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Педагогічні науки 

 

ПОНЯТТЯ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ» У РЕЛІГІЙНОМУ ТА 

ПАЛОМНИЦЬКОМУ ТУРИЗМІ  

 

Баглай Оксана Ігорівна 

Національний університет «Львівська Політехніка» 

Україна, Львів 

У ХХІ ст. в умовах глобалізації потреби сучасного туриста в нових видах 

міжкультурного спілкування вимагають розширення спектру туристичних 

послуг. З’являються якісно нові види туризму. Серед різновидів туризму 

особливої популярності і поширення сьогодні набуває релігійний туризм та 

паломницький туризм. В Україні релігійний туризм перебуває на початковому 

етапі розвитку. Проте в країні вже розпочався процес активної популяризації 

цієї форми міжкультурного спілкування як туристичного продукту.  

В основі паломництва і релігійного туризму лежать подорожі до об’єктів 

релігійної сфери: чудотворних ікон, мощей святих і могил видатних релігійних 

діячів, місць життя і проповідницької діяльності видатних релігійних діячів, 

монастирів і культових споруд із вагомим історичним та сучасним духовно-

культурним значенням,  природних об’єктів (джерел і криниць, печер, гаїв, 

окремих дерев та ін.), пов’язаних із діяльністю Богородиці, Святих чи іншою 

релігійною діяльністю. Тому, можна зазначити, що паломництво і релігійний 

туризм є складовою частиною як релігійної, так і туристичної діяльності 

людства 

Паломництво і релігійний туризм ґрунтуються на засадах духовної 

комунікації, міжетнічного порозуміння та подолання бар’єрів у 

міжкультурному  спілкуванні людських спільнот. 

 Поняття «комунікація» в паломництві і релігійному туризмі розуміється 

як відносини між людьми, як процес взаємопорозуміння, системний процес 

обміну інформацією та духовними цінностями. Серед усієї безлічі 
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інтерпретацій даного терміну переважає його розуміння як процесу 

спрямованого зв'язку між людьми. Завдяки цьому зв'язку відбувається 

цілеспрямований обмін духовними цінностями, релігійно-культовими діями, 

предметами, участь в тих чи інших формах сакральної діяльності, спільне 

проведення часу, моральні, релігійні та інші відносини, що є необхідно 

передумовою подолання бар’єрів у міжкультурному  спілкуванні людських 

спільнот. 

Міжкультурна комунікація в паломництві і релігійному туризмі – це 

особлива форма комунікації двох або більше представників різних релігійних 

культур, в ході якої відбувається обмін інформацією та духовно-культурними 

цінностями взаємодіючих культур.  

Вивчення іноземних культових етичних норм та їх використання як 

засобу подолання бар’єру у міжкультурному  спілкуванні сьогодні неможливе 

без глибокого і різнобічного знання мови і культури носіїв цих ритуалів, їх 

менталітету, національного характеру, способу життя, бачення світу, звичаїв, 

традицій і т. д. Тільки поєднання цих видів знання забезпечує ефективне і 

плідне міжкультурне спілкування під час здійснення міжнародних 

паломницьких і релігійно-туристичних подорожей. 

На процес комунікації при міжособистісному спілкуванні крім релігійних 

і культурних відмінностей впливають вік, стать, професія, соціальний статус 

туриста-комуніканта. В процесі міжкультурної комунікації в малій туристичній 

групі кожен учасник змушений адаптуватися до культурних цінностей і 

вірувань іншокультурних учасників групи. Тому під час проходження 

релігійного туру в ситуаціях міжкультурного спілкування на місцях (у 

монастирях, храмах, культових центрах) важливо, щоб туристи усвідомлювали, 

що їх поведінка зобовяза бути обумовленою тутешніми сакрально-культурними 

канонами. 

Таким чином, з одного боку, відбувається засвоєння іноземними 

туристами духовних цінностей і досягнень іншої культури, має місце взаємний 

обмін і збагачення культур. З іншого боку, міжкультурна релігійно-туристична 
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комунікація в умовах дедалі численніших напливів юрб багатих і духовно 

розкріпачених іноземних туристів супроводжується посиленням етнічної 

самосвідомості місцевих громад, прагненням до збереження і захисту етнічних 

особливостей общин сповідників автентичних культів. 

Література: 

1. Христов Т. Т. Религиозный туризм : учеб. пособие / Т. Т. Христов. – 

2-е изд., испр. – М. : Академия, 2005. – 288 с. 

2. Любіцева О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / 

О. О. Любіцева, С. П. Романчук. – К. : Альтерпрес, 2008. – 340 с. 

____________________________________________________________________ 
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНО-ІГРОВОГО 

КОМПЛЕКСУ 

Бершицька М.М., 

студентка факультету педагогіки і психології  

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 

м. Київ, Україна 

 

 У процесі реформування дошкільної освіти одним з актуальних 

напрямків є створення, впровадження та розвиток комп'ютерно-орієнтованого 

освітнього середовища. Це забезпечує умови для розвитку творчої особистості 

дитини, сприяє позитивній мотивації дошкільників до пізнавальної діяльності, 

формує власні погляди на життя, уміння навчатися самостійно. 

 Метою статті є аналіз впливу інформатизації навчального 

середовища на основні фактори вдосконалення процесу навчання іноземних 

мов дітей середнього і старшого дошкільного віку. 
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Використанню комп’ютерних програм у дошкільний освіті присвячені 

дослідження Ю. Горвиця, Т. Денисової, А. Іванова, О. Кореганової, 

Г. Лаврентьєвої, Л. Марголіса та ін., які пропонують власні класифікації таких 

програм для дітей дошкільного віку. Проблеми інформатизації освіти та 

теоретичні засади використання сучасних ІКТ у навчальному процесі 

досліджував Ю. Гришко. Дослідженнями проблем підготовки фахівців 

дошкільної галузі займалися А. Беленька, А.Богуш, Н.Гавриш, С. Д’яченко, 

К. Крутій, Н. Лисенко, Т. Поніманська [4, 20] це дає нам можливість зробити 

висновок, що впровадження сучасних ІКТ в освітній процес закладів 

дошкільної освіти є вкрай необхідним та важливим. 

В сучасних умовах виграє той педагогічний працівник, який не лише 

може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння 

ними. Педагог має докладати неабияких зусиль для розвитку у дітей старшого 

дошкільного віку стійкого пізнавального інтересу. Перед сучасним вихователем 

стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка 

спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Саме цієї мети 

допомагають досягти сучасні засоби комп’ютерно-ігрового комплексу, адже 

діти проявляють досить жвавий інтерес до сучасних комп’ютерних технологій. 

Також важливою умовою для зацікавлення дітей в процесі навчання є те, 

що пропонований матеріал має містити елементи дивовижної, надзвичайної, 

несподіваної інформації, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього 

процесу. Такий креативний підхід до організації освітнього процесу сприятиме 

розвитку розумових здібностей дітей. 

Заклади дошкільної освіти впевнено можуть використовувати 

комп’ютерні програми для занять та ігор з п’яти років, оскільки в цьому віці 

розвинена символічна функція мислення. У цей період вихователь має 

сформувати у дітей елементарні уявлення про комп’ютер, як сучасний 

технічний засіб, можливості його використання у різних сферах життя; озброїти 

початковими знаннями, уміннями та навичками самостійного володіння 

комп’ютером для ознайомлення з довкіллям, малюванням, сприяти розвитку 
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передумов теоретичного мислення та інтересу до дій з комп’ютерною технікою. 

[3] 

Чітке всебічне планування, систематична робота з впровадження та 

розвитку ІКТ, навчання персоналу і постійний контроль за втіленням таких 

інновацій в освітній процес дає змогу дошкільному навчальному закладу йти в 

ногу з часом. Використання інформаційно-комунікаційних технологій – це одна 

із самих нових та актуальних проблем у системі навчання іноземної мови в 

дошкільних закладах освіти. Система сучасного навчання іноземній мові в 

дошкільному навчальному закладі потребує постійного впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес. Комп'ютерні технології покликані 

стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати 

його ефективність. [2] 

Державні нормативні акти ―Базовий компонент дошкільної освіти в 

Україні‖ спрямовує педагогічних працівників до пошуку нових підходів 

до виховання та навчання, реалізації інноваційних напрямків у діяльності 

дошкільних закладів освіти. Так, у Законі України ―Про дошкільну освіту‖ 

зазначена необхідність модернізації першої освітньої ланки, вдосконалення її 

змісту, осучаснення навчально-виховних технологій, приведення їх у 

відповідність до вимог сучасного життя. [3] 

Використання ІКТ в процесі навчання дошкільнят іноземній мові 

переслідує наступні цілі: 

- розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної 

діяльності; 

- розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення; 

- розвиток творчого, креативного мислення, генерування нових знань і 

способів діяльності за рахунок зменшення подачі готової інформації 

(репродуктивної діяльності); 

- розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних спільних 

проектів; 

- формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях; 
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- розвиток навичок пошукової діяльності. 

