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УДК 37.013.77      Педагогічні науки 

 

СТРАТЕГІЯ  РОБОТИ  З  ДІТЬМИ – АУТИСТАМИ В УМОВАХ  

УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ 

  

 Агбун О.В. 

           практичний психолог  

         відділення комплексної реабілітації 

                                   м. Болград, Одеська область,Україна 

Згідно з даними ВООЗ психічне здоров'я дитячого населення помітно по-

гіршується. В Європі мінімум один з 4-5 дітей та підлітків до 20 років має пси-

хічні відхилення. На жаль, ця загальносвітова тенденція спостерігається також і 

в нашій країні. За офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я Укра-

їни, в останні роки зросла кількість аутичних розладів на 194%. 

На думку Ф. Аппе, аутизм існує стільки, скільки існує людство. Просто 

раніше даній проблемі не давали розголосу, тому що вважалося, що ця катего-

рія дітей не підлягає корекції і навчанню. 

Термін «аутизм» був введений в 1911 році Е. Блейлером для позначення 

особливого виду мислення, який регулюється емоційними потребами людини і 

не залежить від реальної дійсності. Визначення «синдром дитячого аутизму» як 

окреме захворювання, був введений Л. Каннером тільки в 1943 році. 

Слово «аутизм» походить від латинського слова «autos» - «сам» і означає 

відрив від реальності, відгородженість від світу. 

Основними ознаками розладів аутистичного спектру (РАС) є: 

- недостатня або повна відсутність потреби в контактах з оточуючими; 

- відгородженість від зовнішнього світу; 

- слабкість емоційного реагування по відношенню до близьких, навіть до 

матері, іноді до повної байдужості,; 

- нездатність диференціювати людей і неживі предмети; 

- недостатня реакція на зорові, слухові, тактильні подразники, що змушує 

багатьох батьків звертатися до офтальмолога або сурдолога. Але це помилкова 

думка, діти з аутизмом, навпаки, дуже чутливі до слабких подразників. Напри-
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клад, вони часто не переносять цокання годинника, шум побутових приладів, 

капання води з водопровідного крана; 

- прихильність до збереження незмінності навколишнього; 

- неофобії (боязнь всього нового) проявляються у дітей - аутистів дуже 

рано. Діти не переносять зміни місця проживання, перестановки ліжка, не люб-

лять новий одяг і взуття; 

- одноманітна поведінка зі схильністю до стереотипів, примітивним рухам; 

- різноманітні мовні порушення (мутизм, ехолалія, мовні штампи, стерео-

типні монологи, відсутність мовлення 1-ї особи); 

- у дітей з раннім дитячим аутизмом (РДА) спостерігаються різні інтелек-

туальні порушення. Найчастіше це розумова відсталість. 

Батьки, які виховують дітей з РАС, в перший час стають «заручниками» 

ситуації. Багато з них піддаються паніці і впадають в депресивні стани, «йдуть» 

в роботу і тим самим втрачають «дорогоцінний» час своєї дитини. Адже втру-

чання край необхідне і чим раніше, тим краще. Але, шукаючи кваліфікованих і 

грамотних фахівців в даній області, батьки стикаються з різними проблемами, 

нерозумінням і некомпетентністю фахівців. 

Починаючи з минулого року, на базі відділення комплексної реабілітації 

м. Болград Одеської області вперше була відкрита група для дітей з РАС, до 

складу якої входять 4 дітей віком від 4 до 6 років, які не змогли надовго втри-

матися в дитячих садах в силу своїх труднощів у поведінці. Робота з цими діть-

ми носить індивідуальний та груповий характер, охоплюючи такі види спеціа-

лізованих занять, як казко терапія, пісочна терапія, мульттерапія, логопедичні 

заняття, основи письма і граматики, основи дихальної гімнастики та інші. На 

кожному заняті обов‘язково присутній вихователь, який в свою чергу коорди-

нує весь реабілітаційний процес. 

Головне, що потрібно пам'ятати, кожна людина дійсно індивідуальна. 

Немає 2-х однакових аутичних дітей. 

Вирішивши поділитися своїми підходами в допомозі аутичним дітям, я 

прийшла до висновку, що фахівець, який працює з даною категорією дітей, по-
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винен поєднувати в собі і психолога, і педагога, і навіть батьків одночасно. Для 

того, щоб ефективно взаємодіяти з дитиною з аутизмом, треба зуміти увійти в 

його світ, зрозуміти чого він хоче, з повагою ставитися до його бажань. Діти 

відчувають, коли дорослий роздратований, збуджений, напружений, недобро-

зичливий. Тому, спілкуючись з ними, необходимо дотримуватися рівного емо-

ційного фону. 

Корекційна робота з дитиною з аутизмом у першу чергу спрямована на 

розвиток емоційного контакту і взаємодію з дорослими і з оточуючим світом. 

Діти-аутисти часто дуже погано адаптуються до всього нового. Починати 

заняття слід зі знайомого предмета, іграшки, до якої дитина прив'язана, а потім 

поступово вводити все нове, при цьому дотримуватися послідовності і система-

тичності. Слід підбирати завдання доступні для дитини, створюючи ситуацію 

успіху. Прохання слід формулювати влучно і коротко. Під час роботи необхід-

но використовувати чітку схему дій за допомогою картинок, дотримуючись 

конкретно поставленої мети для себе. Мислення у аутистів візуальне. 

Початковим етапом в роботі з аутичними дітьми є встановлення конта-

кту. Для цього необхідно приєднатися до його дій, включатися до його занять, 

ніби, проникаючи в його свідомість, але завжди треба бути дуже обережним, 

зуміти відчути наскільки йому комфортне це спілкування. Якщо дитина хоче 

піти, треба дати йому таку можливість. 

Найпершим завданням навчання є формування так званої «навчальної 

поведінки». «Навчальна поведінка» - це коли дитина адекватно реагує на за-

пропоновані їй вимоги, використовує запропоновані іграшки й посібники соці-

ально прийнятим образом. При цьому погляд її повинен бути спрямований або 

на дорослого (або на іншу дитину, якщо це групове заняття), або на предмети, 

які використовуються для гри або навчання.[3, 5с.] 

Одним з найважливіших напрямків роботи з аутичною дитиною є розви-

ток мовлення та комунікативних вмінь – формування або відновлення.  Ме-

тоди та прийоми роботи вчителя-логопеда значно відрізняються від класичних. 

Важливу роль в процесі розвитку мовлення та комунікативних вмінь відіграє 
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використання елементів немедикоментозих терапій (ігротерапія, арт-терапія, 

музикотерапія, казкотерапія, пісочна терапія та ін.). 

Ефективність психолого-педагогічного процесу передбачає зростання со-

ціальної активності аутичних дітей, оволодіння ними навичками взаємодії із 

соціальним середовищем. Працюючи над  питанням соціалізації, потрібно 

пам‘ятати, що дитина з аутизмом – це, перш за все, дитина, яка теж потребує 

спілкування. Якщо спроби дитини увійти в соціум, які переважно є дуже своє-

рідними і незрозумілими для оточення, не підтримувати та не заохочувати, то 

даний інтерес швидко втрачається. Саме тому, в нашому закладі корекційні 

занняття проводяться в одному, звичному для дитини, приміщенні, яке поділе-

не на різні зони діяльності, адаптовані до кожного окремо (зона комфорту).  Це 

сприяє  мінімалізації конфліктних ситуацій з іншими дітьми. 

Успіх корекційної роботи неможливий без щоденної плідної співпраці ба-

тьків та фахівців. Дуже важливим є досвід людей, які «вийшли» з аутизму, та  

надають цінні поради. Одним з яскравих прикладів такого досвіду є робота      

Т. Грендін «Навчальні підказки для дітей та дорослих з аутизмом», де в посту-

пній формі висвітлені головні аспекти вирішення даної проблеми.  

Батьки, які виховують дітей з аутизмом, потребують розуміння і підтрим-

ки. Вони повинні знати, що аутизм – це порушення на все життя, і з цим потрі-

бно навчитися жити.  

Головною метою фахівців – лікарів, психологів, педагогів, вихователів – 

навчитися самим та навчити батьків вмінню «переживати всі його стани, його 

тривоги, навчитися розуміти його краще, ніж він сам себе розуміє, навчити ба-

тьків ніколи не втрачати надію» (Е.Ейдемілер та В. Юстицкіс). 

Разом ми подолаємо все! 

Література: 
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ПЕДАГОГІКА МИЛОСЕРДЯ І ДОБРА В  СПАДЩИНІ 

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Бабяр А. А., 

студентка педагогічного факультету 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне, Україна 

Виклики сучасного суспільства: війна, матеріальні негаразди, жорсто-

кість, насильство, дитяча бездоглядність, зміни в державних і економічних 

структурах, світогляді, життєвих цінностях обумовили кризу освіти, охорони 

здоров‘я, науки, культури, відновилось давно забуте поняття «діти війни», які 

стали свідками щоденної демонстрації жахливого мистецтва насильства і зла. 

Тому сьогодні, як ніколи, є актуальною педагогіка милосердя В. О. Сухомлин-

ського, присвячена проблемам толерантності, взаєморозумінню, вихованню до-

бра та ненасильства.  

Аналіз спадщини Василя Олександровича Сухомлинського засвідчив, си-

стема видатного педагога наділена здатністю оновлюватися в часі, бо побудо-

вана на основі філософського вчення – ідеї добра. 

Педагог зазначав, що милосердя та доброта повинні стати звичайним ста-

ном кожної людини. Вічне протистояння добра і зла завжди було в центрі уваги 

найпроникливіших митців та мислителів. В. О. Сухомлинський належить до їх 

числа. Він не тільки зрозумів важливість цієї проблеми, а й зробив її головною 

для себе як для педагога. В. О. Сухомлинський створив таку систему вихован-

ня, яка базується на любові та доброті. 

Відтак, звернення до спадщини В. О. Сухомлинського є вкрай актуальним 

у контексті створення педагогіки милосердя і добра, адже саме Василь Олекса-
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ндрович зумів не лише глибоко зрозуміти теорію краси і добра, а й запропону-

вав на цих засадах конкретні поради: «Доброта й ще раз доброта – це найтонші 

й наймогутніші корінці, що живлять дерево дитячої радості – радості ніжного 

доторкнення до живого й красивого. Доброта робить людину чутливою до сло-

ва батьків, учителів, товаришів» [3, с. 40]. Доброта робить людину вихованою. 

В. О. Сухомлинський переконував: «Маленька дитина мусить бути доб-

рою до всього живого. Тільки за цієї умови вона духовно готується до того, 

щоб бути вихованою. Тільки доброта відкриває радість буття, радість взаємо-

відносин в дитячому колективі» [3, с. 35]. 

Для педагога «школа сердечності» – це виховання дітей 6–10 років. Ва-

силь Олександрович радив педагогам вчити дітей добру, любові, милосердю. 

Дитина не має виростати байдужою, черствою, а повинна зростати у постійно-

му піклуванні про довкілля, тварин, людей, доглядати і допомагати їм. У своїх 

працях він переконував, що під час творення добра людям, у дітей виховується 

доброта, людяність, сердечність. 

Формування добра, як наголошував В. О. Сухомлинський, відбувається в 

процесі духовної діяльності молодої людини. Дуже спрощено дехто вважає, що 

добро формується вже тоді, коли дитина робить щось добре, але при цьому не 

переконана, що це є добро. Робити добро – це не тільки здійснювати добрі вчи-

нки, але й усвідомлювати їх, бути переконаним, що по-іншому не можна. Є пе-

вна межа добра як у вчинках людини, так і в її помислах. Можна робити добро, 

але мати на меті корисливі цілі. І, підкреслимо, В. О. Сухомлинський рішуче 

виступав проти таких «добротворців». Павлиський педагог переконував: «Якщо 

ти робиш добро, то в основі цієї діяльності повинні бути благородні цілі, заду-

ми» [4, с. 258-259]. 

Характерною рисою справжньої людини за Сухомлинським є прагнення 

до добра. Бути людиною – творити добро та прагнути до нього. Педагог наго-

лошував, що недостатньо навчитися відрізняти добро і зло, стримувати себе, 

щоб не коїти зла. Необхідно активно боротися проти нього – задля утвердження 

свого морального обов‘язку, який повинен стати внутрішньою потребою і пере-
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конанням особистості. Уміння відстоювати свої переконання у боротьбі з бай-

дужістю, пасивністю – це і є проявом активного добра [5, с. 38]. 

При цьому основна ознака добра – безкорисливість. Дитяче щастя егоїс-

тичне за своєю природою: блага, створені для дитини старшими, дитина 

сприймає, як щось само собою зрозуміле, їй здається, що мати і батько для того 

й існують, щоб давати їй радощі, задоволення. Тут криється велика небезпека – 

виростити людину егоїстичну, яка вважає, що всі повинні працювати на неї, що 

головне – її особисті потреби, а все інше – другорядне. Щоб запобігти такій не-

безпеці, важливо пробуджувати і розвивати в дитини почуття вдячності. 

В .О. Сухомлинський вважав: «Доброти, як грамоти, людину треба вчи-

ти» [3, с. 32]. Нерідко ми буваємо свідками парадоксального, на перший погляд, 

факту: в хорошій трудовій сім‘ї, де батьки віддають дітям усі сили свого серця, 

діти іноді виростають байдужими, безсердечними. Але ніякого парадоксу тут 

немає: так буває тому, що дитина знає лише радощі споживання. А вони не мо-

жуть самі собою розвинути моральне почуття. Воно виникає тільки тоді, коли 

ми долучаємо дітей до вищої людської радості – радості творення добра для 

інших людей. Тільки це, воістину безкорисливе і тому справді людське пережи-

вання, є силою, що облагороджує юне серце. 

