та розкриття 

можливостей математики в економічній та фінансовій теоріях [      ]  

Форми та методи економічного виховання в процесі навчання математики 

можуть бути різними: це розв’язання математичних задач з економічним 

змістом, економічних та виробничих задач, зв’язок матеріалу, що вивчається, з 

відповідними економічними фактами, виробництвом, економічна оцінка 

розвитку виробництва. 

Виникнення в учнів інтересу до економіки на уроках математики значною 

мірою залежить від методики її викладання, від того, наскільки вміло буде 

побудована навчальна робота. Важлива роль тут відводиться дидактичним 

іграм, ігровим програмам як на уроках математики, так і в позаурочний час. 

Така пізнавальна діяльність учнів спрямована на індивідуальний 

саморозвиток, на мотивацію професійного та життєвого самовизначення. 

Виховання творчої особистості 

Сучасна освіта – освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, 

культуротворча домінанта, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку 

особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого 

розв’язання проблем, критичного мислення, опрацьовувати різноманітну 

інформацію, прагне змінити на краще своє життя. 

Саме уроки математики дають виключні можливості прищеплювати 

інтерес до творчих пошуків. Справді, пошук кращих способів розв’язання 

нестандартних задач, нестандартних розв’язань традиційних задач, аналіз 

змісту теорем, бесіди про видатних учених, організація способу здобуття знань 
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– усе це є важливими складовими на шляху розвитку творчих здібностей учнів. 

Дуже важливо, щоб діти повірили у власні сили і здібності. Тому математична 

освіта справді є стратегічним ресурсом розвитку цивілізації [     ]  

Завдання, яке постало перед учителем, – збудити здібності своїх учнів, 

виховати в них сміливість думки. Саме від педагогів великою мірою залежить, 

як молоді люди, виховані ними, інтегруються в життя і зможуть знайти в ньому 

своє місце. 

Отже бачимо, що виховні можливості математики як предмета є 

надзвичайно великі. І завдання вчителя як умілого майстра – вдало їх 

використати у процесі навчально-виховної діяльності. 
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Розвиток цифрових технологій та впровадження їх у всі сфери життя 

суспільства визначає потребу у фахівцях різних галузей з високим рівнем 

володіння інженерно-математичними знаннями, розумінням фізичних та 

інформаційних процесів. Соціально значущим завданням стає посилення 

підготовки учнів та студентів у галузі природничо-математичної освіти, що 

обумовлює пошук нових шляхів організації навчання. Одним із шляхів 

розв’язання поставленого педагогічного завдання є STEM-освіта – низка чи 

послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до продовження 

освіти після школи. Акронім STEM вживається для позначення популярного 

напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології 

(Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це 

напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється 

природничонауковий компонент у поєднанні з інноваційними технологіями. 

Впровадження STEM-освіти сприяє розвитку здібностей до дослідницької, 

аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення [1]. 

Основні задачі навчання змінюються відповідно до технологій, які наявні 

чи виникають та розвиваються в даний проміжок часу. Реалізація нових 

стандартів навчання забезпечує глибоке розуміння предмету дослідження, 

міждисциплінарність знань та вмінь. Задачі і проблеми, які мають великий влив 

на розвиток наукових положень математики, дають можливість зробити аналіз 

застосування різноманітних методів як в дослідженні абстрактної математичної 

теорії, так і в процесі викладання відповідної навчальної дисципліни 

(наприклад, алгебри, геометрії і теорії функцій), а також застосування 

математичних моделей у прикладних науках (технічних, природничих, 

економічних). 

Питання, пов’язані із застосуванням математики, розглядалися в роботах 

В. Шарко, Г. Бібік, Р. Сикорського, Д. Гільберта, А. Робинсона, Е. Енглера, Н. 

Кушнір, Ю. Янова. Зазначимо, що теорія доведень, моделювання в математиці є 

об’єктом самостійного дослідження (конструктивна математика) [1; 2; 3; 4].  

Сучасна математика стала більш абстрактною, що вимагає певних 
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трансформацій відповідного навчального курсу, нових підходів до її 

застосування. Слід також зазначити про появу абстрактної теорії ймовірностей, 

теорії випадкових процесів, математичну теорію катастроф і т. п. Аналіз основ 

евклідової геометрії привів до появи ряду неевклідових геометрій 

(гіперболічної, ріманової, проективної, простору постійної кривизни та ін.) 

[6, с. 5 – 350; 3; 5]. 

Економіко-математичні моделі використовують для діагностики стану 

об’єктів, при вивченні масових соціально-економічних явищ та процесів, 

закономірності яких формуються під впливом багатьох факторів, у моніторингу 

економічної кон’юнктури, при прогнозуванні та прийнятті науково 

обгрунтованих управлінських рішень [7]. 

Моделі дозволяють вияснити ряд властивостей теорії, що вивчається, 

через інтерпретацію на даній моделі, тобто одна математична теорія може бути 

моделлю для іншої теорії. 

Побудова різноманітних моделей (інтерпретацій) математичної теорії та 

їх застосувань в навчальних математичних дисциплінах є одним із завдань 

щодо встановлення міжпредметних зв’язків, а також обґрунтування доцільності 

(з огляду на педагогіку) використання конкретної моделі в навчальному 

процесі. Так, наприклад, у навчальному процесі розглядаються моделі 

векторного простору над фіксованим полем Р; моделі функціонального 

простору; метричного простору; ймовірнісного простору; проективного 

простору; теорії булевих алгебр. Зокрема, для теорії булевих алгебр існують 

такі інтерпретації (моделі): алгебра подій, алгебра висловлень, алгебра множин. 

У свою чергу, алгебра подій як ймовірнісній простір має класичну, дискретну, 

геометричну і теоретико-множинну моделі.  

Отже зазначимо, що математичні твердження в навчальному процесі є 

ефективними носіями міжпредметних зв’язків основних математичних 

дисциплін, а також основою створення математичних моделей у прикладних 

науках. Це сприяє поглибленню професійної підготовки майбутніх магістрів, 

вчителів математики, а також вчителів та науковців інших спеціальностей. В 
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перспективі у цій сфері можуть бути трансформації навчальних курсів 

математичних, природничих, економічних дисциплін. Впровадження підходів 

STEM-освіти в загальноосвітні навчальні заклади вимагає системної 

просвітницької діяльності серед учителів, розробки готових методик 

проведення занять, сценаріїв заходів. Внесення змін до навчальних програм на 

сьогодні є недоцільним у першу чергу через відсутність достатньої кількості 

учителів, здатних впроваджувати ці підходи. 
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