Важливими для нас є роботи Д’яченко С., яка висвітлювала питання 

всебічного розвитку дітей засобами ІКТ. Вона акцентувала увагу на тому, що 

використання ІКТ у освітньому процесі закладу освіти стимулює творчу 

активність дітей; збагачує інтелектуальний, естетичний, моральний розвиток 

дитини; сприяє оволодінню вміннями вирішувати завдання конструкторської 

діяльності та допомагає формуванню просторових уявлень; забезпечує 

можливості для розвитку наочно-образного мислення, умови набуття 

комунікативних навичок, цілеспрямованості й соціалізації тощо. 

Форми і місце використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

занятті з іноземної мови залежать від змісту і мети, яку ставить 

вихователь. Можна виділити деякі загальні, найбільш ефективні прийоми 

застосування мультимедійних технологій: 

- При вивченні нового матеріалу ІКТ дозволяють ілюструвати його 

різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих 

випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу. 

- При закріпленні нової теми. 

- Для перевірки знань. Комп’ютерне тестування, виконання завдання 

– це самоперевірка і самореалізація, це хороший стимул для навчання, це спосіб 

діяльності і вираження себе. Для вчителя – це засіб якісного контролю знань. 

- Для поглиблення знань, як додатковий матеріал до уроків. 

Особливу увагу необхідно зосередити на гігієнічних нормах і 

рекомендаціях роботи за комп’ютером: 

1. Максимальна одноразова тривалість роботи на комп'ютері не має бути 

більшою на день, ніж зазначено нижче: 

Для дітей 6 років – 10-15 хв; 

Для дітей 5 років – 7-10 хв; 

Для дітей 6 років, які належать до групи ризику за станом зору, - 10 хв.; 

Для дітей 5 років, які належать до групи ризику за станом зору, - 7 хв. 
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2. Частина доби, що рекомендована для занять на комп'ютері: перша 

половина дня - оптимальна, друга - допустима. Заняття з використанням 

комп'ютера у другій половині дня слід проводити в період другого підйому 

добової працездатності, в інтервалі від 15 год. до 16 год. 30 хв., після денного 

сну і полуденку. 

3. Максимальна тривалість роботи, що рекомендована на комп'ютері 

протягом тижня для дітей 5 і 6 років, - 1-2 рази. 

4. Дні тижня, що рекомендовані для занять на комп'ютері, - вівторок, 

середа. У п'ятницю займатися на комп'ютері небажано через тижневу втому. 

5. З метою профілактики зорового стомлення доцільно проводити 

офтальмотренаж (спеціальні вправи для очей).[2] 

Завершуючи аналіз впливу інформатизації навчального середовища на 

основні фактори вдосконалення процесу навчання іноземних мов в дошкільних 

закладах освіти, можна зробити висновок, що використання засобів ІКТ сприяє 

підвищенню ефективності навчання за умов правильного вибору педагогами 

всіх компонентів педагогічного процесу (мети, змісту, форм, методів і засобів), 

що відповідають технічним можливостям наявних засобів ІКТ та комплексному 

використанню в навчальному процесі різних можливостей цих засобів. 

У подальших наукових розвідках плануємо дослідити ефективність 

використання засобів ІКТ в процесі навчання дітей старшого дошкільного віку 

іноземній мові експериментальною роботою. 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти: https://mon.gov.ua/ 

2. Зімнухова Л. Використання ІКТ в освітньо-виховному процесі в 

ДНЗ [Електронний ресурс] 

(http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/6564/443009/sitepage_53/file

s/zimnuhova_dosvid1.pdf ) 

3. Таран І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до 

формування математичної компетентності дітей засобами інформаційно-

комунікаційних технологій [Електронний ресурс]/І.Б. Таран // Society for 



11 
 

Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe (Budapest 

International Scientific and Professional Conference: Modern problems of education 

and science (held in URL: http://scaspee.com/6/category/Budapest. January 26
th

-27
th
 

2013). Pedagogics/4.html. 

4. Тимофєєва І. Я у світі комп’ютерної грамоти (методичні 

рекомендації)/Тимофєєва І.Б. – ТОВ «ППНС», м. Маріуполь: 2017р. – 136с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 376.3                                                                          Педагогічні науки 

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Борохвіна Т.Г. 

аспірантка кафедри педагогіки 

Міжнародний економіко-гуманітарний  університет 

 імені академіка Степана Дем’янчука 

 м. Рівне, Україна 

Права людей з інвалідністю протягом тривало часу є предметом пильної 

уваги з боку Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організацій.  

Говорячи про соціальну політику щодо людей з інвалідністю, необхідно 

розрізняти з одного боку дії держави, які вона повинна вживати на поліпшення 

умов реалізації права кожного окремого громадянина з інвалідністю, а з 

другого - ідеологічно та стратегічно обґрунтовані дії самого руху людей з 

інвалідністю, стану та можливостей їх впливу на формування політики держави 

з метою досягнення позитивних змін. Такі зміни на сьогодні відбуваються в 

системі освіти.  

Право на освіту – одне з основних соціокультурних прав людини. 

Дотримання прав людини, в першу чергу – дитини, є пріоритетом політики 

України у контексті реалізації світових демократичних та гуманістичних 

тенденцій, євроінтеграційних устремлінь нашої держави. Інклюзивна освіта є 

невід’ємною складовою права на освіту. Якщо взяти норми міжнародних і 

http://scaspee.com/6/category/Budapest
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національних документів, що гарантують право на освіту, то в першу чергу 

вони закріплюють гарантії держави щодо забезпечення доступу до освіти 

кожної людини [1, c. 202]. 

Право людини на освіту, проголошене у Всесвітній декларації прав 

людини у 1948 році, де зазначається: «Кожен має право на освіту…освіта має 

бути спрямована на розвиток людської особистості та посилення поваги до 

прав людини та основних свобод…» [2]. Однаково важливими є положення 

«Конвенції про права дитини» (ООН, 1989), такі як право дитини не зазнавати 

дискримінації, зазначене у статті 2 та статті 23. Зокрема, у статті 23 йдеться, що 

дитина з особливими освітніми по требами повинна мати: «доступ до освіти, 

виховання, медичного обслуговування, реабілітаційних послуг, професійної 

підготовки, максимально можливої соціальної інтеграції та індивідуального 

розвитку, включаючи його чи її культурний та духовний розвиток» [2].  

Стаття 29 «Цілі освіти» зазначає, що освіта дитини має бути спрямована 

на розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в 

найповнішому обсязі, освіта повинна сприяти розвитку потенціалу дитини в 

усіх сферах. Логічним наслідком цих документів є те, що всі діти мають право 

на освіту, яка не дискримінує їх у жодних сферах, таких як етнічні, релігійні, 

статеві, мовні відмінності, економічне становище, особливі потреби [2].  

9 грудня 1975р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію про 

права інвалідів. У ній зазначено, що: «Інваліди, незважаючи на причину, 

характер і складність їхніх каліцтв або порушень, мають ті ж основні права, що 

й їхні співгромадяни того ж віку» [3]. У цьому нормативно-правовому 

документі заявлено, що інваліди мають отримувати необхідну підтримку, яка б 

дала змогу максимально виявити свої можливості й здібності та прискорила 

процес Їхньої інтеграції у суспільство. 

У цих міжнародних документах було вперше визнано, що інвалідність є 

не медичною, а соціальною проблемою, проблемою прав людини. 

Надалі міжнародне співтовариство визначило основні принципи щодо 

формування політики стосовно осіб з обмеженими можливостями здоров'я. 
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Питання міжнародного регулювання прав дітей-інвалідів окреслено в 

ухваленій у 1989 році Конвенції ООН про права дитини. У 1991 р. Україна 

приєдналася до країн, що ратифікували цю Конвенцію [4]. Вона ґрунтується на 

визнанні прав усіх дітей, на пріоритеті загальнолюдських цінностей та 

гармонійному розвитку особистості, недискримінації дитини-інваліда за будь-

якими ознаками. Вперше в історії міжнародного правового законодавства 

визначено пріоритети інтересів дитини у суспільстві, наголошується на 

необхідності особливої турботи про дітей-інвалідів. 

Принцип інклюзивної освіти був затверджений на Саламанській 

всесвітній конференції з питань освіти для осіб з особливими потребами 

(ЮНЕСКО, 1994) і знову підтверджений на Дакарському всесвітньому 

освітньому форумі (2000 р.). 

У Саламанській декларації вказується, що кожна дитина маг унікальні 

особливості, інтереси, здібності та навчальні потреби, відповідно варто 

розбудовувати системи освіти й розробляти навчальні програми таким чином, 

аби брати до уваги широке розмаїття цих особливостей і потреб [5]. Особи, що 

мають особливі потреби, зазначається в Декларації, повинні мати доступ до 

навчання у звичайних школах, які мають створити їм умови, використовуючи 

педагогічні методи, зорієнтовані в першу чергу на дітей, аби задовольнити ці 

потреби. Наголошується на тому, що звичайні школи з такою інклюзивною 

орієнтацією - найефективніший засіб боротьби з дискримінаційними 

настроями, створення доброзичливої атмосфери у громадах, побудови 

інклюзивного суспільства та забезпечення навчанням усіх. 