Важливо зазначити, що у працях видатного педагога сформована і обґру-

нтована цілісна система виховання, яка ґрунтується на гуманістичних ідеях до-

бра і краси, так як дитина пізнає навколишній світ здебільшого серцем. Тому в 

неї необхідно зберегти й розвинути чутливість до всього людського, насампе-

ред чутливість у самій собі. Учень повинен пройти школу відчуттів і сприй-

мань, яка виробить у нього широкий обсяг почуттів, співчуття, милосердя, лю-

бов і повагу до людини, особливо – знедоленої. Багаторічний досвід роботи в 

освітній галузі переконав народного вчителя у тому, що успішно навчити та ви-

ховувати школярів неможливо без любові до кожної дитини. «Педагог без лю-

бові до дитини – це все одно, що співець без голосу, музикант без слуху, живо-

писець без відчуття кольору» [2, с. 292]. 
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«Добрі почуття – це серцевина людяності. Якщо добрі почуття не вихова-

ні в дитинстві, їх ніколи не виховаєш» – так писав В. О. Сухомлинський [1]. І 

кожен учитель, кожна людина, мають нести іншим людям добро. Допомогти в 

цьому можуть твори, педагогічна система, розроблена В. О. Сухомлинським, і 

його життя, яке є взірцем високої духовності. 

Нами на основі ідей і казок В. О. .Сухомлинського було розроблено сис-

тему заходів з метою виховання милосердя і добра в учнів початкової школи. 

Таким чином, реальність сьогодення зумовлює актуалізацію ідей видат-

ного українського педагога щодо виховання толерантності, порядності, людя-

ності та милосердя.  
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КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ  

 

Бескорса В.М., 

Кандидат мистецтвознавства, доцент,  

професор кафедри культурологічних дисциплін та  

образотворчого мистецтва Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради  

м. Харків, Україна 

Реформація освітніх систем, переоцінка культурно-естетичних орієнтирів 

і перехід до ринкових відносин створює необхідність постійного оновлення й  

збагачення змісту дозвіллєвої діяльності установ культури та закладів освіти, 

постійного оновлення методів і пошуків нових технологій. Актуальність теми 

дослідження обумовлена необхідністю використання видів культурно-

дозвіллєвої діяльності як форм естетичного виховання. Об‘єктом дослідження 

виступає культурно-дозвіллєва діяльність, предмет дослідження –– дозвілля як 

критерій розвитку особистості. 

Культурно-дозвіллєва діяльність є невід‗ємною частиною побутування 

особистості. Основним завданням культурно-дозвіллєвої діяльності є: розвиток 

соціальної активності, розкриття творчого потенціалу, створення умов для са-

мореалізації, організація різноманітних форм культурного дозвілля [1].  

Організація та розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності в Україні відрі-

зняється від подібних форм в інших державах. Через нестабільну сьогодні полі-

тико-економічну ситуацію та соціально-економічні труднощі в нашій державі 

недостатньо приділено уваги щодо організації дозвілля з боку органів влади і 

культурно-дозвіллєвих установ. Це призводить до появи й розповсюдження 

форм дозвіллєвої діяльності, які знаходяться за межами соціально-дозвіллєвих 

інститутів.  

В сфері духовного життя суспільства сучасна соціокультурна ситуація 
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характеризується рядом полярних процесів (позитивно-негативно зарядже-

них): розширення інформаційної мережі нажаль призводить стирання духовно-

моральних орієнтирів, а глобалізація культурного часто призводить до знижен-

ня споживацького рівня маскультурного простору; збільшення інформаційної 

свободи може викликати заангажованість мас-медіапростору, а відхилення мо-

рально-етичних норм (вседозволеність) може привести до відчуження від куль-

турно-мистецької сфери дітей та молоді, в свою чергу зміна форми власності 

установ культури призводить до зменшення фінансової забезпеченості установ 

культури [2, с. 17-20]. 

Одним з важливих засобів формування та розвитку особистості є дозвілля, 

точніше форми та види його організації. Проведення дозвілля безпосередньо 

впливає на виробничо-трудову сферу діяльності людини, бо відповідні (прави-

льні) форми проведення дозвілля позитивно сприяють рекреаційно-

відбудовчим (поновлювальним) процесам, знімають фізичні та психоемоційні 

навантаження. При цьому те як людина організовує власне дозвілля є певним 

індикатором рівня культури суспільства в цілому, а також демонструє кола ду-

ховно-естетичних потреб та інтересів конкретної людини (групи людей)
1
.  

Хоча дозвілля (культурно-дозвіллєва діяльність) і вільний час не є тотож-

ними поняттями. Дозвілля виступає лише частиною вільного часу особистості.  

Культурно-дозвіллєва діяльність особистості не повинна жорстко регламенту-

ватися і є добровільним демократичним вибором; повинна мати емоційно-

чуттєве забарвлення та можливість об‘єднувати фізичну й інтелектуально-

естетичну діяльність,  також можливість поєднувати/заміняти творчо-

споглядальну та виробничо-ігрову діяльності. Враховуючи практичний досвід 

дозвіллєвої діяльності, можна виокремити найбільш поширені та привабливі 

форми: музика, танці, розважальні та ігрові шоу [3, с. 43, ].  

Однак, часто під час створення певного проекту в сфері культурно-

дозвіллєвої діяльності, інтерес людини відходить на другий план. Чому? У про-

                                                           
1
 Заняття різними видами мистецтва, фізичною культурою, інтелектуальними іграми, сту-

дії/клуби  за духовно-естетичними інтересами та ін. 
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цесі створення продукту в сфері дозвілля для різних груп населення слід врахо-

вувати багато різних факторів: знати сучасні культурні запити, передбачати 

зміни культурних запитів, запропонувати нові дозвіллєві диференційовані фор-

ми і види, враховувати різність видів діяльності у віковому, професійному й 

соціальному аспектах, враховувати рівні культурної або професійної підготов-

леності та бюджет вільного часу. Не володіючи хоча б одним з означених фак-

торів, неможливо створити якісний споживацький продукт у сфері дозвілля. Це 

не просто знижує якість та споживацький інтерес продукту, такий продукт не 

знайде відповідної аудиторії та не буде мати матеріальної винагороди за працю.  

Таким чином, сьогодні дозвіллєві проекти або культурно-дозвіллєві уста-

нови в цілому, повинні враховувати, що категорії населення відрізняються рів-

нем культурної та професійної підготовленості, бюджетами вільного часу та 

ставленням до нього. Тому слід пропонувати найбільш ефективні дозвіллєві 

форми, враховуючи свободу вибору та можливість зміни розважально-ігрового 

формату, наприклад, на науково-дослідний формат або творчо-споглядальну 

діяльність.  
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ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ ЗІ СПЕЦДИСЦИПЛІН  

ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ  

 

Божко Н.В., 

викладач вищої категорії, старший викладач 

Коледж МНУ імені В.О. Сухомлинського 

Миколаїв, Україна 

Кожен освітній заклад формує своє інформаційне освітнє середовище. Для 

цього необхідно переглянути традиційний зміст освіти, а також форми, методи і 

технології навчання. Необхідно впроваджувати в процес навчання різноманітні 

інновації (дидактичні, організаційні, соціальні). При навчанні, на наш погляд, 

доцільно використовувати такі методи і прийоми, як самостійний аналіз раніше 

невідомих об'єктів, рішення евристичних завдань. 

Самостійна робота студента – найважливіша складова освітнього процесу 

в сучасному вузі. Використання дидактичних засобів в системі СРС забезпечує 

організацію активної пізнавальної діяльності студентів, сприяє освоєнню змісту 

навчальних дисциплін, формуванню компетенцій, передбачених освітньою про-

грамою спеціальності. Одним із сучасних дидактичних засобів в системі СРС є 

робочий зошит студента з навчальної дисципліни. 

Впровадження робочого зошиту в процес вивчення спецдисциплін задасть 

нову траєкторію навчання майбутніх молодших спеціалістів технічного напря-

му підготовки.  

Робочий зошит – навчальний посібник, який складається із збірника за-

вдань, інструкцій для самостійного виконання завдань різного рівня складності, 

лабораторно-практичних робіт (залежно від специфіки дисципліни), він має 

особливий дидактичний апарат, що допомагає студентові в засвоєнні навчаль-

ної дисципліни, а викладачеві – реальну можливість оптимізувати навчальний 

процес та мати повну картину щодо перевірки засвоєння матеріалу з тем, за-

планованих на самостійне опрацювання. 
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Серед видів робочих зошитів виділяють наступні: за видами навчальної ді-

яльності (графічні, комбіновані, інші); за формою пред'явлення (на паперовому 

носії, електронні); по способам застосування (для традиційної форми отриман-

ня освіти, для дистанційного навчання студентів). 

Робочий зошит як дидактичний засіб, призначений для навчання студентів, 

виконує ряд основних функцій: навчальну, розвиваючу, виховну, контролюючу. 

Використання робочого зошиту сприяє вирішенню основних дидактичних за-

вдань: розвитку мислення у студентів; глибокому засвоєнню теоретичних 

знань; набуття практичних навичок вирішення типових і творчих завдань;  здій-

снювати контроль за ходом навчання студентів з дисципліни; формувати у сту-

дентів навички самоконтролю. 

Використовуючи робочий зошит на практичному занятті здійснюється 

зміна організації самостійної роботи та надання допомоги студенту при уза-

гальненні та систематизації матеріалу із навчальної дисципліни. 

Необхідно при формуванні робочих зошитів логічно підібрати та розташу-

вати завдання таким чином, щоб якнайкраще забезпечити їх успішне виконання.  

Робочий зошит дозволяє абсолютно логічно вибудовувати алгоритм вирі-

шення поставленого завдання, вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки в під 

час вирішення певної задачі. 

Крім текстових матеріалів в робочий зошит також можна заносити рисун-

ки, схеми, таблиці, що сприяють засвоєнню пройденого матеріалу. 

Робочий зошит повинен містити декілька типових завдань різноманітних 

видів, для набуття навичок в орієнтації та вирішенні широкого кола завдань, що 

покращує якість  та ефективність засвоєння матеріалу студентами. 

Також при вивченні кожної теми необхідно включати завдання евристич-

ного рівня, що вимагають самостійного визначення алгоритму їх вирішення та 

пошуку способів його виконання. 

Певні вимоги передбачає і структура робочого зошиту, вона може бути рі-

зною, що обумовлено: змістом дисципліни, ступенем його складності; характе-

ром управління пізнавальною діяльністю студентів; вихідним рівнем підготов-
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леності студентів; віковими особливостями студентів; творчими здібностями  та 

креативом викладача. 

Для ефективності засвоєння матеріалу необхідно, щоб включені у них за-

вдання були зрозумілими, цікавими, доступними кожному студенту та відпові-

дали різним рівням сформованості знань, умінь і навичок. 

Узагальнивши свій практичний досвід було обрано найбільш доцільну 

структуру робочого зошита для практичних занять: 

 тема, мета, обладнання практичного заняття; 

 алгоритм виконання типових завдань; 

 різнорівневі завдання; 

 в кінці виконання роботи студенти роблять висновки. 

Розроблені за такою структурою робочі зошити для практичних занять да-

ють можливість використовувати  різноманітні методи та прийоми навчання, 

створюють сприятливі умови для формування логічного мислення, самостійно 

формувати висновки, аналізувати, обґрунтовувати практичні дії, підвищують 

мотивацію до навчання. 

Мета використання робочих зошитів для самостійної роботи – надати сту-

дентові можливість індивідуально засвоїти зміст навчальної інформації, про-

явити практичні вміння при виконанні індивідуальних завдань і провести само-

контроль. 

Для самостійного виконання завдань студентом, необхідно стисло сформу-

лювати основні тези теоретичного матеріалу, це дозволить йому при необхідно-

сті звертатися до теоретичних питань теми та сприятиме кращому усвідомлен-

ню, засвоєнню та полегшить вирішення завдань. 

Теоретичні відомості подаються у вигляді графіків, структурно-логічних 

схем, порівняльних або систематизованих таблиць, опорних конспектів, що до-

помагає в комплексі охопити інформацію, забезпечує виокремлення й усвідом-

лення головного у навчальному матеріалі. 

Практичні завдання повинні бути розроблені так, щоб студент здійснював 

поетапне виконання операцій, які приводять до правильного рішення. При цьо-
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му процес виконання завдань і результат фіксуються відразу в зошиті, що до-

зволяє викладачеві прослідковувати хід думки студента і вчасно виявляти про-

галини в його знаннях. 

Використання алгоритмів виконання типових задач спрямоване на забез-

печення належного засвоєння майбутніми фахівцями необхідних умінь. Внаслі-

док виконання певної кількості завдань репродуктивного рівня досягається на-

буття практичних навичок. Виконання завдань евристичного характеру вдоско-

налює розумові здібності студентів, впливає на формування їх професійної 

компетенції. Також доречне використання тестових завдань, запитань і практи-

чних завдань для здійснення самоконтролю засвоєння навчального матеріалу. 

За допомогою робочий зошит студент зможе організовувати процес само-

навчання. У ньому не передбачені відповіді до завдань, що повинно змінити 

ставлення студентів до процесу вирішення, посилити їх спілкування між собою, 

так як відсутність відповідей спонукає студентів колективно обговорювати різ-

ні шляхи вирішення і шукати правильні відповіді. Самостійне знаходження 

правильного рішення сприяє формуванню у студентів почуття задоволення, яке 

робить навчання не стомлюючим навантаженням, а цікавою роботою. При пра-

вильному виконанні завдання, у студентів підвищується самооцінка. 

Викладач з метою виявлення рівня навчальних досягнень студентів переві-

ряє робочі зошити за встановленим графіком. Це вимагає від студента система-

тичної роботи як в аудиторії, так і в процесі виконання індивідуальних завдань. 

Перевірка знань студентів дозволить здійснювати зворотний зв'язок між ними і 

педагогом, дасть конкретний матеріал для аналізу повноти і якості знань, допо-

може своєчасно побачити проблеми, помилки, недоліки в знаннях студентів. 