У зверненні до всіх урядів зазначається, що пріоритетним з точки зору 

політики та бюджетних асигнувань має бути реформування системи освіти, що 

дало б змогу охопити навчанням всіх дітей, незважаючи на індивідуальні 

відмінності та труднощі; законодавчо визнати принцип інклюзивної освіти, 

який полягає в тому, що всі діти перебувають у звичайних школах, за винятком 

тих випадків, коли не можна вчинити інакше; всіляко заохочувати обмін 

досвідом з країнами, що мають інклюзивну систему навчання; сприяти участі 
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батьків, громад, громадських організацій осіб з неповноправністю в процесах 

планування та прийняття рішень, щодо задоволення спеціальних освітніх 

потреб; всіляко сприяти розробці стратегій діагностування та визначення 

особливих потреб у дітей, а також розробляти науково-методичні аспекти 

інклюзивного навчання; значну увагу варто приділити підготовці педагогів до 

роботи в системі інклюзивної освіти. 

Саме на цих основних визначеннях базується концепція інклюзивної 

школи, «школи для всіх». Декларація засвідчила, що упродовж тривалого часу 

проблеми людей з розумовими та фізичними вадами ускладнювалися 

обмеженими можливостями суспільства, яке концентрувало основну увагу на 

недоліках, а не на потенційних можливостях цих осіб. 

Інклюзивні школи, як зазначається у документі, мають не лише 

забезпечити високоякісною освітою всіх дітей, а й сприяти усуненню 

дискримінаційних установок і настроїв, створювати сприятливу атмосферу у 

громадах для розвитку інклюзивного суспільства, змінюючи перспективи 

соціального облаштування. 

Міжнародне правове поле визначає інклюзивне навчання найбільш 

сприятливим для розвитку та соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами та таким, що відповідає світовим демократичним та гуманістичним 

устремлінням. Міжнародне співтовариство вважає впровадження інклюзивної 

освіти пріоритетним напрямком реформування освітніх систем на сучасному 

етапі. Аналіз літер 

Підхід, що базується на правах людини, має забезпечувати прогрес і, 

відповідно, оцінювання індивідуального прогресу упродовж засвоєння 

навчальної програми. 

Ратифікація міжнародних декларацій, що засвідчували рівність прав на 

здобуття освіти всіма без винятку, засудження сегрегації будь-якої форми 

спонукали світову спільноту до прийняття законодавчих актів, які сприяли 

організаційній перебудові освітньої галузі у напрямку впровадження 

інклюзивного навчання. 
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УДК  159.922        Педагогічні науки 

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ 

 

Горбань В.Ю., 

студент Навчально-наукового центу заочно-дистанційного навчання, 

Національний університет «Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

Консультування батьків на сьогодні тема надзвичайно актуальна, адже при 

зростанні кількості джерел інформації досить часто вони губляться в 

пропонованих універсальних схемах виховання, розвиваючо-корекційних занять 

та й інших питань. А коли в сім'ї народжується дитина з особливими потребами, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672350
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/995_015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021
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то за низкою додаткових проблем (лікування, профілактика, навчання, 

оздоровлення) такі батьки стають дратівливими, розгубленими, втрачають 

життєві інтереси, звинувачуючи у всьому таку дитину і, на жаль, рідко 

звертаються до психологів за допомогою для себе і дитини. 

Метою дослідження є виокремлення напрямків психолого-

консультаційної роботи з батьками дітей з порушеннями розвитку. 

Дослідженням вітчизняної корекційної педагогічної роботи присвятили 

свої праці такі видатні вчені, як А. І. Граборов, К. Н. Корнілов, Л. К. Шлегер. 

Зараз відомі праці Є. М. Мастюкової, А. Р. Маллер, В. В. Ткачевої, які 

висвітлюють проблеми хворих дітей та їхніх батьків. У науковій літературі 

широко представлено роботу із батьками, які виховують дітей з вадами у 

розвитку раннього та дошкільного віку (Т. Н. Волковська, Г. А. Мішина, Є. І. 

Морозова). 

Народження дитини з порушеннями в розвитку завжди є стресом для 

сім’ї. Дитина з особливими потребами обмежена в свободі і соціальній 

значимості. Такі діти мають дуже високий рівень залежності від сім’ї, їхні 

соціальні та побутові навики найчастіше не сформовані. Проблема виховання і 

розвитку «особливої» дитини стає складною для сім’ї, батьки опиняються в 

психологічно непростій ситуації: вони відчувають біль, горе, відчуття провини, 

часто впадають у відчай. Таким сім’ям необхідна комплексна психолого-

педагогічна допомога, при чому як індивідуальні заняття для кожного окремо 

так і для сім'ї в цілому.  

Для роботи з батьками, що мають дитину з особливими потребами, слід 

підходити з гуманістичних позицій, спрямовувати їх на випереджаючу 

підготовку дитини до життя, виробляти у уміння мислити категоріями 

майбутнього, формувати позитивні перспективи її розвитку. До порушень 

адаптації таких дітей, що найчастіше зустрічаються, відносять «комплекс 

жертви», що виражається в апатії, відмові від відповідальності за себе і інших, 

безпорадності, зниженні самооцінки, і «комплекс знедоленості», для якого 

характерна звичка розраховувати лише на самого себе. Подібне емоційне 
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самопочуття здійснює негативний вплив на душевне благополуччя як батьків, 

так і їх дітей, на їх стосунки з тими, що оточують, і підсилює соціально-

психологічні та особистісні конфлікти, спричиняє серйозні проблеми у 

навчанні і засвоєнні соціальних норм поведінки дитини [1]. 

Однією з основних проблем батьків  таких дітей є проблема 

толерантності. Дуже часто саме батьки здорових дітей сіють зерна ворожнечі, 

неприязні, навіть не помічаючи цього. Діти наслідують оцінки батьків, 

сприймають їх негативне відношення до інших людей, не таких як усі. Як 

показує досвід ворожнечею дорослих заражаються і діти. В зв’язку з цим 

цілеспрямовану роботу необхідно проводити не лише з батьками особливих 

дітей, а й з рештою. Потрібно стимулювати місцеві органи створювати 

соціальні проекти на підтримку таких сімей. Причому це повинно стати 

завданням не окремо взятого психолога, а держави вцілому. Орієнтовною 

тематикою бесід з батьками може бути: особливості спілкування в житті 

дитини; конфліктні ситуації у дітей; особливості розуміння різних людей, 

виховання позитивного ставлення, етика і толерантність спілкування, 

геніальність і обдарованість, і т.д. 

Розглядаючи формування особистості дитини, у тому числі і з 

відхиленнями у розвитку, то воно відбувається в першу чергу в сім’ї і залежить 

від характеру взаємовідносин батьків з дитиною та наскільки адекватними 

будуть її контакти з соціальним середовищем. Виявлено, що багато сімей з 

проблемними дітьми характеризуються різними типами дисгармонійного 

виховання та  доволі низьким рівнем спілкування. Досить часто відношення 

батьків до такої дитини буває невірним: від повного ігнорування хворобливих 

симптомів до значного перебільшення цих симптомів, постановки власного 

діагнозу і панічною реакцією на нього. Тому, насамперед, при консультуванні 

батьків, потрібно врахувати не тільки характер захворювання дитини та її 

індивідуальні особливості, але й специфіку шкільної та сімейної ситуації, 

особливості розвитку і виховання. 



18 
 

Практичні дослідження свідчать, що при народженні дитини з 

відхиленнями у розвитку її батьки стикаються з наступними проблемами: 

суперечливі почуття до дитини; відсторонення від дитини, передача 

відповідальності за дитину державним навчальним закладам; в сім’ях, де крім 

дитини з обмеженими можливостями, є і інші, звичайні діти труднощі пов’язані 

з застосуванням різних методів виховання по відношенню до здорових і хворих 

дітей; негативні тенденції в психічному стані батьків (матерів) проявляються в 

неадекватній поведінці – агресивність, роздратованість, нестриманість, 

недоброзичливість; озлобленість на весь світ, психологічна травмованість 

батьків, яка не дозволяє їм адекватно ставитись до проблеми народження хворої 

дитини [2]. 

Важливим напрямком у роботі практичного психолога, соціального 

педагога, вчителів є робота з батьками «особливої» дитини. Батьки мають бути 

залучені працівником психологічної служби до організації корекційно-

виховного процесу. Досить часто уроки мають проводитися спільно, із 

застосуванням різних методик і різних напрямків роботи. Оскільки розвиток та 

виховання дитини з особливими потребами потребує спеціальних знань про 

захворювання, його наслідки та потенційні можливості дитини, важливим є 

належна організація роботи команди фахівців у навчальному заклад, а саме 

педагога, логопеда, психолога. Батькам необхідно надавати практичні поради 

щодо нагляду за дітьми, пояснення та рекомендації щодо вирішення 

повсякденних проблем, пов’язаних з вихованням, знайомство з досвідом інших 

батьків. Основні форми роботи з батьками в цьому напрямку – групова: 

проведення семінарів, консультацій, лекцій, зборів та ін. Одночасно взаємодія 

може організовуватись і в індивідуальній формі (індивідуальні бесіди та 

індивідуальне консультування). 

Слід враховувати, що особливості психологічного супроводу сімей 

полягають в тому, щоб сім’я сприймалася як єдиний, цілісний організм, який 

переживає проблеми психолого-педагогічного характеру, у зв’язку з чим 

допомога надається усій сім’ї, а не тільки дитині. Тут використовуються 
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традиційні види діяльності психолога. Головне завдання психолога у роботі з 

батьками полягає в тому, щоб батьки з його допомогою змогли побачити 

реальну перспективу розвитку своєї дитини, визначили можливі труднощі 

соціального розвитку, які виникають в певні вікові періоди, а також визначити 

свою роль в процесі психолого-педагогічного супроводу дитини [3]. 

Окрім того, психолог повинен допомогти батькам в коректній і тактовній 

формі позбавитися від ілюзій в плані майбутнього дитини. Разом з тим 

психолог повинен посилити віру батьків у можливість і перспективи розвитку 

дитини, в те, що правильно організований корекційний вплив дозволить 

оптимізувати подальший інтелектуальний і особистісний розвиток дитини. За 

необхідності психолог здійснює корекцію психічного стану батьків. Завдання 

психолога полягає в профілактиці невротизації або психопатизації батьків 

(особливо мам та бабусь) шляхом організації системи надання індивідуальних 

консультативних послуг. 

В рамках консультативно-корекційної допомоги батькам у розв’язанні 

проблем психолог може використовувати різні форми роботи, до яких 

належить: система тренінгових вправ, спрямованих на формування та розвиток 

почуття батьківської любові; психокорекційна робота з матерями, які 

виховують дітей з відхиленнями в розвитку;  Групові психокорекційні заняття 

щодо гармонізації внутрісімейних відносин; письмові форми викладання 

проблеми – батьківські твори: «Моя проблема», «Мій життєвий шлях», «Історія 

життя моєї дитини».Психолого-педагогічна підтримка батьків є життєво 

необхідною, тому, що саме від батьків та їх внеску в процес виховання та 

навчання залежить повноцінний розвиток дітей з обмеженими можливостями 

[2]. 

Отже, дуже важливою є саме своєчасна психологічна підтримка батьків 

на перших етапах виховання та лікування дитини, яка здатна відчувати 

внутрішні переживання та емоції батьків [4]. 

Підсумовуючи все вищезазначене варто зауважити, що основним у роботі 

з батьками дітей з порушеннями розвитку є донесення до них необхідності 
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спільного з психологом вирішення труднощів виховання та адаптації таких дітей 

у суспільство. Постійна їх підтримка, вчасна психологічна допомога і активна 

співпраця – це запорука успішного існування не лише для них, а й для їхніх 

дітей. 
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У статті проаналізовано стан досліджень у галузі освіти та науки, що 

піднімають питання і проблеми адміністрування у сфері освіти. Також автори 

http://parostok.com.ua/navchalna-robota
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роблять висновок про те, що не всі проблеми і питання у сфері освіти 

досліджено системно та комплексно. Деякі твердження не відповідають 

вимогам сучасності. Запропоновано принципи і питання, на які необхідно 

звернути увагу і більш ретельно дослідити. 

Ключові слова: публічне адміністрування, освіта, управління. 

Актуальність теми. Освіта та здобуття знань і навичок сьогодні є 

потужним двигуном розвитку економіки як у самій країні, так і за її межами. 

Нині вона набуває все більшого значення як вирішальний чинник суспільного 

прогресу, стає важливим компонентом всебічного розвитку людської 

особистості, поваги до прав і свобод людини вцілому. Забезпечення права 

людини на освіту в нашій країні є одним із найважливіших обов’язків держави. 

Освіта є основою соціального, економічного, інтелектуального, культурного та 

духовного розвитку суспільства і держави. 

До питань розвитку і удосконалення освіти звертались багато вітчизняних 

і зарубіжних вчених: С.Андрейчук, В.Андрущенко, Д. Белла, В.Бакуменко, 

І.Булах, В.Журавський, І.Зязюн, І.Іванов, І.Каленюк, В. Кравченко, К.Лазарєва, 

А. Олійник, В. Погорілко, Т.Скиба, Н.Шульга тощо. У науковій літературі 

багато висвітлено питань управління у галузі освіти. Але незважаючи на це, 

наразі є необхідність більш детальніше дослідити питання публічного 

адміністрування у сфері освіти, відштовхуючись від того фундаменту 

досліджень, який закладено було попередніми науковцями. 

Виклад основного матеріалу. Утвердження самостійної, демократичної, 

правової держави висуває особливі вимоги до забезпечення системи освіти, 

оскільки виникає потреба у спеціалістах-професіоналах, фахівцях, здатних 

здійснювати організаційне, економічне  управління. Зміни у суспільстві 

породжують собою також і виникнення нового світогляду. Право людини на 

освіту входить до основних культурних прав і свобод людини, яка набуває 

певні знання, необхідні для практичної діяльності та розвитку особистості. 

Право кожного на освіту є не просто самостійною складовою культурних прав, 

а визначає його осередком системи цих прав. Тому виникає необхідність 
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дослідити питання сутності та змісту забезпечення конституційного права 

людини і громадянина на освіту органами державної влади. 

Україна, проголосивши курс на розбудову демократичної і правової 

держави, досягла відчутних змін у сфері реформування законодавства. Разом із 

тим процес удосконалення нормативно-правової бази вітчизняного 

законодавства не зупинився, а постійно продовжується, досягаючи нових цілей, 

визначених практикою державного будівництва і потребами суспільного життя. 

Одним із факторів, який сприяє покращенню чинного законодавства, є 

використання позитивного нормотворчого і правозастосовного досвіду інших 

країн, які досягли значного успіху на шляху розбудови правової держави та 

захисту прав людини. Однак «сліпе» копіювання навіть найкращого досвіду 

іноземних держав не є пріоритетним шляхом держави. Необхідно адаптувати 

найкраще, що є в інших держав, враховуючи культурні, ментальні та історичні 

реалії державно-правового життя нашої держави України. 

Запозичуючи досвід країн у сфері організації осітньої діяльності, 

Українська держава вчиться уникати недоліків і прорахунків, допущених 

зарубіжними країнами, прагне організувати діяльність освітньої системи згідно 

із власними тенденціями розвитку і функціонування. 

Серед конституційних суб’єктивних прав і свобод право на освіту є в 

нашій державі для кожного та займає значне місце у системі прав людини і 

громадянина. Можемо зазначити, що від забезпечення права кожного на освіту 

залежить реалізація і інших прав: на працю, на підприємницьку діяльність, на 

результати своєї інтелектуальної та творчої діяльності тощо.  

Природною потребою людини є право кожного на освіту та знаходить 

своє законодавче закріплення в нормах об’єктивного права. Процес реалізації 

зазначеного конституційного права є свідомим виявом волі. Спрямованість дій 

суб’єктів правовідносин полягає у фактичному використанні ними своїх 

можливостей з метою набуття нових теоретичних знань, вмінь і практичних 

навичок. 

Науковець Боняк В.О. зазначає, що сутність конституційного права на 
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освіту полягає в тому, що воно є засобом задоволення інтересів людини і 

громадянина в економічній, політичній та духовній сферах їх життєдіяльності. 

До основних ознак аналізованого конституційного права він відносить: 

загальний характер (є неодмінною складовою конституційно-правового статусу 

людини і громадянина); індивідуальне суб’єктивне право кожного; можливість 

його реалізації протягом усього життя; тісний взаємозв’язок з іншими 

конституційними правами; постійне збагачення його змісту у ході створення 

відповідних економічних гарантій; гарантоване кожному й таке, що не допускає 

протиправних обмежень його реалізації; забезпечення органами державної 

влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, політичними 

партіями, навчальними закладами приватної форми власності  [1, с. 56].  

Хочемо зазначити, що право людини на освіту вперше на теренах 

України отримало своє нормативно-правове закріплення у Гадяцьких статтях 

(1658 р.), які закріпились у Конституції Пилипа Орлика (1710 р.), ―Начерках 

Конституції Республіки‖ Г. Андрузького, конституційному ―Проекте оснований 

устава украинского общества ―Вольный союзъ‖ – ―Вільна спілка‖ (1884 р.) М. 

Драгоманова, Першому Універсалі Української Центральної Ради (1917 р.), 

Статутах про державний устрій, права і вольності УНР (Конституція УНР 1918 

р.), також у Конституції УСРР 1919 р., Конституціях УРСР 1929, 1937 і 1978 

років. та Конституції України 1996 р. 

Водночас зауважимо, що на  відміну від  таких європейських держав як 

Франція і Німеччина, де еволюція права на освіту проходила під впливом 

досягнень філософських та правових наук, то розвиток освіти на території 

України залежав, у першу чергу, від законодавства таких держав як Російська 

імперія, Польща, Австро-Угорщина; та періоду у складі СРСР. 

Якщо взяти до уваги систему освіти в Україні, то хочемо зазначити, що 

вона складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і 

методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих 

органів управління освітою і органів самоврядування у сфері освіти. В Україні 

діє єдина структура системи освіти, що охоплює як дошкільне виховання, 
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загальну середню освіту, позашкільну освіту, так і професійно-технічну освіту, 

вищу освіту, післядипломну освіту, також і аспірантуру, докторантуру, 

самоосвіту. 