Робочий зошит дозволить працювати студенту в індивідуальному темпі, 

навчить правильно планувати час та організувати свою роботу, студенти будуть 

бачити весь обсяг матеріалу, краще орієнтуватися в ньому, швидше та ефектив-

ніше його освоювати і більш якісно підготуються до заліку чи іспиту. 

Для надання можливості повнішого й глибшого засвоєння навчального 

мaтеріалу робочий зошит супроводжується списком джерел інформації та 
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тeрмінологічним словником. 

Таким чином, робочий зошит є дидактичним забезпеченням, який інтегрує 

не тільки інноваційну технологію освіти, а й задає нову траєкторію навчання , 

оптимізує та підвищує рівень навчання у коледжі. Позитивна динаміка зростан-

ня ефективності засвоєння матеріалу дає можливість повноцінно стверджувати, 

що ефективність робочих зошитів як засобу активізації самостійної роботи сту-

дентів підтверджена на практиці, тому їх використання у навчальному процесі 

із вивчення спецдисциплін є доцільним. 
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УДК 378.016/.026  Педагогічні науки 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ЛЕКЦІЯ 

 

Бойко Стелла Станіславівна 

Викладачка кафедри  

зарубіжної літератури та культурології 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Слово «лекція» латинського походження і означає — читання. Лекція  як 

логічний, послідовний і ясний виклад того або іншого наукового питання, по-

будований на діалектико-матеріалістичній основі. Вона вводить у науку, зна-
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йомить з основними науково-теоретичними положеннями певної галузі, знайо-

мить з методологією, закладає основи наукових знань, визначає напрямок, ос-

новний зміст і характер всіх видів навчальних занять, а також самостійної робо-

ти студентів. [1. 255с.] 

В середні віки лекції поряд із диспутами відігравали головну роль у пере-

дачі слухачам знань. А на початку XIX ст. зайняли провідне місце як метод ви-

кладання. Однак, думки вчених були  різними щодо основних підходів під час 

викладання. М. В. Остроградський до своїх лекцій підходив вдумливо, зверта-

ючи увагу не тільки на її наукову, але й методичну складову. Він починав лек-

цію з короткого огляду прочитаного, потім давав «хід роздуму і метод доведен-

ня» по новій темі, далі підходив до висновків, вміло відокремлюючи головне 

від другорядного і зосереджуючи увагу слухачів на головному. В другій поло-

вині XIX ст. погляд на лекцію дещо змінився. М. І. Пирогов пропагував обме-

жене використання лекції у вищій школі, вважаючи, що вони можуть служити 

доповненням до самостійної роботи студентів, і повинні нести допоміжне та 

роз'яснювальне значення. М. Г. Чернишевський, вважав, що лекції повинні пе-

редувати книгам. М. О. Добролюбов вимагав глибокого наукового змісту лек-

цій, принциповості у відборі та висвітленні матеріалу, історичну точність і кон-

кретність, простоту та ясність викладу. Таким чином, М. І. Пирогов, М. Г. Чер-

нишевський, М. О. Добролюбов і Д. І. Писарєв вважали за необхідне викорис-

товувати лекцію або її елементи поряд з іншими методами викладання у вищій 

школі, прагнучи при цьому наповнити її глибоко науковим й ідейним змістом. 

Видатний вчений М. Є. Жуковський говорив, що по силі вражень, які створює 

лекція, вона стоїть вище від усіх інших форм і є найекономнішою в часі. За ви-

словом проф. С. Р. Миротворцева, лекція є кульмінаційним пунктом всього на-

шого викладання. Проте, серед викладачів 70—90-х років минулого століття , 

були і ті, хто негативно ставились до лекції, відкидаючи її як форму та метод 

викладання. 

 Будучи формою навчання у вищій школі, лекція виконує ряд функцій, які 

визначили (А. Алексюк, 3. Курлянд), це:  інформаційна (передбачає передаван-
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ня адаптованої для студентів інформації); орієнтовна (розкриває генезис теорій, 

ідей: коли, ким вони вивчалися, якими причинами спонукались; список рекоме-

ндованої до лекції літератури); пояснювальна,  роз'яснювальна (передбачає роз-

криття сутності наукових понять, їх визначень, тлумачення кожного слова, що 

належать до структури визначення);  систематизуюча (передбачає структуру-

вання всього масиву знань з певної дисципліни); стимулююча (спрямована на 

пробудження інтересу до навчальної інформації з певної науки); виховна і роз-

вивальна (передбачає  оцінювання явищ, фактів, процесів, які розглядаються на 

лекції, розвиток мислення, уваги, уяви, пам'яті та інших пізнавальних здібнос-

тей). [ 2,с.197]  

Лекції повинні також відповідати певним вимогам, це: моральність змісту 

лекції і викладача; науковість, інформаційність, доказовість і аргументованість, 

емоційність викладу інформації; активізація мислення слухачів через запитання 

для роздумів; чітка структура і логіка розкриття інформації; методичне оброб-

лення, тобто виведення головних думок і положень, висновків, повторення їх в 

різних формулюваннях; виклад доступною і зрозумілою мовою; використання 

аудіовізуальних дидактичних матеріалів тощо. Лектору слід навчитись прави-

льно визначати настрій аудиторії, рівень доступності змісту лекції та рівень її 

засвоєння, оцінити стан аудиторії  по взаємодії і за необхідності одразу внести 

необхідні корективи в намічений план роботи.   

У дидактичному процесі, серед чотирьох групи організаційних форм, ви-

значених В.Л.Ортинським, лекція посідає провідне місце, поруч із семінаром, 

лабораторним, практичним та індивідуальним заняттям, навчальною конферен-

цією, консультацією, навчальною грою. Ці організаційні форми навчання ма-

ють свої особливості. У педагогічній практиці для здійснення навчального про-

цесу доцільно окреслити такі види академічних лекцій: вступну; інформаційну; 

оглядову; настановчу; підсумкову. Часто до видів лекцій зараховують також 

проблемну лекцію, лекцію-візуалізацію; лекцію із запланованими помилками, 

бінарну лекцію (лекцію вдвох), лекцію-прес-конференцію тощо. Однак, на дум-

ку В.Л.Ортинського, це не зовсім правильно, оскільки йдеться не про вид лек-
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ції, а метод її викладання: проблемна лекція –на основі проблемного методу; 

бінарна (лекція вдвох) –методу діалогу; лекція-візуалізащя –методу наочності; 

лекція із запланованими помилками –методу пошуку помилок; лекція-прес-

конференція –методу запитань-відповідей. [3,c.91-92 ] 

 Рівень підготовки викладача до лекції визначається його науковою, ме-

тодичною та загальною культурою,  і є обов‘язковою. До структури  лекції вхо-

дять: вступ, основна частина, висновки . Вступ має бути коротким і виразним. 

Важливо викликати інтерес до навчального матеріалу, відновити у пам'яті сту-

дентів основний матеріал з попередніх лекцій, провести актуалізацію опорних 

знань. Основна частина лекції призначена для розкриття основного змісту ма-

теріалу, передбаченого планом лекції. Завершується виклад лекції висновками, 

якщо наступне заняття практичного характеру, студентам можуть пропонува-

тись окремі індивідуальні та групові завдання, творчі проекти тощо.  [ 4,с.285 ] 

  Ефективність лекції значною мірою залежить від чіткості та послідовно-

сті розгортання її змісту, який відбирається відповідно до навчальної програми. 

Лекція не повинна охоплювати весь програмний матеріал з теми, його частину 

слід виділити для самостійного опрацювання, щоб у студента не склалося вра-

ження, що конспект лекції є єдиним джерелом, потрібним для пізнання 

науки. Запорукою ефективності лекції є вдало підібраний фактичний матеріал, 

кількість якого має визначатися кількістю узагальнень. Кожне узагальнення 

бажано підкріпити конкретним фактом. Лекція не тільке формує у студентів 

основи знань з певної наукової галузі, а й визначає напрями, зміст і характер 

інших видів навчальних занять,зокрема семінарів, практичних , лабораторних 

робіт та самостійної роботи. Завершення підготовки викладача до лекції офор-

млюється у конспект чи повний текст лекції, іноді, впорядковані записи на 

окремих аркушах, щоб легко щось додати, вилучити або змінити. 

 У педагогіці єдиної методики проведення лекцій не існує, однак існують 

методичні вимоги, яких слід дотримуватись при підготовці та викладанні мате-

ріалу,зокрема : 

       1.  Доведення до студентів мети лекції та належне її мотивування. 
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       2.  Доступність і науковість викладу.  

       3.  Включення механізму зворотньої дії.  

       4.  Повторення важливих теоретичних положень. 

      5. Завершення кожного питання лекції підсумком і мотивованим перехо-

дом до наступного. 

       6.  Вміння і здатність змусити себе слухати. 

       7. Емоційність викладу.  

       8. Налагодження живого контакту. 

       9. Створення проблемних ситуацій.  

 Сприймання та розуміння лекції є досить важливим момен-

том. Сприймання лекції передбачає відображення окремих властивостей пред-

метів і явищ, що діють в даний момент на органи відчуття, а також їх поєднан-

ня з попереднім досвідом, відомим студентам. [5,с.103] 

 Важливим питанням в роботі студента під час лекції є конспектування, що 

дозоляє водночас  слухати, писати, аналізувати та розмірковувати.Така компле-

ксна діяльність сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу та інтенсив-

нішому розвитку наукового мислення студента.  Важливим засобом для підт-

римання уваги студентів є використання пауз, їх варто робити перед повідом-

ленням важливих наукових положень, щоб загострити увагу студентів.  Необ-

хідно зважати також на темп читання лекції: при надто швидкому темпі студент 

не встигає стежити за роздумами викладача й записувати важливі положення 

лекції. Якщо ж темп надто повільний, то студенти відволікаються. У процесі 

читання лекції важливо активізувати розумову діяльність студентів. Для цього 

використовують різноманітні прийоми: запитання, зокрема риторичні; уміння 

викликати у студентів сумнів; поєднання теоретичних положень з важливою 

для студентів практикою; використання у викладі найновіших відкриттів та 

здобутків науки; забезпечення студентів мікроконспектом ; розуміння і здійс-

нення обміну думками у «спровокованій» дискусії;  проведення «блискавично-

го» дослідження методом «мозкового штурму» та створення на лекції проблем-

них ситуацій тощо. 
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Виспінська Н.М. 

аспірант кафедри англійської філології  

та методики навчання англійської мови 

Тернопільського національного педагогічного  

університету імені Володимира Гнатюка 

м. Тернопіль, Україна 

Розширення міжнародної співпраці в усіх сферах вимагає від майбутньо-

го спеціаліста володіння іноземною мовою. Рівень знань іноземної мови знач-

ною мірою залежить від словникового запасу, володіння термінологією спеціа-

льності та вміння використовувати її в професійних комунікативних ситуаціях. 

Навчаючи англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентнос-

ті в аудіюванні майбутніх фахівців музичної сфери, викладачу необхідно ви-

значити лексичний мінімум професійних термінів, враховувати мотиваційні 

чинники – якщо навчальний матеріал буде професійно цікавим для студентів, 

то це значно поліпшить процес навчання. 

javascript:open_window(%22http://opac.kpi.ua:80/F/4Q4AFHC28ADDUMG4GP1QJIGPLLQH5UCUK8V68SS8UABD212EPJ-26687?func=service&doc_number=000539600&line_number=0014&service_type=TAG%22);
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Відбір лексичного матеріалу – одна з найважливіших і складних проблем, 

що впливають на успішність навчання. Серед дослідників, які розробляли під-

ходи та критерії до відбору лексичного матеріалу, визначали лексичний міні-

мум, зокрема, назвемо: І. Н. Мороз, О. В. Наумова, Є. В. Мироненко, W. Hsu, P. 

Nation та ін. 

Розглянемо підходи до відбору лексичного матеріалу для навчання анг-

ломовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в аудіюванні май-

бутніх музикантів: 

1) емпіричний – ґрунтується на особистому досвіді викладача та дозволяє 

правильно визначити лексичний мінімум лише на початковому етапі навчання;  

2) лінгвістичний – передбачає врахування таких критеріїв: 

– сполучуваність слова (розширення словникового запасу студентів за-

лежить від властивості слова поєднуватися з іншими словами); 

– багатозначність (виокремлення лексичних одиниць, що позначають кі-

лька предметів і явищ одночасно); 

– семантична цінність (відбір найбільш важливих понять); 

– стилістична нейтральність (із використанням діалектизмів, сленгу та ін.); 

– словотворення (виокремлення слів із великою кількістю похідних лек-

сичних одиниць); 

– лексико-граматичне поєднання слів у реченні (врахування порядку по-

дання прийменників, артиклів, займенників, допоміжних і модальних дієслів, 

тощо). 

3) прагматичний – виходить із комунікативних потреб вивчаючих та 

включає такі критерії: 

– частота вживання (найнеобхідніші лексичні одиниці – найбільш вжи-

вані); 

– відповідність тематиці майбутньої спеціальності; 

– врахування професійної сфери спілкування та можливість застосування 

в них виокремлених лексичних одиниць; 
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– опис понять (відбір слів, необхідних для опису значення слова, зокрема 

й підбір синонімів) [1; 2; 3]. 

Оскільки основною метою навчання іноземної мови у вузі є розвиток 

умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності, формуючи англомовну 

професійно орієнтовану лексичну компетентність в аудіюванні майбутніх му-

зикантів, слід враховувати потреби саме цієї категорії фахівців [3, c. 294].  

Чільне місце при формуванні англомовної професійно орієнтованої лек-

сичної компетентності займає робота з термінологічною лексикою [5, c.455]. 

Спеціальна лексика – важливий компонент професійно орієнтованої лексичної 

компетентності. Це – інтегроване явище з рівневою структурою, що включає 

емпіричні знання про музичні терміни, навички та вміння використовувати 

професійно орієнтовані лексичні одиниці в конкретних професійних ситуаціях. 

При цьому необхідні знання форми, структури і значення лексичної одиниці, 

вміння використовувати професіоналізми для розв‘язання різноманітних про-

блем професійного значення [3, c. 295]. 