У свою чергу, сформована в Україні нормативно-правова база освіти, так 

зване, освітянське законодавство є комплексною галуззю законодавства, яка 

нині функціонує, хоча відсутня відповідна галузь права. З метою 

удосконалення системи нормативно-правової бази та законодавчих актів, які 

регулюють суспільні відносини у сфері освіти, вважаємо за необхідність 

проведення систематизації галузі у формі консолідації, результатом чого міг би 

бути, наприклад, ―Кодекс освіти‖ або «Звід законів про освіту». Тому необхідно 

акцентувати увагу на вироблені певних компетенцій органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері освіти. Виникає потреба переосмислити 

управлінські дії держави.  

Враховуючи зазначене, зазначимо, що під формою управління освітою 

можна розуміти не тільки сукупність якихось однорідних конкретних дій 

працівників органів виконавчої влади, пов’язаних зі створенням відповідних 

умов для реалізації громадянами своїх прав та обов’язків у сфері освіти, а 

також спрямованих на попередження та усунення негативних факторів, які 

ускладнюють їх реалізацію у повному обсязі. 

 Метод державного управління розглянуто як певний спосіб 

реалізації управлінських функцій шляхом організаційно-розпорядчого впливу 

суб’єкта управління на керований об’єкт з метою досягнення поставлених 

управлінських цілей. Виходячи із загального розуміння методу державного 

управління, метод управління освітою визначено як певний спосіб реалізації 

функцій управління освітою шляхом організаційно-розпорядчого впливу 

суб’єкта управління освітою на об’єкт управління з метою досягнення 

поставлених управлінських цілей у сфері освіти та запровадження державної 

освітньої політики [2, c. 166-173]. 
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З-поміж методів управління освітою особливу увагу необхідно приділити 

такому методу, як надання адміністративних послуг органами виконавчої влади 

у сфері освіти [3, c. 124-130]. 

Зокрема, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови, 

термін «управління» означає дію по спрямовуванню діяльності, роботи когось, 

чогось; керувати]. У свою чергу, «адміністрування», означає керування 

установою, організацією, підприємством; управління. Також «регулювання» 

розуміється як впорядкування чого-небудь, керування чимось, підкорюючи 

його відповідним правилам, певній системі [4, с. 1207-2016].  

Для цього доцільно буде визначити поняття публічного адміністрування у 

сфері організаційного забезпечення функціонування та діяльності органів 

освіти, що пов’язано із з’ясуванням змісту і компетенції відповідних 

уповноважених органів державної влади та посадових осіб. Для кращого 

розуміння поняття «публічне адміністрування» потрібно розкрити зміст понять 

«державне управління», «управління» «адміністрування», «публічний». Певну 

дискусію серед науковців викликало вживання двох понять: «державне 

управління» і «публічне адміністрування».  

Так, у тлумачному словнику української мови поняття «адміністрування» 

є вираженням бюрократичного керуванням за допомогою наказів і 

розпоряджень [5, с.  8].  

На думку Липовської Н. А., «адміністрування» нині має значно ширше 

застосування, оскільки охоплює не тільки сферу державного управління, а й 

включає поняття «демократичне врядування» [6, с. 14-16].  

У свою чергу, значення поняття «управління», «менеджмент» вказує на 

те, що в обох випадках йдеться про вміння управляти (англійське слово to 

manage (управляти) походить від латинського -  manus (рука) [7]. 

Близьким є думка ученого Анрі Файоль, який зазначав: «управляти - це 

передбачати, організовувати, розпоряджатися, узгоджувати, контролювати‖ [8, 

c. 8]. У Новому тлумачному словнику української мови поняття «управляти» 
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означає: спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі 

когось, чогось; керувати.  [5, c. 642].  

З іншого боку, термін «управління» «менеджмент» має такий зміст: 

«Менеджмент - це процес планування, організації, мотивації та контролю 

працівників організації, які забезпечують досягнення їх цілей» [9, c. 16]. Саме 

поняття «менеджмент» (за Оксфордським словником) - це спосіб, манера 

спілкування з людьми; влада та мистецтво управління; уміння, особливого роду 

уміння й адміністративні навички; орган управління, адміністративна одиниця; 

інтеграційний процес, за допомогою якого професійні підготовлені спеціалісти 

формують організації і управляють ними шляхом постановки цілей і розробки 

способів їх досягнення». Значення слова менеджмент знаходимо і в 

українському словнику: «менеджмент - цілеспрямований вплив на діяльність 

усіх працівників організації для успішного досягнення встановлених ними 

ринкових цілей у змінному середовищі шляхом продуктивного використання 

наявних ресурсів» [9].  

Слушною з цього приводу є думка  В. П. Пєткова, який зазначає: «мабуть, 

більш продуктивним буде підхід до управління як специфічного виду 

суспільної діяльності, не обмежуючись його юридичною формальною 

оцінкою... Державне управління -  це процес управління суспільством за 

допомогою виконання функцій держави (законодавчих, судових, оборонних, 

громадських, організаційних, політичних, розпорядчих, економічних, 

соціальних, освітніх, зовнішніх) з метою досягнення прогресивного розвитку 

суспільства та задоволення його потреб» [ 11, с. 154-155].   

В. Д. Бакуменко визначав: «…розуміння сутності державного управління 

зазнало еволюції внаслідок розвитку демократії та громадянського суспільства 

у світі та зокрема в Україні. Відтак сьогодні аспект взаємодії держави і 

громадянського суспільства в державному управлінні є дуже важливим на 

відміну від традиційного бачення державного управління як організуючого і 

регулюючого впливу держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її 

http://vns.lp.edu.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=10169&eid=4386&displayformat=dictionary
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упорядкування, зберігання або перетворення, що спирається на її владну силу» 

[12, c. 150].  

Водночас додамо, що в Україні нині вживають термін «державне 

управління», який не можна вважати відповідником поняття «публічне 

адміністрування». Дуже часто через невдалий переклад з англійської мови 

термінів public administration (публічне адміністрування) та public management 

(публічне управління). Ці поняття в українській вживають як «державне 

управління» [13, с. 245-246]. 

Великий тлумачний словник української мови подає декілька значень 

слова «публічний»: а) відбувається в присутності публіки, людей; прилюдний, 

привселюдний, гласний, відкритий; б) призначений для широкого відвідування, 

користування; громадський, загальний, загальнодоступний. в) стосується 

публіки [5, c. 843].   

Дослідник публічного адміністрування Гірт Букерт зазначає: «…публічне 

адміністрування не є якимось нейтральним, технічним процесом, натомість є 

діяльністю, яка тісно пов’язана з політикою, законом та громадянським 

суспільством» [14, c. 26].   

Поняття публічної адміністрації має велике значення в адміністративному 

праві більшості країн зарубіжжя. Науковий термін був започаткований у 

Франції. Водночас зауважимо, що поняття публічної адміністрації 

використовується не тільки адміністративним правом, а й іншими галузями 

права.  

Т.Кравцова під поняттям «публічна адміністрація» розуміє систему 

органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, наділені 

адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як 

інтересів держави, так і інтересів суспільства вцілому, а також сукупність цих 

адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом [15, 

с.523].  
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Доцільно зазначити, що на сучасному етапі в Україні виникає інтерес у 

вчених-адміністративістів щодо дослідження поняття «публічне 

адміністрування». Хоча на сьогодні ще немає єдиного визначення сутності та 

змісту цього поняття. Насамперед це пов’язано із невизначеністю, яка 

проявляється у нормативно-правових актах, та із відсутністю єдиної позиції 

щодо співвідношення понять «публічне адміністрування» та «державне 

управління».  

У свою чергу, В. Авер'янов під терміном «публічна адміністрація» 

розуміє сукупність органів виконавчої влади та органів виконавчого 

самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які забезпечують 

виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські функції [16, с. 

117].  

Щодо терміна ―публічне управління‖, то Програма розвитку ООН 

посилається на визначення, запропоноване американським ученим Дж. 

Шавріцом у Міжнародній енциклопедії державної політики та адміністрування. 

На думку вченого, ―публічнеуправління – це галузь практики і теорії, яка є 

ключовою для публічного адміністрування та зосереджена на внутрішній 

діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких управлінських 

питань, як контроль, керівництво, планування, організаційне постачання, 

забезпечення інформаційними технологіями, управління персоналом, та оцінки 

ефективності‖ [17]. 

На думку професора з публічного управління Лювенського католицького 

університету К. Поллітта, термін ―публічне управління‖ можна також 

використовувати в таких аспектах, як: діяльність державних службовців і 

політиків; структури і процедури органів державної влади; системне вивчення 

чи то діяльності, чи то структур і процедур [18]. 

Проаналізувавши висловлювання провідних учених, потрібно 

підкреслити, що певною мірою ми погоджуємося із твердженнями щодо 

публічної адміністрації. Нам імпонують думки Мельтюхової Н. та В. Б. 

Авер'янова, які мають схожі елементи щодо визначення поняття «публічна 



29 
 

адміністрація»: стосовно сукупності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, що наділені певними функціями та мають 

специфічні ознаки. Як приклад, розглянемо характеристику публічного 

адміністрування, дану доктором юридичних наук Т. Кравцовою, яка зазначає: 

1)  це певним чином узгоджена і організована система органів;  

2) суб’єктом виступає держава в особі органів державної виконавчої 

влади  та  виконавчих органів місцевого самоврядування;  

3) складовими елементами  системи  виступають  також  державні  

заклади,  організації, установи;  

4)  публічна  адміністрація  спирається  на владні повноваження,  виконує  

адміністративно-управлінські функції;  

5)  діяльність публічної адміністрації поширюється на все суспільство;  

6)  метою діяльності виступає забезпечення інтересів як держави, так і 

суспільства вцілому, а не окремих громадян і соціальних груп;  

7) щодо методів впливу, то, крім комплексу правових, політичних, 

економічних методів і засобів (регулювання, узгодження, переконання, 

стимулювання тощо), застосовується і примус за допомогою правоохоронних 

органів [15, c. 524].   

Аналізуючи функції публічного адміністрування у сфері освіти, хочемо 

зупинитись на функції контролю за дотриманням законодавства про освіту. 

Особливості розвитку освітянської діяльності в Україні зумовлюють 

використання специфічних заходів примусового характеру з метою 

забезпечення умов ефективного розвитку освіти та захисту прав і законних 

інтересів учасників суспільних відносин. До таких специфічних заходів автор 

відносить: державне інспектування; акредитацію навчальних закладів; 

атестацію педагогічних працівників: ліцензування, стандартизацію та 

сертифікацію освітянських послуг. Водночас науковець В.Пальчиков доходить 

висновку, що хоча система контролю у сфері освіти в Україні на нормативному 

рівні достатньо врегульована, проте на організаційному рівні потребує 
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суттєвого удосконалення - створення центрів акредитації, налагодження 

системи перевірок навчальних закладів [19, c. 290-296].   

Нам імпонує також думка про те, що публічне адміністрування - це 

здійснення державної політики через систему державних органів. Водночас не 

кожну державну установу, яка реалізує певні функції у сфері державного 

управління, можна віднести до органів державної виконавчої влади, що саме 

здійснюють управління у сфері освіти. Систему таких органів складають: 

Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, органи 

виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, Вища атестаційна 

комісія України, місцеві органи державної виконавчої влади та підпорядковані 

їм органи управління освітою. 

Серед проблемних моментів необхідно вказати на відсутність 

законодавчого визначення поняття «публічне адміністрування», недостатнє 

правове забезпечення окремих освітніх складових - дистанційна освіта, 

інтерактивна освіта, післядипломна освіта. 

Специфіка побудови системи органів державного управління у сфері 

освіти полягає в тому, що функції державного управління розподілені між 

кількома органами галузевої компетенції (МОН, органами, яким підпорядковані 

навчальні заклади - МО, МВС, СБУ, ДПА, ДМС, Мінтранс та ін.) і органами 

функціональної компетенції - ВАК.   

Проаналізувавши дослідженні науковців, ми вбачаємо за необхідність 

здійснення реформування адміністрування у галузі освіти, зокрема щодо 

контролю закладами освіти вищими органами влади. Хочемо виділити такі 

напрямки реформування правового регулювання в галузі освіти:  

1) розповсюдження правового регулювання на раніше не регламентовані 

правом сторони освіти (зумовлений посиленням ролі і значення освіти для 

суспільства та держави); 

2) регламентування правом таких явищ суспільного життя, виникнення 

яких пов’язано зі зміною (або розвитком) суспільних відносин в країні 
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(обумовлений розширенням реальної участі підприємств, установ та 

організацій в розвитку системи освіти) [20, с. 121-123]. 

Разом з тим слід зазначити про необхідність удосконалення правового 

регулювання багатьох сфер освітянської діяльності, особливо у коли 

спостерігаємо реформування економіки в Україні. 

У свою чергу, якщо взяти до уваги вітчизняну систему вищої освіти, яка 

спрямована до євроінтеграційних перетворень, то спрямованість має бути не 

лише на її розвиток, набуття нових якісних ознак, а і на реалізацію шляхів 

проведення оновлення, модернізації нормативно-правової бази вітчизняної 

вищої освіти та створення програми послідовного зближення її з європейським 

освітнім і науковим простором [21, с. 48-54].  

Таким чином, нині у сфері освіти спостерігаємо реформування, що 

полягають у децентралізації складової освіти вцілому. У той же час 

спостерігаючи зменшення участі держави у даній сфері, дає змогу сказати про 

заміщення поняття «управління» та властивих йому адміністративних методів 

на «адміністрування» з певними важелями впливу. Зазначимо, що сфера освіти 

є об’єктом публічного адміністрування. Тому втручання держави у сферу 

освіти через пряме управління не дозволяє вирішити накопичені проблеми. 

Навпаки, коли буде відбуватися здорова конкуренція між закладами освіти не 

тільки державної власності, а й приватних форм, то вона буде сприяти 

поліпшенню якості освіти. Держава шляхом адміністрування зможе 

встановлюватиме «правила гри» для учасників таких відносин. Далі, освіта як 

об’єкт публічного адміністрування пов’язана із  багатьма основними сферами 

суспільного життя. Так, через освіту держава забезпечує різні сфери фахівцями, 

задовольняючи тим самим потреби суспільства та забезпечуючи власну 

економічну стабільність. Відмічаємо багаторівневість освіти. Тоді,  держава в 

особі органів публічної адміністрації (органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування), здійснюючи публічне адміністрування у даній сфері,  має 

запровадити і удосконалити новітні стандарти на усіх освітніх рівнях та у всіх її 

напрямках. Сфера освіти є об’єктом процесу адміністрування. Суб’єкти 
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публічного адміністрування мають взаємодіяти між собою (Міністерство освіти 

і науки, його структурні підрозділи та органи місцевого самоврядування), 

застосовуючи такі  методи як заохочення, переконання, адміністративний 

договір, впроваджуючи форми адміністрування - адміністративні послуги, 

стандартизацію, ліцензування. 

Висновки. В Україні склалася складна багаторівнева система публічного 

адміністрування у галузі освіти Отже, система освіти є одним із найважливіших 

соціальних інститутів. Розглянувши функції органів публічного управління, 

зазначаємо реформування сучасного суспільного життя, і галузі освіти. Це у 

свою чергу вимагає від органів публічного адміністрування виконання функцій 

перспективного планування, пристосування  усієї системи освіти до вимог 

політичної системи держави та умов ринкової економіки. Важливим кроком на 

шляху вдосконалення процесу організації освітньої сфери є правове 

розв’язання питання про передачу окремих галузевих науково-дослідних 

установ до складу вищих навчальних закладів, що може суттєво підвищити 

науковий потенціал вузівської науки.  

Важливим кроком є залучення наукових та навчальних закладів до участі 

у реалізації загальнодержавних, галузевих та регіональних програм, створення 

ними інформаційних технологій, розробки навчальних програм, методичних 

рекомендацій для дистанційного навчання із запровадженням кредитно-

модульної системи навчання. 

Необхідно адаптувати освіту, зокрема, навчальний процес до норм і 

стандартів міжнародної освітянської практики, залучаючи науково-

педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та студентів до участі у 

міжнародних наукових товариствах, асоціаціях і союзах на правах їх членів, 

створення на нормативному рівні найбільш сприятливих умов для наукової 

міжнародної співпраці. Звичайно, участь у міжнародних конференціях та 

симпозіумах потребує певних зусиль з боку органів публічної адміністрації 

різного характеру- економічного, ідеологічного, політичного і обов’язкового, 

юридичного. 
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Немаловажним фактором є те, що органи публічного управління освітою 

мають здійснити належне інформаційне забезпечення наукового та навчального 

процесів, запровадження рейтингової системи атестації та оцінювання знань 

студентів, забезпечення навчальних закладів психологами та соціальними 

педагогами. 

У процесі інтеграції у світовий освітній простір та приєднання України до 

Болонського процесу важливим фактором є підвищення ефективності і якості 

міжнародної співпраці вітчизняних освітніх навчальних закладів, розширення 

сфери експорту нових ефективних освітніх послуг, постійно запроваджуючи 

нові спільні програми, залучаючи все ширше коло науковців і студентів до 

наукової роботи за міжнародними проектами та їх обов’язкової участі у 

міжнародному освітньому житті. 

Завершуючи, хочемо зауважити на доцільності підвищення ефективності 

функціонування механізму забезпечення конституційного права людини і 

громадянина на освіту. Стратегічними компонентами реформування освітньої 

галузі мають бути: насамперед  удосконалення нормативно-правової бази 

освіти та нормативно-правової бази, що регламентує діяльність органів 

публічної адміністрації, серед яких органи державної влади та місцевого 

самоврядування, їхніх службових і посадових осіб щодо забезпечення 

конституційного права людини і громадянина на освіту.  Було б доцільним 

включити до компетенції Кабінету Міністрів включити такий напрямок 

діяльності, який передбачав зміцнення взаємозв’язку освіти, науки і 

виробництва, також  системи освіти і ринку праці. Передбачити гарантії на 

рівні держави щодо пріоритетності освіти вцілому. Реорганізувати розвиток 

системи загальної середньої освіти шляхом адресного фінансування  та надати 

можливість для запровадження надання різних послуг навчання .  