Відбираючи термінологічний лексичний мінімум, необхідно включити 

основні терміни мови спеціальності, виокремити найбільш актуальний лексич-

ний матеріал, що матиме важливе комунікативне значення для студентів. Для 

цього слід визначити типові ситуації, в яких фахівцеві треба користуватися іно-

земною мовою, а також встановити кількісні та якісні характеристики володін-

ня мовою, потрібні для вільного обміну інформацією. Варто взяти до уваги фу-

ндаментальні розділи дисципліни, найважливіші поняття, які часто вживають-

ся, та ознайомити з ними студентів [4, c. 249]. 

Словник-мінімум має складати ядро мови спеціальності та бути основою 

потенційного лексичного запасу, який ґрунтуватиметься на здатності вивчаю-

чих самостійно синтезувати незнайомі терміни, опираючись на відомі основи 

слів і словотворчі моделі [1, c. 14]. 

Лексичний мінімум мови спеціальності слід відбирати з урахуванням на-

ступних принципів: 

– тематичності; 
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– термінологічної значущості (відбір термінів, що виражають найбільш 

важливі для даної області поняття); 

– частотності;  

– словотворчої цінності (чим більші словотвірні можливості терміну, тим 

більше підстав включити його в словник-мінімум); 

– зразковості (необхідно подати студентам основні словотвірні моделі, 

які сприятимуть семантизації максимальної кількості нових (ще не відомих) 

термінів і словосполучень [1; 2; 3]. 

Не слід включати в словник-мінімум запозичення, інтернаціоналізми, тер-

мінологічні поєднання, значення яких можна здогадатися, знаючи значення їх 

складових основ. Слід розрізняти вільні і сталі словосполучення. Вільні виника-

ють у процесі мовлення, такі поєднання називаюються продуктивними. Сталі або 

фразеологічні поєднання вводяться в мову в уже готовому вигляді [2, c. 150]. 

Якщо термін багатозначний і всі його значення стосуються даної галузі на-

уки, то в лексичний мінімум входять усі значення відповідно до частоти вживан-

ня і важливості поняття. Якщо багатозначність терміна проявляється в різних 

спеціальностях, то варто враховувати лише ті значення, які стосуються мови 

спеціальності «Музика». Відбираючи термін із синонімічного ряду, необхідно 

враховувати той, який найточніше відображає суть поняття чи явища [3, c.307]. 

Визначаючи кількісний обсяг навчального термінологічного словника-

мінімуму, слід звертати увагу на достатність лексичного матеріалу для вико-

нання мети та завдань навчальної програми, ймовірність зберігання відібраного 

лексичного матеріалу в довготривалій пам‘яті студентів [2, c.150]. 

Отже, правильний відбір лексичного матеріалу – ключовий чинник фор-

мування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в ау-

діюванні майбутніх музикантів. Проаналізувавши запропоновані вченими кри-

терії для відбору лексичного мінімуму, можна зробити висновок, що він пови-

нен складатися із часто вживаних лексичних одиниць та словосполучень, міс-

тити найважливіші терміни мови спеціальності, становити тематичну цінність. 
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 Насьогодні у світі спостерігається значний попит на фахівців в галузі IT, 

інженерів, програмістів, що обумовлено стрімкою еволюцією галузі високих 
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технологій. Незабаром з‘являться нові професії, які тісно пов‘язані з прогресом, 

а старі відійдуть в небуття. Тому постає питання – як готувати такого фахівця? 

Чи достатньо тих консервативних методів навчання, які існували досі? Очевид-

но, що ні. Звичайно, що в цих умовах система підготовки у школі теж має змі-

нюватися.  

 В останні роки в Україні активно пропагується ідея STEM-освіти. Цей на-

прямок в освіті являє собою набір засобів науково-пізнавальної діяльності учня, 

що передбачає інтеграцію вивчення природничих наук (Science), технологій 

(Technology), технічної творчості (Engineering) та математики (Mathematics) [1].  

 На зміну стандартним урокам мають прийти інтегровані уроки, які спря-

мовані на встановлення міжпредметних зв‘язків, що сприяють формуванню в 

учнів цілісного, системного світогляду.  

 Реалізація ідей STEM-освіти в Україні передбачає створення STEM-

центрів/лабораторій [2,3]. У STEM-центрах використовуєься  обладнання, яке 

пов'язане з технічним моделюванням, електротехнікою, ІТ-технологіями, нау-

ковими дослідженнями в області біо-, нано- енергозбережувальних технологій, 

робототехнікою і інтелектуальними системами, радіотехнікою і електронікою 

тощо. Сьогодні прикладом сучасного STEM-центру в Україні можна вважати 

міжпредметний лабораторний комплекс Національного центру «Мала академія 

наук України», який пропонує допомогу у наукових та навчальних досліджен-

нях учням шкіл України в дистанційному та очному режимі. 

 Все це вимагає кардинальних змін у професійній підготовці вчителя. Мі-

ністерством освіти і науки України передбачається створення у регіонах систе-

ми стимулювання та підтримки новаторських пошуків учителів: педагогічних 

банків ідей, творчих спілок учителів-новаторів. 

 Вважаю, що ідеї STEM-освіти будуть вдало реалізовані лише за умови 

критично осмисленого відбору математичного навчального матеріалу. Оскільки 

саме математика з її чіткою логічною структурою в цій системі має відігравати 

провідну роль. Інакше, це може призвести до краху шкільної математичної 

освіти.   
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ГОВОРІННЯ 

 

Власенко Л.В., Тригуб І.П. 

викладачі кафедри іноземної філології та перекладу 

Київський національний торгово-економічний університет 

м. Київ, Україна  

Розвиток міжнародних відносин України у сферах економіки та техніки 

ставить перед суспільством ряд вимог, і головною із них вважається знання іно-

земної мови, а саме вміння спілкуватися із колегами з-за кордону, проводити 

переговори, вести відеоконференції. 

Не є винятком і випускники вищих немовних навчальних закладів, які на 

рівні із представниками профільних лінгвістичних та педагогічних навчальних 

закладів могли б скласти успішну конкуренцію на ринку праці. 

Проблема розвитку навичок говоріння у студентів нефілологічних спеці-

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQmc4LUd2MmVFckk/view
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKQmc4LUd2MmVFckk/view
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-2-innovatsii-v-osviti-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty/7003-osoblyvosti-vykorystannya-stem-tekhnolohiy-v-navchanni-matematyky
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-2-innovatsii-v-osviti-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty/7003-osoblyvosti-vykorystannya-stem-tekhnolohiy-v-navchanni-matematyky
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-2-innovatsii-v-osviti-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty/7003-osoblyvosti-vykorystannya-stem-tekhnolohiy-v-navchanni-matematyky
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/v-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-2-innovatsii-v-osviti-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty/7003-osoblyvosti-vykorystannya-stem-tekhnolohiy-v-navchanni-matematyky
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альностей, зокрема тих, хто навчається на економічних та технічних спеціаль-

ностях, привертала до себе увагу дослідників. Цьому питанню присвячено пра-

ці таких дослідників, як І.М. Берман, Е.П. Комарова, Т.С. Сєрова, О.Б. Тарно-

польський, С.К. Фоломкіна, та багатьох інших дослідників. 

На формування психологічної готовності студентів до спілкування інозе-

мною мовою впливають як умови навчання, так і їх індивідуально-психологічні 

особливості. Так, на думку С.М. Бучацької, потрібно створювати такі умови, за 

яких студент був би суб‘єктом навчальної діяльності, її активним учасником і 

творцем [1, с. 139–142]. Це можливо завдяки поєднанню комунікативного ме-

тоду навчання із сучасними інноваційними технологіями. 

Використання інформаційних, ігрових, інтерактивних та мультимедійних 

технологій на заняттях з іноземної мови урізноманітнює процес сприйняття та 

впливає на формування навичок говоріння. Завдяки комп‘ютеру, Інтернету та 

мультимедійним засобам студентам надається можливість опанувати великий 

обсяг інформації з подальшим її обговоренням. Також формувати навички ін-

шомовного професійного спілкування можна і за допомогою методу проектів, 

який дозволяє збільшити обсяг самостійної, індивідуальної, групової роботи 

студентів. За допомогою різноманітної кількості онлайн-ресурсів можна вдос-

коналити будь-які навички вивчення іноземної мови. 

Структура психологічного бар‘єра відображає зміст передбачення успіш-

ності бажаної для індивіда діяльності. Його компоненти наступні [2, c. 63]: 

– переживання, пов‘язані з мотивацію до досягнення мети; 

– переживання, пов‘язані з раціональною та ірраціональною оцінкою 

умов та наслідків досягнення мети; 

– емоційні реакції на ситуацію досягнення мети; 

– стан вольових можливостей у ситуації досягнення мети. 

Іншомовна комунікативна компетенція — це сукупність навичок, умінь 

та знань, яка дозволяє навчатися, працювати і спілкуватися в багатонаціональ-

ному суспільстві і досягати у рівноправному діалозі взаєморозуміння та взає-

модії з представниками інших культур. Дана компетенція реалізується насам-
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перед через розвиток навичок та вмінь в основних видах мовленнєвої діяльнос-

ті, що охоплюють рецепцію, продукцію, інтеракцію та медіацію, і реалізуються 

як у письмовій, так і в усній формах. Вони формуються, розвиваються й удо-

сконалюються у межах як повсякденних, так і професійно зорієнтованих ситуа-

цій [3, с. 10]. Звичайно, що у людини, як би добре вона не знала іноземну мову, 

на початкових етапах саме спілкування з іноземцями виникають перепони між 

співрозмовниками. Тому, щоб запобігти таким складнощам у спілкуванні, слід 

приділяти велику увагу на заняттях з іноземної мови саме говорінню.  

Для подолання бар'єру між реальною ситуацією викладання іноземних 

мов у вищому технічному навчальному закладі та навичками й уміннями, необ-

хідними для сучасного фахівця під час виконання професійних завдань в умо-

вах іншомовного середовища, вважаємо за доцільне впровадження концепції 

іншомовної професійної компетентності, яка ґрунтується на наступних засадах: 

1) навчальна діяльність студентів у вищому технічному навчальному за-

кладі повинна бути спрямована на формування професійної компетентності у 

певній галузі, отже дисципліни, що входять до навчального плану підготовки 

фахівців, повинні бути спрямовані на досягнення основної мети навчання - 

професійної компетентності; отже дисципліна "Іноземна мова", як будь-яка ін-

ша дисципліна гуманітарного блоку повинна мати на меті розвиток складових 

професійної компетентності майбутнього фахівця; 

2) іншомовна професійна компетентність є утворенням, відповідним до 

професійної компетентності фахівця, яка реалізується в умовах іншомовного 

середовища засобами іноземної мови, отже метою навчання та навчальної дія-

льності студентів повинні стати, з одного боку, розвиток професійної компете-

нтності у єдності усіх її складових, а з іншого - проекція здобутого утворення у 

площину іншомовного середовища; 

3) якщо іншомовна комунікативна компетентність фахівця реалізується у 

спілкуванні з носієм іншомовної культури, то іншомовна професійна компетен-

тність реалізується під час створення професійно значущого продукту засобами 

іноземної мови або в іншомовному середовищі; 
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4) оскільки одним із засобів формування професійної компетентності та 

комунікативної компетентності як її складової є спілкування, то контекстне ви-

кладання дисципліни "Іноземна мова" на діяльнісних, мотиваційних, ситуатив-

но-обумовлених засадах з використанням професійно зорієнтованого змісту та 

спрямованого на створення професійно обумовленого інформаційного продук-

ту може стати одним із засобів формування іншомовної професійної компетен-

тності майбутнього фахівця [4, 5]. 

Таким чином, основним об‘єктом дослідження в галузі викладання інозе-

мних мов у вищому технічному навчальному закладі є іншомовна комунікатив-

на компетентність, яка розглядається як структурний елемент професійної ком-

петентності майбутнього фахівця. Тенденція до професіоналізації викладання 

іноземних мов загалом реалізується у формуванні навичок спілкування за про-

фесійною тематикою, однак такий підхід, як свідчать дослідження та практика, 

не дозволяє вирішувати завдання формування умінь та навичок, необхідних 

студентові для виконання завдань професійного змісту з використанням засобів 

іноземної мови. Тому формування іншомовної професійної компетентності, яке 

передбачає «накладання» іншомовних навичок на предметний зміст професії 

під час виконання професійних завдань, вбачається як підхід, у межах якого ви-

кладання дисципліни «Іноземна мова» у навчальному плані підготовки майбут-

нього фахівця не є формальним, а змістовно спрямоване на досягнення загаль-

ної мети навчання студента у вищому технічному навчальному закладі – фор-

мування його професійної компетентності. 
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Харківська гуманітарно-педагогічна академія 
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На початку XXI ст. людство переживає надзвичайно складний період за-

грозливого розростання глобальної екологічної кризи, тому необхідно дбати 

про її нейтралізацію та ліквідацію, переходити до нової політики природокори-

стування й нової філософії життя. Ці завдання мають вирішуватися на основі 

плідної кооперації з довкіллям, гармонізації відносин із природою, що дасть 

змогу забезпечити стійкий, збалансований розвиток цивілізації у XXI ст. [5, 

с.1]. 
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У зв‘язку з переосмисленням впливу людини на природне середовище, 

що вже розуміється не як суто споживацьке, а набуває ознак раціоналізації та 

урегульованості, з поступовим переходом на європейські стандарти природоо-

хоронного законодавства, діяльність екологічних організацій слід розглянути в 

контексті сьогодення з урахуванням сучасних тенденцій, адже проблема захис-

ту довкілля є важливим питанням зовнішньої політики на міжнародній арені [5, 

с.2]. Охорона навколишнього природного середовища належить до глобальних 

проблем виживання людської цивілізації. Тому держави та міжнародні урядові 

й неурядові, в тому числі екологічні організації активно співпрацюють у цьому 

напрямку і все частіше підіймають «екологічні» питання. Займаються цим пи-

танням спеціальні екологічні організації. 

Певні міжнародні неурядові екологічні організації є досить впливовими у 

світі. Зокрема, Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Грінпіс (Greenpeace), 

Всесвітнє товариство захисту тварин (WSPA), Міжнародний зелений хрест (-

reen Cross), Міжнародний союз охорони природи (IUCN) та ін. [2, с.1]. 

Створений у 1961 році Всесвітній фонд дикої природи (WWF з гігантсь-

кою пандою на логотипі) вживає заходів щодо охорони рідкісних тварин, бере 

активну участь у розробленні угод про захист лісів, морів та прісних водойм. 

Щорічно WWF здійснює понад 1200 екологічних проектів, привертаючи увагу 

мільйонів людей до проблем охорони навколишнього середовища і їх рішення. 

Серед проектів WWF слід зазначити щорічну міжнародну акцію «Година Зем-

лі», в якій Україна вже декілька років підряд бере участь за підтримки держор-

ганів. Незалежна міжнародна організація «Грінпіс» виникла у 1970 р. Її метою 

стала організація дій для запобігання деградації й руйнування екосистем як ре-

гіональних, так і глобальних. «Грінпіс» задав такий темп у вирішенні екопи-

тань, що по суті інші екологічні організації світу рівняються на нього. Ця орга-

нізація реально має значний вплив, так наприклад в лютому 2016 року вищий 

орган охорони навколишнього середовища в Колумбії під тиском місцевих 

громад та активістів «Грінпіс Колумбії» змушений був заборонити багатонаці-

ональній гірничодобувній компанії «Хунза вугілля» відмовитися від частини 
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своєї роботи в парамо. І це ще не все. Конституційний суд Колумбії скасував 

всі 347 ліцензій на видобуток вугілля в регіоні [1]. 

Наша держава також серйозно ставиться до питання збереження середо-

вища. Природоохоронний рух в Україні було розпочато 1 листопада 1906 року з 

діяльністю студентського гуртка любителів природи при Харківському універ-

ситеті, який через п‘ять років перетворився на Харківське товариство любите-

лів природи. У 70-х роках того ж року з‘явилася низька праць, зокрема перша 

доповідь гуртка «Межі зростання», які вразили громадськість і відіграли важ-

ливу роль у становленні масового екологічного руху. Вперше було змальовано 

загрозливу картину змін, до яких призведе невпинне зростання виробництва, 

хижацьке ставлення до природних ресурсів. Наростання екологічної кризи при-

звело до формалізації громадського руху, створення об‘єднань, клубів, темати-

чних груп, а з часом великих громадських організацій національного рівня. Та-

ким чином, активістами екологічного руху було сформовано головні завдання: 

захист живої природи та ощадливе використання ресурсів [3, с.1]. 

У 70-ті–80-ті роки минулого століття самостійно створювались і працю-

вали при студентських колективах ВНЗ добровільні студентські дружини охо-

рони природи. У різні роки їх було близько 45. Прибирання у житловій забудо-

ві, у парках міст і лісопарках, боротьба з пожежами на торф‘яниках та інше – 

основні дії цих громадських екологічних підрозділів. 

Прикладом співпраці громадських екологічних організацій та органів 

державної влади в процесах формування і реалізації державної екологічної по-

літики є, проведена 12 грудня 2012 року за підтримки Міністерства екології та 

природних ресурсів України, перша Всеукраїнська конференція за участю не-

урядових екологічних організацій з питань державної політики. Конференція 

мала на меті залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття 

рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, планування та 

реалізації державної екологічної політики. У роботі конференції взяли участь 

137 представників громадських організацій з усіх регіонів України. Під час 

конференції було розглянуто найбільш актуальні екологічні питання та обгово-
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рено можливі шляхи їх вирішення; узагальнено досвід співпраці громадських 

організацій та Міністерства екології та природних ресурсів України, а також 

були розроблені рекомендації щодо залучення представників неурядових еко-

логічних організацій до планування та реалізації державної екологічної політи-

ки та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середо-

вища на 2011-2015 роки [3, с. 2]. 

Цікавим прикладом екологічної організації людського суспільства є за-

снування в Україні в 2016 році інформаційно-просвітницького центру «Еколо-

гічна варта» створеного для збереження історичної будівлі та розвитку місцевої 

громади. 

Метою діяльності центру є формування екологічної свідомості громадян, 

поширення інформації про стан довкілля, популяризація кращих практик зба-

лансованого розвитку, впровадження екологічно-дружніх технологій, навчання 

та відпочинку молоді. В Центрі організовують навчальні семінари, круглі сто-

ли, тренінги для різних категорій з усієї України. Програма складається з на-

вчально-виховних заходів, екологічних природоохоронних акцій, екскурсій, 

розвивальних екологічних ігор та відпочинку дітей  в природі. Життя  у Центрі 

організовано за екологічними принципами, зокрема: для опалення будівлі вста-

новлено твердопаливний котел та енерго ефективні вікна, функціонують соняч-

ні батареї та використовуються енергоощадні лампи, закладено експеремента-

льні ділянки органічного землеробства [4]. 

В останні роки в Україні відбуваються позитивні зміни в системі держав-

ного екологічного управління, невід‘ємною складовою котрої є громадські еко-

логічні організації. 

Отже, можна зазначити, що в світі діяльність екологічної громадськості 

набуває все більшого професіоналізму та системності, що позитивно відобра-

жається на взаємодії громадських екологічних  організацій з органами публіч-

ної влади. У свою чергу, ефективна взаємодія влади і громадськості сприяє вдо-

сконаленню процесу прийняття екологічних рішень та управлінських рішень в 

сфері екології та охорони навколишнього природного середовища  [3, 
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с.3]. Проблеми екології є по своїй природі міжнародними, тому в інтересах мі-

жнародного співтовариства залучати до процесу покращення стану довкілля та 

створення ефективного механізму вирішення екологічних проблем ще більше 

країн та активістів. Екологічні організації є важливим рушійним суб‘єктом від-

стоювання екоінтересів, адже здатні реально впливати на урядові рішення та 

суспільство. 

Література: 

1. Взаємодія молодіжних громадських організацій та органів влади в реа-

лізації молодіжної політики. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Х., 2006. – 96с. 

2. Матвеева Е. В. Неофициальная сторона деятельности неправительст-

венных экологических организаций. Вестник ПАГС. 2011. №3. С. 82-83. 

3. Наместнік В. В. Громадські організації в системі публічного екологіч-

ного управління України. Державно-управлінські студії. 2017. №1. С.1-3. 

4. Підлужна М. М. Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна вар-

та». Екологічний вісник. 2017. № 2. С. 32. 

5. Фесянов П. І. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні 

екологічної безпеки в Україні та світі: Центр громад. екол. адвокатури «Прав-

нича ініціатива» для Центр. та Схід. Європи. - К. : Інформ. агентство «Эхо-

Восток», 2006. №11. С. 136-138. 

____________________________________________________________________ 

УДК 792   Педагогічні науки 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОМСЬКОГО  

ТЕАТРУ 

 

Карафетова Р.О. 

студентка факультету сценічного мистецтва 

Харківської державної академії культури 

Ромська культура, і в особливості театральне мистецтво ромів, заслуго-

вують більш детального вивчення та переосмислення внеску у розвиток людсь-
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кої цивілізації. Різні групи ромів живуть у багатьох країнах та є невід‘ємною 

часткою європейського культурного різноманіття. Найбільшого розвитку ци-

ганський театр досяг у Іспанії, Сербії, Хорватії, Румунії, Угорщині та Україні, 

де став важливою складовою національного театрального мистецтва.Здобуття 

Україною незалежності відкрило широкий шлях для вільного розвитку мистец-

твацього самобутнього народу, що здатний зробити внесок у творення цивілізо-

ваного громадянського суспільства в Україні. 

Дослідження театрального мистецтва ромів в Україні має сприяти покра-

щанню взаєморозуміння, зміцненню взаємоповаги та взаємодовіри між ромами 

й іншими народами, що проживають у нашій державі. Виникнення в Україні 

національного ромського театру свідчить про поступове відродження культури 

циган. У науковій сфері вкрай не вистачає фундаментальних досліджень з про-

блем становленняромського театру в України. Досі немає дослідження, що да-

вало б загальну картину театрального мистецтва українських ромів. Практично 

відсутні узагальнюючі наукові праці, у яких становлення ромського театраль-

ного мистецтва в Україні розглядалося б комплексно.  

Наслідки старих ідеологічних парадигм, відсутність фундаментальних 

досліджень щодо розвитку та сучасного стану ромського театру зумовлюють не 

завжди правильну орієнтацію в питаннях, що пов‘язані з ромським мистецтвом, 

як теоретичного, так і практичного характеру, породжуючи упередженість що-

до цього складного феномену.  

Спроба об‘єктивно, з нових позицій розглянути процеси виникнення та 

розвитку ромського театрального мистецтва в Україні, відкинувши попередні 

ідеологічні обмеження й догми, є досить актуальною й своєчасною. 

Феномен ромського театру полягає насамперед у його генетичному 

зв‘язку з традиційною культурою, глибокій народності, та унікальному поєд-

нанні в своєму репертуарі циганської тематики та форм місцевої музики і співу. 

Формувалися ромські театральні трупи з народних професіоналів, які були но-

сіями фольклорних знань. У напруженій та інтенсивній гастрольній діяльності 

по площах і ярмарках середньовічних міст та селищ, за умов відсутності фінан-
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сової підтримки, доланні цензурних перешкод, забороні вистав, в надзвичайно 

стислі терміни ромський театр пройшов шлях від звичайних аматорських гурт-

ків пісні та танцю до напівпрофесійного театру. 

Важливим аспектом ролі ромського театру в Україні є його загальнокуль-

турне значення, оскільки це питання досі залишалось практично невисвітленим. 

Ромський театр зародився в критичний час та кинув виклик зловісній системі 

національного і соціального гноблення ромів, нищення їх самобутньої культу-

ри, мови, приниження честі та гідності.  

Завдяки своїй глибоко народній сутності, інтенсивній гастрольній діяль-

ності та праці, ромський театр став народним театром, який сприяв об‘єднанню 

традицій ромів і українців, та, водночас, будив національну ромську свідомість.  

Ромський театр – це складна, відкрита, етносоціокультурна система, яка 

діяла на засадах самоорганізації в умовах агресивного радянського соціокуль-

турного середовища, змінюючи його та впорядковуючи.  

Ромський театр став мистецьким та етносоціокультурним феноменом не 

лише українського, а й загальноєвропейського театру внаслідок своєї самобут-

ності, самодостатності, та спорідненості з різними видами фольклорної творчо-

сті інших етносів та культур. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНО СПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ  ОСОБИСТІСНО  ОРІЄНТОВАНИХ   

ПІДХОДІВ У НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ГІМНАЗИСТІВ 

 

 Філь Г.Б.,  Корвегіна В.А.,  

Гаценко Н.В.,Волошина О.І., 

вчителі   

КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» 

смт.Веселе, Веселівський район, Запорізька область, 

Україна 

Людина стає особистістю поступово, на її формування впливає багато 

чинників.  У сучасних умовах гуманізації та демократизації навчального проце-

су як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. Завдання вчите-

ля – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те 

творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.  

 «Освіта України – це освіта для людини, – визначено у Концепції 12-

річної середньої загальноосвітньої школи. – Її стрижень – розвиваюча, культу-

ротворча домінанта виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоо-

світи і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого 

розв‘язання проблем, критично мислити». Розв‘язання цього завдання передба-

чає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчання, спрямова-

ного насамперед на розвиток особистості учня, яка є ключовою в особистісно 

орієнтованому навчанні. 

 Провідні держави світу приділяють суттєву увагу питанню розвитку 

компетентної особистості. Сучасній українській державі потрібні освічені, ак-

тивні, творчі громадяни, що обумовлює актуальність впровадження особистісно 

орієнтованого підходу у систему загальної середньої освіти. 

 Особистісно орієнтоване навчання, на думку вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, є перспективним з таких причин: 

 - у центрі навчального процесу знаходиться дитина як суб‘єкт пізнання  
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Рисунок 1 

- особистісно орієнтоване навчання є здоров‘язберігаючою технологією; 

 - останнім часом окреслилася тенденція, коли батьки обирають не тільки 

навчальні предмети, послуги, але й сприятливе, комфортне освітнє середовище 

для своєї дитини, в якому б збереглася і розвивалася  її індивідуальність; 

- створюються  умови для розвитку креативної особистості дитини;  

- позитивна мотивація учнів до пізнавальної діяльності, потреба в самопі-

знанні, самореалізації та самовдосконаленні; 

 - необхідність переходу до особистісно орієнтованого навчання визнача-

ється суспільством. 

Нормативно-правова база досвіду:  

Закон України «Про освіту», «Про  середню загальну освіту», Державна 

національна програма «Освіта» ( Україна ХХІ століття), Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти, Національна доктрина розвитку 

освіти, Національна програма «Основні орієнтири виховання» (Київ, 2011), 

Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Національ-

на програма «Діти України». 

У своїй роботі, спираючись на досвід педагогічної еліти, керуємось ідей-

ною скарбницею видатних педагогів: 

- А. Фасолі, О.Савченко, С.Подмазіна (ідея особистісно зорієнтованого 

навчання;  
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Рисунок 2 

- О. Пометун, Л. Пироженко (ідея інтерактивного навчання), 

- Р.Грановської, Я.Пономарьова - психологічні теорії творчої особи-

стості та її розвитку), 

- К. Баханова, В.Гузєєва, І.Єрмакова, О.Пєхоти - про елементи проектної 

технології,  

- А.Єршова - комп‘ютерні (інформаційні) технології;  

- А.Бєлкіна на ідеях педагогічної технології створення ситуації успіху, 

- С.Сисоєвої  - обґрунтовано модель творчої особистості учня, розгляну-

то специфіку та шляхи формування креативної особистості дитини.  