Отже, реформування державної системи керування від державного 

управління до публічного адміністрування вимагає іншого управління 

державою, такого, яке б забезпечило гармонізацію  як державних інтересів, так 

максимально та ефективно інтересів суспільства. Публічне адміністрування і 
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галузі освіти повинно забезпечити ефективний розвиток сучасного суспільства 

вцілому, врахувуючи інтереси освітніх, громадських організацій, так і держави. 

Таке реформування можливе завдяки удосконаленню системи публічного 

адміністрування, систематизації балансу інтересів усіх членів суспільства і 

міжнародного освітнього наукового співтовариства. 
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У сучасній школі, де робиться ставка на активізацію та інтенсифікацію 

освітнього процесу, ігрова діяльність використовується у таких випадках:  

·   як самостійна технологія для освоєння поняття, теми і навіть розділу 

навчального предмету;  

·    як елемент широких технологій;  

·   як урок або його частина;  

·   як технологія позакласної роботи. 

Проте, на долю інтелектуальних ігор у освітньому процесі припадає лише 

незначна частина ігрової діяльності учнів. Крім того, можна спостерігати 

тенденцію збільшення чисельності дітей, які характеризуються недостатньою 

сформованістю інтелектуальних навичок і вмінь, негативним ставленням до 

інтелектуальної діяльності, відсутністю пізнавального ставлення до дійсності, 

що є показниками інтелектуальної пасивності. 

Педагогічна сутність гри знайшла відображення в дослідженнях багатьох 

педагогів: Н. Анікєєвої, П. Блонського, О. Газмана, П. Лесгафта, А. Макаренка, 

С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського, С. Шацького, Я. Чепіги,         

М. Яновської та ін. Також цією проблемою цікавилися закордонні вчені: К. 

Бюлер, Дж. Дьюї, Дж. Селлі, В. Штейн та ін.  

У вивченні ефективності інтелектуальних ігор в умовах школи особливе 

місце займають роботи В. Сухомлинського і В. Шаталова, які змістили 

площину теоретичних досліджень на вивчення конкретних особливостей 

впливу окремих видів інтелектуальних ігор на результати освітньої діяльності 

школярів. 

Ігрова діяльність приваблива тим, що в процесі її створюються 

сприятливі умови для задоволення інтересів, бажань, запитів, творчих 

устремлінь учнів. Крім того, їм подобаються незвичність, іноді таємничість 

обстановки, що додають грі особливу цікавість. Радість доставляє і те, що в грі 

відкривається можливість колективних дій і колективного спілкування.  

Існує широкий спектр видів ігор, а отже і велика кількість класифікацій 

ігор в залежності від різноманітних характеристик ігрової діяльності, яку 
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беруть за основу дослідники. Так, за характером ігрових дій ігри поділяються 

на інтелектуальні, моторні та сенсорні.  

Особливе місце серед усього розмаїття ігор належить інтелектуальним 

іграм. Ймовірно, вираз «інтелектуальні ігри» вперше використали К. Гроос, 

який говорив про їх особливу функцію «доповнення» до існування людей, які 

займаються фізичною працею, і «класик» ігрології М. Лазарус, який розрізняв 

ігри, пов'язані з фізичною діяльністю, потягом до видовищ, азартні ігри й ігри 

інтелектуальні [2, c.44]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях, розглядаючи гру як провідний 

вид діяльності дитини, вчені виділяють загальні ознаки гри, які властиві будь-

якій соціальній діяльності: цілеспрямованість, усвідомленість, активна участь; і 

специфічні ознаки гри. Вона є вільною від обов’язків перед дорослими сферою 

самодіяльності та самостійності дитини, оскільки, граючись, дитина керується 

власними потребами та інтересами. Кожній грі властива значуща для дитини 

мета. Навіть найпростіші ігри-дії з предметами мають певну мету. Ініціатива і 

творчість у різних іграх виявляється по-різному. В одних іграх творчість 

пов’язана з побудовою сюжету, вибором змісту, ролей; в інших – виявляється у 

виборі способів дії, їх варіативності [3, c.309-310].  

У наукових дослідженнях поряд з терміном «інтелектуальні ігри» 

використовуються також терміни «розвиваючі ігри», «інтелектуально-

розвиваючі ігри», «дидактичні ігри», «творчі ігри». На нашу думку, попри 

загальну схожість цих ігор не можна їх ототожнювати. Так, під розвиваючими 

іграми розуміють ігри, які спрямовують педагогічний вплив на розвиток 

конкретних психічних функцій особистості (уваги, пам’яті, уяви, сприймання, 

мислення тощо).  

Ігри, які проводяться у процесі навчання, називаються дидактичними 

іграми. За своєю суттю – це така форма організації навчання, виховання і 

розвитку особистості, яка здійснюється педагогом на основі цілеспрямовано 

організованої діяльності учнів [1, с.100]. 
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У творчих іграх головна увага спрямовується на розвиток творчої уяви 

особистості. Хоча виокремлення цих ігор в окремий вид є досить умовним, 

оскільки будь-яка гра завжди пов’язана з ініціативою, вигадкою, кмітливістю, 

винахідливістю, передбачає активну роботу уяви, емоцій і почуттів.  

Сутність же інтелектуальних ігор полягає в переборюванні розумових 

труднощів. Зовні їх результатом є правильна відповідь або перемога у змаганні, 

а внутрішньо, і це головне – ті емоції й стани, які супроводжують 

інтелектуальний процес, набуття особистістю досвіду плідної розумової 

діяльності, інтелектуального самоствердження.  

Інтелектуальні ігри учать міркувати не тільки над позицією, яка виникла, 

але і переносити потім цю логіку в життя. Також інтелектуальні ігри учать 

раціональним діям, що необхідні для людей всіх професій. Тому недивно, що в 

багатьох країнах робляться спроби ввести викладання інтелектуальних ігор у 

освітній процес школи, щоправда, поки факультативно.  

Таким чином, інтелектуальна гра – це гра, в якій поєднання 

інтелектуальних емоцій і розумових операцій під час вирішення низки 

проблемних ситуацій, що виникають в процесі гри, дозволяє удосконалювати 

інтелектуальну самостійність індивіда. 

Діапазон інтелектуальних ігор надзвичайно широкий. На основі аналізу 

психолого-педагогічної літератури, враховуючи психологічні особливості 

ігрової діяльності, у яку включається дитина, ми пропонуємо таку 

класифікацію інтелектуальних ігор: 

1) вікторини та конкурси типу «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «Своя 

гра» тощо. Умовно цей вид інтелектуальних ігор можна віднести до 

наймолодших, оскільки їх поява пов'язана з розвитком засобів масової 

інформації і в їх основі явне шоу-походження; 

2) «розумові вправи». До таких ігор можна віднести різноманітні 

головоломки і маніпуляції з цифрами, логічні головоломки, ігри із словами, 

навчальне лото, навчальне доміно, ребуси числові, ребуси буквені, 

послідовності, кросворди, чайнворди, натворди і т.п; 
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3) настільні ігри: шахи, шашки, ерудит (Scrabble), карткові ігри і т.п.. 

Люди грають у настільні ігри вже дуже давно. Якнайдавнішим з них,  важають 

деякі вчені, більше трьох тисяч років. Правила багатьох ігор уже загублені, але 

деякі без проблем витримали перевірку часом і дожили до наших днів – шахи, 

го, рендзю.  

4) комп'ютерні ігри. Під комп'ютерною грою звичайно розуміється 

комп'ютерна програма, що служить для організації ігрового простору і 

організації взаємозв'язку між гравцями або сама виступає в ролі партнера по 

грі. Виділяють такі жанри комп'ютерних ігор: ігри-дії (від англ. Action); 

симулятори (від англ. Simulation); стратегії (від англ. Strategy); спортивні; 

пригодницькі (або квести, від англ. Quest); ролеві ігри; головоломки, логічні 

ігри, пазли (від англ. Puzzle).  

У педагогіці існує досить поширена думка, згідно з якою розумові 

здібності дітей в інтелектуальних іграх складаються стихійно, переважно за 

рахунок накопичення ігрового досвіду, і для цього не потрібне їх спеціальне 

формування.  

Існує достатньо поширена думка, що гра в шахи сприяє розвитку 

логічного мислення. Проте логічні прийоми стихійно не складаються, їх треба 

спеціально формувати. До цього висновку прийшли Н. Тализіна та Ю. Яковлєв. 

У ході дослідження за допомогою педагогічно керованої шахової гри вони 

виявили широкий перенос розумових дій, сформованих на шаховому матеріалі: 

узагальнені інтелектуальні вміння, засвоєні учнями, дозволяють їм вирішувати 

не тільки шахові, але й інші навчальні задачі [4]. 

На сьогодні спостерігається підвищення інтересу до можливостей 

використання особливостей інтелектуальних ігор у процесі розвитку людини. 