- К. Ушинського (про вплив вихователя на вихованця – «…ким людина 

як людина може і повинна бути»),   

- А. Макаренка (про необхідність врахувати при виборі методів вихован-

ня всі тонкощі й особливості особистості учня, бо вони є «інструментами до-

торкання до особистості),  

- Л. Сенеки (про формування самостійної особистості);  

- Я. Коменського (про віру в розквіт людської особистості – «людина є 

найвище, найдовершеніше…творіння»). 
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Рисунок 3 

Вид досвіду за характером новизни 

 Вид досвіду за характером новизни - модифікаційний. Оригінальне 

цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, тех-

нологій, форм і методів викладання навчальних предметів дозволяє вибудувати 

ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування й розвиток життє-

вих  компетентностей особистості. 

Основна ідея 

Провідна педагогічна  ідея – вироблення певної сукупності технологій 

навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок 

у сучасних школярів, формування високоморальної, життєво компетентної, 

конкурентно спроможної, творчої, гармонійно розвиненої особистості учня че-

рез підбір теоретичних матеріалів та визначення практичних засобів із впрова-
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дження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес з метою 

створення комфортних умов для навчання та самореалізації, креативного роз-

витку особистості дитини.  

Життя доводить, що в умовах постійних змін, конкуренції найкраще оріє-

нтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна 

до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, планів, нових під-

ходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рі-

шучістю, умінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмін-

ням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники. 

Інноваційне поле діяльності вчителів по запровадженню особистісно-

орієнтованих технологій. Поруч із традиційними методами  у своїй педагогіч-

ній практиці апробовуємо спосіб інтеграції окремих елементів сучасних техно-

логій навчання.  

В основі представленого досвіду лежать: 

-особистісно  орієнтований підхід до організації навчально-виховної ро-

боти; 

-формування проектної культури педагога; 

-застосування веб-технологій для реалізації особистісно орієнтованого пі-

дходу до навчання школярів; 

-впровадження інформаційних технологій у практику роботи; 

-квест-технології в освітньому процесі; 

-реалізація здоров'язберігаючих технологій у системі особистісно орієн-

тованого навчання; 

-формування творчого педагога.    

Форми, методи, прийоми, засоби особистісно  орієнтованого уроку 

Велике значення надається розвиваючій та активізуючій функціям мето-

дів навчання. Пріоритетними стають інтерактивні та активні методи, зокрема 

метод проектів, навчання у співробітництві, креативне навчання [3].  

Засоби ІКТ при цьому використовуються як інструмент   моделювання 

навчальної чи навчально-пізнавальної задачі  або предметної галузі. 



48 
 

Практична значимість досвіду: 

-  забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; 

- сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в 

самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; 

-забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання  і виховання; 

- робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного 

уроку, виховного заходу. 

Результат застосування 

Одне з основних положень сучасної психолого-педагогічної науки поля-

гає в тому, що вдосконалення процесу формування і розвитку особистості мож-

ливо лише при здійсненні особистісно-орієнтованого навчання, впровадження 

якого забезпечить школі можливість виконувати важливу функцію – навчати 

учнів навчатись. 

Удосконалення шляхом раціонального сполучення традиційних і іннова-

ційних форм і способів навчання, досвід спрямований на реалізацію технології 

особистісно орієнтованого навчання, сприяє вихованню активної, творчої, са-

мостійної, саморозвиваючої особистості. 

Прогнозовані результати навчально-виховної діяльності:  

 самодостатня особистість; 

 високоосвічена, інтелектуальна особистість; 

 активний будівник власної долі та суспільного життя; 

 фізично здорова особистість, яка пропагує здоровий спосіб життя; 

 особистість набуває навичок аналізувати, порівнювати, узагальню-

вати, коригувати, відокремлювати головне від другорядного; 

 особистість, наділена усіма чеснотами, високою моральністю, лю-

дина - гуманіст, толерантна, чуйна співчутлива; 

 ініціативна, законослухняна особистість, патріотична й сповнена     

національної гідності; 

 креативна, творча, висококультурна, якій притаманні естетичний 

смак  і     почуття любові до життя. 
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Критерії ефективності  

 1. Сприяє застосуванню концепцій та навичок у життєвих ситуаціях. 

2. Створюється база знань для розуміння фундаментальних наукових 

ідей. 

3. Розвиває навички ведення дослідницької роботи: спостереження, порі-

вняння, співставлення, вміння робити висновки. 

4. Навчає дітей творчо підходити до вирішення життєвих проблем. 

5. Зрушення у мотиваційній, емоційно – вольових сферах особистості, ус-

пішність оволодіння учнями розумовими діями, наявність переможців у різно-

манітних інтелектуальних змаганнях. 

Висновки  

Одним з найперспективніших шляхів розвитку пізнавальної активності, 

інтелектуально – творчих здібностей учнів, озброєння їх необхідними вміннями 

і навичками є впровадження нових технологій навчання. Вони збагачують осві-

тню практику власним баченням  технології особистісно  орієнтованого на-

вчання, відображають загальну світову тенденцію переходу від парадигми, в 

якій дитина – «об‘єкт  педагогічних впливів», до тієї, яка передбачає гуманісти-

чний тип взаємодії учасників навчально – виховного процесу. 

Вчитель не тільки передає учням певну  суму знань, а ще й навчає здобу-

вати ці знання самостійно, застосовувати їх для розв‘язання нових пізнавальних 

і практичних завдань; сприяє формуванню в учнів комунікативних навичок; ро-

звиває внутрішню мотивацію до цілеспрямованого навчання; спонукає учнів до 

порівняння отриманої інформації з особистим досвідом і на її ґрунті формує 

аналітичне судження; підтримує пізнавальну активність учнів. 

      Жодна освітня технологія не може розглядатися як універсальна. Ор-

ганізація навчального процесу в сучасних умовах вимагає поєднання різних те-

хнологій, творчого підходу до використання кожної з них, а також створення 

нових навчальних технологій. 

     Ефективне впровадження особистісно  орієнтованих технологій у на-

вчальний процес є важливим чинником створення нової системи освіти, що ві-
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дповідає вимогам інформаційного суспільства і процесу модернізації традицій-

ної системи освіти, переходу до особистісно орієнтованої системи навчання і 

виховання. 

       Наслідком ефективного застосування новітніх технологій навчання 

стає здатність учня орієнтуватись в інформаційному просторі, володіти й опе-

рувати інформацією засобами сучасного високотехнологічного суспільства, що 

сприяє розширенню та поглибленню теоретичних знань, активізації навчально-

пізнавального процесу, професійному самовизначенню випускника школи. 

Результати роботи показують, що система використовуваних методів, 

прийомів не тільки формує в учнів високі життєві цінності і сенси, але й забез-

печує умови і можливості для безперервного саморозвитку. Кожен з наших по-

передніх випускників є прикладом успішної самореалізації в житті для сьогод-

нішніх учнів. 

 «Продовжуючи себе у своїх нащадках, ми творимо час», - писав Василь 

Сухомлинський. Не рветься зв‘язок поколінь, тепліє на серці від думки, що на-

ша праця не була марною. Майбутнє за нашими дітьми. Вони набагато доско-

наліші та мудріші  за  нас, бо мають  доступ  до  інформації, проте їм так бракує 

ще справжнього життєвого  морального досвіду. То ж допоможімо їм  у  навча-

льно-виховному процесі, любімо їх незалежно від досягнень чи недоліків! Бо 

вони – сучасні діти, особистості, індивідуальності... Бо вони – діти нашої дер-

жави, її майбутнє. 
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УДК 679 Педагогічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Кучеренко М.В., 

Криворізький державний комерційно-економічний технікум 

м. Кривий Ріг, Україна. 

Педагогіка вищої школи має свої етичні аспекти, відзначені специфіч-

ними особливостями. Як і педагогічна етика в цілому, етика відносин і поведін-

ки викладача вузу включає декілька блоків. 

По-перше, це етика  відношення до своєї праці, включаючи усвідомлення 

відповідальності перед студентами, колегами і своєю галуззю наукового знан-
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ня; вибір стратегії і тактики навчання; використовування власного наукового 

досвіду як інформації для слухачів тощо.  

Специфічним для вузівської педагогіки є зв‘язок викладача із загальноп-

рийнятими програмами і стандартами вузівської освіти, що регламентують ви-

кладацьку працю. Відомо, що ці стандарти можуть бути корисними орієнтира-

ми, а можуть бути і перешкодою для творчої викладацької діяльності. 

Враховуючи високий рівень професіоналізму, самостійний науковий вне-

сок багатьох вузівських викладачів, доцентів, професорів у розвиток своєї галу-

зі знання і формування навчального процесу в рамках цієї галузі, дозволяється 

деяка свобода в дотриманні, можливій модифікації і змінах вузівських стандар-

тів. Це виявляється, зокрема, в заохоченні створення авторських програм осно-

вних курсів, розробці спецкурсів, модифікації навчальних планів.  

По-друге, вузівська етика включає етику взаємовідношення двох голов-

них учасників процесу безпосередньої передачі знань — викладача і студента.  

По-третє, особливий блок складають відносини викладачів між собою –

етика взаємодії педагогів у процесі досягнення загальної мети, якою є переда-

ча студентам надійних знань і становлення їх як майбутніх колег самих викла-

дачів. По-четверте, атрибутом вищої школи виступає етика  наукової творчо-

сті, запитана особливим положенням вузівського педагога, який зобов'язаний 

поєднувати в своїй життєдіяльності функції викладача і вченого. 

Усі названі аспекти тісно переплітаються один з одним. Визначити, 

який з них важливіший, практично неможливо. Проте вважаємо логічним 

спеціально зупинитися на розгляді етичних аспектів взаємодії викладача і 

студента, в якому наочно виявляються всі особливості вузівської педагогіки, 

а також специфічної для вузу етики  наукової творчості. 

Однією з особливостей педагогічної діяльності взагалі є те, що обидві 

сторони – і той, хто вчить, і той, хто вчиться, – є активними учасниками про-

цесу обміну інформацією, так би мовити, партнерами. У вузівській педагогіці 

ця особливість виявляється набагато яскравіше, ніж у шкільній. 

По-перше, студент – це доросла людина, з поглядами, інтересами, пере-
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конаннями, яка цілком або майже цілком сформувалася, і вже тому його участь 

в процесі навчання носить більш активний характер.  

По-друге, якщо шкільна освіта є обов'язковою, то студент добровільно і 

свідомо вибирає ту сферу, в якій він прагне отримати вищу освіту. І підтвер-

джує твердість свого наміру тим, що проходить вступні іспити до вибраного 

ним самим вузу. Якщо школяр просто розширює свій світогляд, знайомиться з 

найрізноманітнішими гранями дійсності, то студент прагне поглиблення і роз-

ширення пізнань у певній галузі, що вже вибрана їм як сфера майбутньої про-

фесійної діяльності, кар'єрних перспектив і особистісного самовдосконалення. 

Тому студент більшою мірою ніж школяр активно зацікавлений в отриманні 

знань.  

По-третє, навчальну діяльність студентів має вирізняти самостійність, що 

виявляється в добровільному засвоєнні знань, розумінні їх призначення, воло-

дінні способами навчальної роботи, умінні контролювати й оцінювати якість 

своїх навчальних дій.  

По-четверте, навчальна діяльність студентів за способами і засобами 

здійснення наближається до науково-дослідницької. 

По-п'яте, період навчання у вузі не такий довгий і студент вже через кі-

лька років сам буде фахівцем у тій галузі, до якої його вводить викладач. То-

му він має право розраховувати на більш довірливе ставлення з боку виклада-

ча як до майбутнього колеги.  

Усе це свідчить про те, що взаємодія в системі «викладач – студент» по-

винна бути демократичною, будуватися на основі діалогу і взаємної поваги 

обох сторін. Через специфіку вузівської освіти дистанції між викладачем і 

студентом значно менші, ніж між педагогом і учнем середнього навчального 

закладу.  

У визначенні міри цієї дистанції можливі дві крайнощі:  перша — перехід 

на авторитарний стиль спілкування із студентами, мотивований перевагою дос-

віду і компетентністю викладача; друга — визнання студента рівним собі, коле-

гою, з тими ж правами на істинність і помилковість думок, що і у викладача. 
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Причому прихильники кожної з цих позицій можуть навести безліч аргументів 

на користь своєї правоти. 

Найважливіші особливості педагогічної взаємодії студентів з педагогами 

вузу: систематичність і безперервність, переходи від аудиторних форм до позаа-

удиторних, від навчально-орієнтованого до науково-пошукового, від офіційно-

регламентованого до неформально-довірливого спілкування. Усе це ставить осо-

бливі вимоги до етико-психологічної основи взаємодії вченого-педагога і студе-

нтів. У цьому плані важливу роль відіграє стиль педагогічного спілкування ви-

кладача і студента, індивідуально-типологічні особливості їх взаємодії. Стиль 

спілкування визначається: а) особистісними комунікативними здібностями педа-

гога; б) досягнутим рівнем його взаємостосунків із студентами; в) творчою інди-

відуальністю педагога; г) особливостями студентського колективу.  

Стиль педагогічного спілкування тісно пов'язаний із стилем діяльності 

вузівського педагога в цілому і відображає його соціально-етичні установки. В 

ньому знаходять свій вираз: 

• педагогічна спрямованість особистості педагога; 

• його настанова на педагогічну (а не тільки наукову) діяльність; 

• його індивідуально-типові характеристики. 

Оптимальний стиль педагогічного спілкування — спілкування, засно-

ване на захопленості викладача і студентів спільною творчою діяльністю, що 

відображає саму специфіку процесу формування особистості фахівця у вузі і 

містить у собі взаємодію соціально-етичних настанов педагога, його професій-

но-педагогічних навичок. В основі цього найефективнішого стилю педагогічно-

го спілкування лежать захопленість вченого наукою, творчим пошуком, перет-

воренням їх в органічну грань своєї життєвої позиції. 

Відомо, що для формування такого стилю спілкування необхідні два най-

важливіші чинники: 1) захопленість педагога наукою; 2) прагнення перетвори-

ти сферу наукового пошуку в матеріал педагогічного впливу на студентів. 

Формування у педагога подібного стилю спілкування пов'язано з подо-

ланням двох досить типових суперечностей. Перша: вузівський викладач захо-
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плено веде науковий пошук, але його педагогічна діяльність набуває вимуше-

ного характеру.  Друга: цілеспрямована активна взаємодія вузівського педагога 

із студентами здійснюється при незначній і малопродуктивній науковій діяль-

ності. Успішне подолання цих суперечностей у діяльності педагога вищої шко-

ли визначає структуру і професійно-психологічну ефективність педагогічного 

спілкування. 

Захопленість загальною справою студентів і викладачів як основа емпатії, 

дружньої взаємопраці, пов'язаної із зацікавленістю наукою, стає основою спі-

льного творчого пошуку. При цьому дружня прихильність викладача і студен-

тів повинна розвиватися в педагогічно доцільній діяльності, а не суперечити їй, 

обертаючись панібратськими стосунками. 

Сучасна вища школа ставить високі вимоги до психологічного клімату 

кафедри, факультету, вузу в цілому, який реалізовується в повсякденному пе-

дагогічному спілкуванні. 

Вузівському педагогу необхідно враховувати, що формування власного 

індивідуального стилю спілкування і взаємостосунків із студентами пов'язано 

з розвитком творчої індивідуальності самого викладача з його науковою про-

дуктивністю. 
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КОМУНІКАЦІЙНА ФУНКЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ:  

ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Лень М. С., 

магістрант інституту міжнародних відносин 

Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 

м. Сєвєродонецьк, Україна 

Серед різних функцій, які виконує в суспільстві релігійний туризм, ми ро-

зглянемо комунікаційну. Вона полягає в позитивному впливі паломництва (як і 

релігійного туризму взагалі) на особистість туриста та на мікросоціум, який йо-

го оточує. За двадцять сім років незалежності України активно розвиваються 

гуманітарні науки, проблематизуються ті сфери знання, які донедавна не при-

вертали уваги вчених. Релігійний туризм і його педагогічні аспекти є саме одні-

єю з таких сфер, що були обійдені увагою за часів СРСР. Явище релігійного 

туризму містить у собі не тільки потужний комунікаційний заряд, але і яскраво 

виражені педагогічні, етично-виховні можливості, що, разом узяте, передбачає 

здійснення серйозного дослідження. Тема релігійного туризму та паломництва 

досі є маловивченою, слабко репрезентованою в українській гуманітаристиці.  

До питань функціонування релігійної сфери, що підлягають різнобічному 

вивченню, належать проблеми наукової перцепції об‘єктів релігійного туризму, 

суті та специфіки релігійного туризму як явища комунікації, педагогічні аспек-

ти, в тому числі сукупності впливів об‘єктів релігійного туризму на людську 

особистість і її ціннісно-смислові обрії, що актуалізуються завдяки мандрівкам 

об‘єктами релігійного туризму, етичний кодекс поведінки в культових місцях, 

проблеми історичної пам‘яті, взаємодія з громадами в умовах мультикультур-

ного суспільства та багато інших, які тією чи іншою мірою пов‘язані з суттю 

релігійного туризму. В усі часи, починаючи з античних, туризм був унікальним 

видом діяльності людини з пізнання навколишнього світу. Сама суть туризму 
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полягає в тому, що людина безпосередньо, особисто, як сприймаючий суб‘єкт, 

стає реципієнтом нового внаслідок здійснення подорожі. В такому разі мета по-

дорожі, об‘єкт, задля якого здійснюється мандрівка, стає безпосередньо 

об‘єктом сприйняття туриста. Сам же турист є суб‘єктом – активною сприйма-

ючою стороною комунікації. Відповідно до наявності в туристичній діяльності 

об‘єкта та суб‘єкта комунікації туризм є одним із проявів комунікаційної діяль-

ності.  

За словами Клода Леві-Стросса, в давніх суспільствах комунікація здійс-

нювалася «товарами, грошима і жінками» [1, с. 309].  

Надзвичайна популярність релігійного туризму в наш час пояснюється 

тим, що під час такої діяльності відбувається взаємний обмін культурними ко-

дами та смислами. Універсалізм туристської діяльності бере початок в універ-

салізмі людської особистості, способах діяльності, спрямованих на здійснення 

її бажань і намірів. Тому туризм як різновид комунікаційної діяльності в части-

ні свого здійснення залежить від суб‘єкта – туриста. Об‘єктом у релігійному 

туризмі є предмет культового поклоніння. З давніх-давен відомі паломницькі 

подорожі християн до Єрусалиму, а мусульман – до Мекки.              

Разом із тим, суб‘єкти туристичної комунікації в процесі релігійного ту-

ризму мають на меті довершити, довести до кінця власні духовні практики з 

метою осягнення катарсису та особистісної цілісності. Тому релігійний туризм 

ще більш багатогранний і місткий, аніж звичайна туристична подорож.  

Доречно виокремити такі види релігійного туризму за об‘єктом туристич-

ної діяльності: 1) паломництво до святих місць (джерел, каменів, гір, на яких 

«являлася» Матір Божа або хтось із святих); 2) до культових споруд (церков, мо-

настирів); 3) до об‘єктів священної історії (місць народження Ісуса, Божої Мате-

рі, розп‘яття Ісуса, інших місць, що нагадують основні віхи біблійної історії).  

За характером туристичної діяльності релігійний туризм можна розподі-

лити на паломництво та звичайний релігійний туризм. Під паломництвом ми 

розуміємо туристичну подорож суб‘єкта до об‘єкта культу, супроводжувану 

глибокою вірою суб‘єкта в чудодійну, божественну силу святині. «Звичайним» 
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релігійний туризм буде в тому випадку, якщо до культових споруд і їх інфор-

маційно-культурних смислів долучається атеїст. Комунікаційна суть релігійно-

го туризму полягає в можливості релігійного збагачення суб‘єкта подорожі – 

туриста. В цьому сенсі культові споруди стають не лише об‘єктами туристичної 

комунікації, але і її суб‘єктами – за умови, якщо після повернення туриста з по-

дорожі він ділиться побаченим і почутим або, інакше кажучи, транслює духовні 

цінності та смисли у близький йому соціум. Це узгоджується з тезою Ґ.Г. Ґада-

мера про взаємовпливи предмета вивчення на суб‘єкта, який вивчає цей пред-

мет [2, с. 114].  

У цьому випадку релігійні пам‘ятки та культові об‘єкти стають неначе 

суб‘єктами комунікації з усім набором інформаційних характеристик, який їх 

супроводжує. Тут культові споруди за посередництвом туриста, який здійснив 

подорож, комунікують із рідним туристові соціумом. Відтак, посилюється ін-

формаційно-комунікаційний вплив на суспільство й закладаються передумови 

для подальших релігійно-туристичних подорожей. Отже, релігійний туризм має 

вагомий комунікативний і педагогічний потенціал, завдяки якому цей вид тури-

зму здійснює вплив на формування аксіологічно-смислового обрію людської 

особистості.  

Християнський виховний ідеал  у  баченні  Г.І. Ващенка, формуючись за-

собами певної форми релігії, скеровує віруючого на Царство Боже через наслі-

дування Христа. Справжньому християнинові необхідно так читати і вдумува-

тися у Святе Письмо, щоб розуміти не лише його думку, а й дух [3, с. 42] 

Ефективним засобом при вихованні християнського ідеалу, який тісно 

корелює з «українським національним виховним ідеалом» [3, с.56], є відвідання 

церков, присутність особистості, яка формується, на різноманітних релігійно-

обрядових ритуалах і дійствах. 

Релігійна подорож або паломництво впливає не лише на життя окремого 

туриста й не тільки в контексті інформаційно-комунікаційних аспектів, а й на 

той мікросоціум, із яким він спілкується. Зокрема, через туриста поширюється 

та здійснюється комунікаційний вплив культових споруд, у якому об‘єкти пок-
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лоніння виступають як суб‘єкти комунікації. Першорядну роль релігійний ту-

ризм відіграє у вихованні людської особистості. Прилучення до релігійної свя-

тині стає визначальною подією для особистості. Враховуючи, що треба відріз-

няти паломництво від релігійного туризму, доходимо висновку, що культові 

споруди й пам‘ятки як об‘єкти туристичної комунікації справляють більш по-

тужний виховний вплив на особистість туриста-вірянина, ніж атеїста. Загалом, 

варто окреслити такі ланки інформаційно-комунікаційного впливу релігійного 

туризму: 

 - усвідомлення туристом цінності пам‘ятки;  

- організація туристом своєї подорожі відповідно до її мети; 

 - усвідомлення історико-культурних моментів, пов‘язаних із пам‘яткою; 

 - формування в туриста цілісного враження від подорожі; 

 - підбиття підсумків подорожі, які полягають у відповіді на питання, чи 

було досягнуто мети; 

 - привнесення в життя туриста набору символічних значень, культурних 

кодів і символів, пов‘язаних із пам‘яткою; 

 - поширення в мікросоціумі туриста-паломника інформації про подорож 

до культового місця та про його смисли і вплив.  

За умови позитивного вирішення цих моментів комунікація туриста з 

об‘єктом культу може вважатися успішною, як і комунікація об‘єкта культу че-

рез туриста в його мікросоціум. Успішність такої комунікації зростає, якщо ту-

рист внутрішньо готовий сприйняти високу духовну цінність, якщо турбується 

не лише про свої їжу й відпочинок, але також і про духовне й культурне збага-

чення, що відбувається в місці зустрічі його з релігійною пам‘яткою. Така гото-

вність формується не лише в мікросоціумі, який оточує туриста-паломника, але 

також – в основному – під час тривалої подорожі, яка психологічно готує люд-

ську особистість до сприйняття нового, невідомого.  

Комунікаційний вплив від паломницької подорожі та спілкування з релі-

гійною пам‘яткою турист може поширювати усно й письмово, а також через 

засоби масової комунікації - Інтернет, пресу, інші засоби масової інформації. 
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На  нашу  думку, достатньо тривале паломництво допомагає туристові 

уточнити мету й очікування від подорожі, відчути внутрішній органічний 

зв‘язок святині з особистістю. У внутрішньо-психологічному сенсі паломницт-

во сприяє формуванню у вдачі людини таких рис, як мужність, рішучість, ви-

важеність, терплячість, а також сприяє загартуванню характеру в очікуванні 

труднощів від такої подорожі. 

Література: 

 1. Леви-Стросс К. Структурная антропология. / Леви-Стросс Клод. – 

Мoсква: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 394 с. 

2. Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика / Ганс-Георг Гадамер. – К.: Юні-

верс, 2001. – 235 с. 

3. Ващенко Г.І. Виховний ідеал: підручник для педагогів, виховників, мо-

лоді і батьків: Т.1 / Григорій Ващенко. – Полтава: Ред. газ. «Полтавський віс-

ник», 1994. – 104 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 378.016       Педагогічні науки 

 

КОМП’ЮТЕРНІ МУЗИНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ  

МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Мельниченко М.В., 

старший викладач кафедри музично-інструментальної  

підготовки вчителя Комунального закладу  

"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"  

Харківської обласної ради,  

Снєдкова Л.А., 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя Комунального закладу  

"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"  

Харківської обласної ради 

Ефективність занять на музичних інструментах можна підвищити за 

рaхунок використання інтернет-ресурсів, зокрема розвиваючих навчальних 

програм, інтерактивних ігор; енциклопедій; музичних редакторів, електронних 
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музичних інструментів; музичних програвачів тощо. Актуальність теми 

дoслідження зумовлена саме необхідністю підвищення та прискорення процесу 

засвоєння музичного інструменту. Метою дослідження є аналіз та адаптація 

доступних інтернет ресурсів за допомогою яких можливе підвищення та прис-

корення процесу оволодіння музичним інструментом. Об‘єкт дослідження –– 

комп‘ютерні музині технології в інтернет-просторі, предмет дослідження –– 

комп‘ютерні програми, які допоможуть оволодіти інструментом на початко-

вому етапі. 

На початковому етапі оволодіння інструментом можна частину завдань 

вирішити за допомогою роботи з комп‘ютером, де можливе знайомство з 

прoграмами «Музичний клас», «Розвиваємо музичні здібності», «Як легко та 

швидко вивчити ноти» та ін. [1; 2]. Означені програми мають відповідні розді-

ли: вправи й завдання з теорії музики, які спрямовані на розвиток музичного 

слуху та музичної пам‗яті; музичні казки та історії з життя  і творчості компо-

зиторів; інформація про музичні інструменти (історії виникнення, технічні ха-

рактеристики); прослухати музичний твір у виконанні різних виконавців (на 

різних iнструментах або у виконанні оркестру) у заданому темпі; зіграти твір 

однією рукою, слухаючи партію другої руки; бачити власні помилки та мати 

змогу їх виправити; працювати у зручному темпі; рекомендації щодо організа-

ції музичних занять. 

Так, наприклад, освоїти клавішні  інструменти можна за допомогою 

комп‘ютера та синтезатора в програмі «Soft Mozart to Way» [3] Дана програма є 

сучасною знахідкою інтерактивного навчання музичному мистецтву, з ураху-

ванням вікових категорій. Працюючи з програмою «Софт Моцарт» можна шви-

дко читати ноти вже з перших уроків. Комп‗ютерна музична програма спрямо-

вана на формування навичок читання нот, є надзвичайно ефективною, доступ-

ною та зручною. Музична навчальна програма створена у формі комп‗ютерних 

ігор, що розвивають навички, необхідні для швидкого оволодіння інструмен-

том. На платформі комп‗ютерної програми «Софт Моцарт» можна ознайомить-

ся з рядом навчальних музичних ігор: Guess Key name (Вгадай клавішу) — це 
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гра, яка навчає знаходити клавішу, відповідно назві нот та на клавіатурі; Note 

Alphabet (Нотна абетка) — це навчальна комп‗ютерна гра, яка допомагає швид-

ко запам‗ятати ноти по порядку, що дозволяє співвідносити ноти та легко їх чи-

тати у будь якому напрямку та від будь якої ноти, як по порядку, так і через од-

ну (через дві-три-чотири); Note Duration (Нотні тривалості) ця гра розвиває ко-

ординацію очей та рук у розрізненні нот по їх тривалості, увага концентрується 

на символах запису тривалостей, а напрям руки відповідає запису тривалості; 

Fruit Lines (Фруктові лінії) –– ця гра допомагає запам‗ятати відповідність нот 

лініям нотного стану у басовому та скрипковому ключах, гра направлена на ро-

звиток навику читання нот у висхідному та низхідному русі. 

Отже, використання музичних ігрових програм у навчанні допомагає роз-

вити такі розумові операції як аналіз і синтез, узагальнення та конкретизація 

класифікаційних даних. Зокрема, ці програми допомагають розвивати комуні-

кативні здібності, наприклад, вміння запам‗ятовувати, створювати та інтерпре-

тувати інформацію, дискутувати, давати оцінку та самооцінку, формувати про-

блемні питання, які потребують неоднозначних відповідей. 
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У суспільстві проблема здоров‘я не існує окремо від проблеми людини, 

оскільки виникає разом з людиною і видозмінюється відповідно до людської 

культури.  

На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах загострення оздоров-

чих і демографічних проблем стан здоров‘я організму людини стає об‘єктом 

дослідження в багатьох галузях науки і практики. Успішність оздоровлення 

людини значною мірою залежить від розуміння сутності здоров‘я, чинників і 

процесів, які формують цей стан. Шляхи вирішення даної проблеми ми 

пов‘язуємо з розвитком культури здоров‘я, процес формування якої має охоп-

лювати комплекс різноманітних заходів. Відомо, що здоров‘я є складним дина-

мічним процесом, тісно пов‘язаним зі способом життя людини. Сутність куль-

тури здоров‘я полягає в глибокому й усвідомленому засвоєнні необхідних 

знань, цінностей, коли вони набувають особистісного змісту, стають мотивом 

поведінки, формують здоровий спосіб життя [3]. 

За своєю сутністю культура здорового способу життя – багатоаспектне 

поняття. Воно охоплює екологічну грамотність, знання й раціональне викорис-

тання людиною можливостей свого організму, вміле застосування народних 

методів оздоровлення; передбачає принципово новий підхід до свого здоров‘я, 

спрямований на його збереження і зміцнення [4]. 
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Формування екологічно-оздоровчої культури всіх верств населення, що 

передбачає: 

 виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, ус-

відомлення їх важливості, актуальності і універсальності; 

 відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з 

довкіллям, виховання любові до рідної природи; 

 розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіо-

нальному, 

 національному і глобальному рівнях, уміння прогнозувати особисту дія-

льність інших людей та колективів; 

 розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколи-

шнього середовища, 

 оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; 

 виховання глибокої поваги до власного здоров‘я та вироблення навичок 

його збереження [2]. 

Проблеми людства глобального характеру породжуються суперечностя-

ми, які виникають між природою і суспільством внаслідок постійного пору-

шення існуючої між ними динамічної рівноваги як з боку природи (стихійні ли-

ха й катастрофи, рух материків, зміна клімату Землі тощо), так і з боку суспіль-

ства (надмірне зростання населення, порушення екологічних зв‘язків, нерозум-

не використання природних багатств та ін.). 

Останніми роками розвиток суспільства висуває все більш високі вимоги 

до культури людини і стану її здоров‘я. На зв‘язку культури безпеки життєдія-

льності і формування здорового способу життя наголошують провідні дослід-

ники. Науковці наголошують, що ступінь здоров‘я є критерієм безпеки людини 

і країни в цілому. Формування здорового способу життя є частиною актуальної 

проблеми формування культури безпеки, забезпечення нерозривності процесів 

навчання безпечної життєдіяльності і виховання культури особистої безпеки.  

Зокрема, професор медицини І. Левчук наголошує, що забезпечення без-

пеки кожної людини у процесі її життєдіяльності і підвищення її рівня загаль-
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ної культури в області безпеки є однією з основних складових в індивідуальній 

системі здорового способу життя [1]. 

Суспільних проблем на даному етапі безліч, зокрема це проблема еколо-

гічна. Людина невід‘ємна від природи, тому якщо існують екологічні проблеми, 

то вони обов‘язково вплинуть і на стан здоров‘я людини.  

Формувати екологічно-оздоровчу культуру в суспільстві треба з малечку, 

привчати людей, що наслідком нашого втручання та погіршення стану природи 

буде погіршення стану здоров‘я усіх людей, а це призводить до появи нових 

вірусів, хвороб.  

Взаємодія природи і суспільства є однією з актуальних проблем сучасної 

науки. Неадекватний розв'язок даної проблеми на сучасному етапі розвитку су-

спільства призводить до поглиблення екологічних, демографічних криз. Часто 

радіючи за впровадження нового наукового досягнення людина не задумується 

і не хоче передбачати наслідки через пару десятків років. Як це відіб'ється на 

здоров'ї самої людини і перш за все навколишнього природного середовища. 

Тому людству, світовій спільноті необхідна нова модель розвитку, в якій по-

винні гармонійно поєднуватися економічні інтереси суспільства із збереженням 

високоякісного навколишнього середовища. Проблема "людина – природа – 

суспільство" особливо актуальна при вирішенні сталого розвитку економіки 

України. 
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МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ. 

 

Нарольська Д.П. 

Викладач математики 

ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр 

 професійної освіти» 

смт. Ярмолинці, Україна 

Важливою проблемою сьогодні залишається питання урізноманітнення 

навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення 

сфери їх інтересів. Сучасним учням доступні найрізноманітніші джерела інфо-

рмації, але часто саме наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності. 

Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто діяльності. Проблема 

активізації пізнавальної діяльності учнів була, є і буде актуальною завжди. Від 

її розв‘язання залежить ефективність навчальної діяльності, розвиток інтересу 

до навчання. Традиційні уроки дають дитині змогу активно діяти всього кілька 

хвилин протягом навчального дня, коли, наприклад, вона відповідає біля дош-

ки. Левову частку іншого часу учень, у кращому разі, слухає вчителя, а частіше 

- просто очікує перерви. Пасивність неминуче призводить до втрати інтересу до 

предмета і до навчання загалом, енергія знаходить вихід у порушеннях дисцип-

ліни тощо. Головна мета активізації – формування активності учнів, підвищен-

ня якості навчально-виховного процесу[1, с. 12]. 

Найбільший активізуючий ефект під час занять дають ситуації, у яких уч-

ні самі повинні: 

> відстоювати свою думку; 
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> брати участь у дискусіях і обговореннях; 

> ставити питання своїм товаришам і викладачам; 

> рецензувати відповіді товаришів; 

> оцінювати відповіді й письмові роботи товаришів; 

> займатися навчанням відстаючих; 

> пояснювати слабшим учням незрозумілі місця; 

> самостійно вибирати посильну завдання; 

> знаходити кілька варіантів можливого рішення пізнавального завдання 

(проблеми); 

> створювати ситуації самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і 

практичних дій; 

> вирішувати пізнавальні завдання шляхом комплексного застосування 

відомих їм способів вирішення [2, с. 6]. 

Розумова активність учнів у процесі навчання математики має особливе 

значення у формуванні понять, осмисленні їх, практичному застосуванні й, 

особливо, оперуванні цими поняттями. Розглянемо методи та форми роботи для 

реалізації цих цілей: 

1.Груповий метод під час розв‘язування задач. Робота в парах. 

2.Різні форми роботи з книгою. 

3.Застосування різних видів заохочень. 

4.Самостійні роботи із застосуванням аналогій, порівнянь, карток-

інструкцій і консультацій. 

5.Використання на уроках елементів історизму, зацікавленості (уроки-

казки, уроки-подорожі, уроки-кросворди і т.д.) 

6. Використання проблемних ситуацій. 

7. Виклад матеріалу блоками. 

8.Наочність, доступність, оригінальність розв‘язань різними способами, 

самостійність в одержанні знань, вибір методу розв‘язування задачі, зв‘язок на-

уки з практикою, анкетування, тестування. 

9. Спостереження за мовою, рецензування за схемою. 
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Важливий підхід в активізації діяльності учнів криється в естетичному, 

живому оформленні уроку. Це може бути застосування поетичного слова на 

уроці, побудова уроку у вигляді подорожі[4, с. 5]. 

Традиційні уроки повторення також можуть стати засобом активізації 

творчої діяльності учнів. Це можуть бути уроки-семінари, уроки-бенефіси, уро-

ки-звіти, уроки-консиліуми, уроки однієї теореми, уроки-конференції і т.д. 

Широкі можливості активізації учнівської діяльності на різних етапах і 

рівнях дає робота з підручником. 

Основні види роботи з підручником: 

1. Складання плану прочитаного. 

2. Конспектування прочитаного. 

3. Зіставлення змісту тексту з поясненням вчителя. 

4. Порівняння і узагальнення матеріалів кількох параграфів. 

5. Пошук відповіді на поставлені запитання. 

6. Виділення в тексті основних структурних елементів знань. 

7. Систематизація викладених фактів, класифікація понять. 

8.Самостійне вивчення невеликого розділу тексту. 

9. Робота з малюнками, таблицями, схемами. 

10. Виконання за описом у підручнику спостережень і дослідів (практичні) 

Однією з ефективних форм організації колективної та індивідуальної са-

мостійної роботи учнів на уроках математики є систематичне виконання усних 

вправ на всіх етапах навчання. Учитель повинен орієнтуватися на те, що, вико-

нуючи усні вправи, учні не тільки здобувають обчислювальні навички, а насам-

перед, закріплюють теоретичні знання, тренують увагу і пам'ять. Зважаючи на 

те що усне опитування на уроках математики є однією з основних форм опера-

тивної перевірки знань і вмінь учнів, його треба використовувати на кожному 

уроці: під час перевірки домашнього завдання, актуалізації знань із нового ма-

теріалу, фронтального опитування, планового, тематичного обліку знань, а та-

кож під час контролю. Усні вправи з геометрії на готових рисунках допомага-

ють заощадити час, збільшити обсяг матеріалу, що розглядається на уроці, під-
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вищити ефективність уроку, оскільки не витрачається час на виконання крес-

лення. Готуючись до уроку, потрібно ретельно відбирати матеріал, системати-

зувати його, продумувати перехід від одного завдання до іншого відповідно до 

мети навчання. Під час складання системи завдань і визначення форм організа-

ції усної роботи вчитель повинен ураховувати індивідуальну підготовку учнів, 

схильність й здатність до усних обчислень. Необхідно розуміти, що особливо 

вагоме значення мають усні вправи для формування свідомого засвоєння озна-

чень, законів і властивостей арифметичних дій, степенів, логарифмів тощо. На 

простих, але різноманітних прикладах учні повинні відпрацьовувати навички 

використання властивостей і законів, що вивчаються. Іноді буває досить тільки 

змінити порядок дій, виконати кілька найпростіших перетворень, що спирають-

ся на означення, основні властивості математичного поняття, і розв'язання при-

кладу значно спрощується [5, с.6]. 

Листи контролю. Одним із методів є організація самостійної роботи, у 

процесі якої учень краще засвоює матеріал, навчається переборювати труднощі, 

формує навички планування та організації роботи, а вчитель має можливість 

краще вивчити самого учня, його здібності. Головне ж – учні навчаються само-

стійно працювати, здобувати знання. 

З метою урізноманітнення форм проведення аналізу контрольної роботи 

можна запропонувати учням провести змагання «Хто швидше?» між рядами 

або між хлопчиками й дівчатками. До завдань змагання включаються приклади, 

аналогічні завданням контрольної роботи, але такі, з якими можна впоратися 

усно. Це дає можливість більш ефективно проаналізувати контрольну роботу, 

оскільки під час такого змагання формується вміння зосереджуватися, спостері-

гати. А головне, підвищується інтерес учнів до математики. На уроках можна 

проводити усні контрольні роботи, безпосередньо перед плановими контроль-

ними роботами. На дошці записується умова. Учні, усно розв'язавши відповідне 

завдання, записують відповідь у зошит (відповідь записується за командою 

вчителя). Усна контрольна робота трохи відрізняється від традиційної. Тут 

учень ніби сам себе контролює за допомогою завдань учителя. Учень робить 
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висновки про свій рівень засвоєння матеріалу, вчитель не бачить його невдач. 

Тому усна контрольна робота частіше має навчальний характер. Своєрідним 

способом переробки здобутих знань є гра. Суттєвими компонентами навчальної 

(дидактичної) гри або ігор, що можуть бути використаними на будь-якому уро-

ці, є: збір потрібної інформації. Гра є одним із найефективніших методів на-

вчання, що максимально активізує інтелектуально-практичні та творчі можли-

вості індивіда. Стимуляція творчих пошуків дитини оптимізують інтелектуаль-

ні, практичні й фізичні здібності, виховують риси творчої особистості, відкри-

вають в собі нове [3, с.12]. 

Одним зі способів підвищення інтересу до математики є нетрадиційна по-

становка завдань на уроці. Цікавою для учнів є робота з математичними трена-

жерами. Робота з тренажером є одним з видів диференційованої самостійної 

роботи, носить характер гри, за рахунок чого підвищує мотивацію та робить 

самостійну роботу більш продуктивною, дає можливість використовувати одну 

й ту саму картку декілька разів [5, с.6].  

Отже, правильний вибір місця й часу застосування того чи іншого методу 

активного навчання дозволяє досягти потрібного ефекту, чого, зрозуміло, не 

можна отримати під час використання простих методів навчання. 
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