Завдяки поєднанню ознак ігрової і розумової діяльності інтелектуальні ігри 

мають займати гідне місце в освітньому процесі, де їх використання допоможе 

безболісно перейти дитині від ігрової до освітньої діяльності. Проте 

використання інтелектуальних ігор в школі має будуватися на чіткій тактиці 

педагогічного керівництва. 
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В умовах інтеграції українського освітнього простору в відверто 

європейське русло левова частка успіху у забезпеченні принципу „відкритості 

та безперервності освіти‖ досягається завдяки впровадженнню в навчальний 

процес інноваційних технологій. Праці численних зарубіжних і вітчизняних 

дослідників В. Вакуленка, Л. Букрової, Г. Герасимова, Л. Ілюхіної, 

Н. Боднарчук, О. Булейко, С. Стрільця, О. Тєлєжкіної, А. Берестової та багатьох 

інших доводять, що застосування таких підходів є вкрай виправданим, адже 

сприяє процесу гуманізації освіти, адекватному розвитку суспільства в цілому 

та окремої особистості зокрема. Попри такий посилений інтерес науковців до 
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інноваційних технологій в навчальному процесі, вважаємо, що ця тема й досі 

лишається актуальною і криє в собі все нові та нові грані для дослідження. 

Мета статті – з’ясувати роль інноваційних технологій у процесі 

формування високоосвічених та високоінтелектуальних фахівців 

постіндустріального суспільства. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких основних завдань: 

• визначити основні позитивні якості молодого покоління в умовах 

глобалізаційних суспільних процесів; 

• виявити основні мотиваційні чинники поведінки сучасних студентів; 

• проаналізувати піраміду потреб Абрахама Маслоу як наочну 

демонстрацію прагнень людей до розвитку та професійного зростання; 

• виділити позитиви інтеграції інформаційних ресурсів інтернету у 

навчальний процес. 

На сьогоднішній день головне завдання для освітян полягає у створенні 

належних умов для формування нового, незалежного, морального, духовно 

багатого і висококваліфікованого покоління, яке безперешкодно змогло б 

зайняти достойне місце в сучасному розвинутому, автоматизованому, однак, 

корумпованому та політичнозаангажованому світі. Молоде покоління має бути 

готовим до активних дій, має наполегливо досягати намічених цілей, проявляти 

творчість і нестандартне мислення, бо лише тоді ринок праці відкриє перед 

ними свої багатообіцяючі двері. Отримані під час навчання знання, уміння і 

навички випускники вишів повинні ефективно застосовувати для того, щоб 

вільно почувати себе в новому „постіндустріальному‖ світі. Як слушно зазначає 

Е. Тофлер, нова модель освіти змушена „розвинути здібності індивіда швидко й 

економно адаптуватися до умов, що безперервно змінюються. 

Високотехнологічному суспільству, яким є інформаційне, не потрібні мільйони 

малограмотних людей, які погоджуються трудитися над виконанням 

нескінченно монотонної роботи, йому не потрібні люди, які покірно виконують 

накази керівництва. Навпаки, йому потрібні ті, хто здатні критично міркувати, 
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хто може зорієнтуватися в нових умовах, хто швидко визначає нові зв’язки в 

стрімко змінному довкіллі [5, с.437]‖.   

Впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних та 

дестанційних технологій навчання, збільшення кількості годин на самостійну 

роботу сприяє так званій індивідуалізації студентів. Молодь починає проявляти  

навички свідомої самоорганізації своєї навчальної діяльності, раціонально 

використовуючи власні інтелектуальні, фізичні і моральні резерви на шляху до 

самоосвіти і самовдосконалення, а, отже, керується у своєму житті певною 

мотивацією чи потребою – бажанням витримати жорстку конкуренцію і не 

опинитися осторонь важливих суспільних процесів.  

Свого часу американський економіст Абрахам Маслоу висунув доволі 

популярну теорію ієрархії людських потреб. Згідно з нею, кожна людина в 

своєму житті долає, або, принаймі, намагається подолати п’ять основних рівнів 

або блоків своїх потреб. Причому, на думку дослідника, здолати їх можна 

почергово, не пропускаючи чи „перестрибуючи‖ якийсь із них. Навіть більше, 

не всі спроможні піднятися в його піраміді вище першого щабля, на якому 

знаходяться фізіологічні потреби (житло, елементарні засоби для існування та 

відпочинку, фіксована кількість матеріального забезпечення, якого б вистачало 

на задоволення переліченого). Якщо розмістити на цей рівень сучасних 

студентів, то ми побачимо, що переважна їх більшість вже все це має завдяки 

сім’ї. Тепер перед ними постає вибір – залишитися на цьому місці, 

задовільнитися тією роботою і посадою, яка їм випала, панічно боячись змін, чи 

навпаки, піддатися мотиваційним поривам і перейти на другий щабель – 

потреби в захищеності та безпеці, а звідси й третій рівень – соціальні потреби. 

Людина – це повноправний член суспільства. В ньому вона народжується, 

живе, вчиться, працює, прагнучи по смерті залишити в ньому певний слід. 

Головною суспільною інституцією є, безперечно, сім’я, мати яку, без 

перебільшення, прагнуть усі. Є друзі, однодумці, соратники... Якщо в людини 

вже є міцний фундамент і вона впевнено стоїть на ногах, підсвідомо виникає 

панічне відчуття страху все втратити. На професійному рівні такий стан, 
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скажімо, дозволяє роботодавцю маніпулювати поведінкою свого підлеглого. 

Він, з одного боку, мотивує якість роботи працівника різного роду 

матеріальними гарантіями (страховками), а з іншого – погрожує можливістю 

все втратити. Як діяти в такій ситуації? Не боятися змін, бути рішучим і знати 

собі ціну. Важливу роль на цьому шляху відіграє вища школа, адже вона 

покликана виховувати особистостей, світогляд і стиль мислення яких не просто 

відповідає реаліям сучасного життя, а й зорієнтований на те, щоб у разі потреби 

переорієнтовуватися і змінюватися.   

ХХ століття принесло людству „восьме чудо світу‖ – інтернет, який 

завдяки впровадженню новітніх технологій в навчальний процес став 

пріоритетним на шляжу до навчання так званого „цифрового покоління‖. У 

світі новітніх технологій та глобальних телекомунікацій доступ до комп’ютерів 

уже не розкіш, а життєва необхідність. Застовування новітніх технологій у 

вишах дозволяє використовувати безліч цікавих, а, головне, продуктивних 

можливостей світової павутини. Так, пояснення нової теми унаочнюється 

ілюстраціями, графіками і таблицями, а творчі можливості студентів 

виявляються шляхом залучення їх до виконання різноманітних наукових 

проектів.  

Серед сучасних технологій і методів навчання особливе місце 

відводиться так званим веб-квестам та кейс-методам. Веб квест – це проблемне 

завдання з елементами рольової гри. Воно спонукає студентів знаходити 

потрібну інформацію, створювати комп’ютерні презентації, веб-сайти, бази 

даних. Така інтеграція інформаційних ресурсів інтернету у навчальний процес 

дозволяє підвищити рівень самоорганізації та самонавчання студентів, вчить їх 

працювати в команді, правильно планувати і розподіляти функції, допомагати 

партнеру та контролювати його дії. Для більшої складності „гравцям‖ 

пропонується ситуація, для вирішення якої існує кілька способів. Тому 

учасникам команди треба навчитися вести діалог, чути думки інших, за потреби 

вміти відстояти власну точку зору і завдяки компромісу прийняти одностайне 

рішення стосовно запропонованого завдання.  
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Кейс-метод, як і веб-квест, спрямований на навчання студентів поряд з 

індивідуальною роботою продуктивно працювати в певній групі чи команді, 

підлаштовуючись під партнера. Суть цього методу полягає в тому, що 

навчальний матеріал подається реципієнтам у вигляді певної проблеми (кейсу), 

а знання з обраної теми вони можуть отримати лише шляхом активної творчої 

діяльності, яка включає в себе підбір інформації, з’ясування суті проблеми, 

нівелювання протиріч, вивчення різних, часом полярних, точок зору для того, 

щоб зробити потрібні висновки і засвоїти новий матеріал. 

Прикро, що не завжди є можливість чи бажання використовувати такі 

творчі підходи до навчання молоді. Та й не весь студентський потенціал 

піддається такому відвертому експериментуванню. (До речі, у Державній 

національній програмі „Освіта‖ („Україна ХХІ століття‖) одним із шляхів 

реформування вишої освіти намічено удосконалення системи комплектування 

контингенту студентів вищих навчальних закладів).Однак слід визнати, що такі 

методи конче потрібні і правильні, адже стимулюють самосвідомість і 

самооцінку молоді, спонукають її до пошуків нового, креативного і 

перспективного.  

Той відсоток людей, який знайде в собі сили не піддатися на меланхолійні 

нотки безініціативного навчання у вузі, з легкістю опиниться на четвертому 

щаблі потреб Абрахама Маслоу – потреби в повазі і визнанні. Звичайно, не має 

меж людської досконалості, однак кожна наполеглива праця обов’язково має 

бути пошанована і винагороджена.  

Вершина піраміди людських прагнень – потреба в самовираженні. 

О. Сидоренко, аналізуючи інтерактивні технології навчання, підмічає, що 

„сучасний освітній простір характеризується якісними зрушеннями, 

зумовленими швидкими змінами в усіх сферах суспільного життя. Традиційні 

моделі навчання, на яких впродовж десятиріч був побудований навчально-

виховний процес, не відповідають реаліям сьогодення, тому і потребують якщо 

не категоричного переосмислення, то, принаймні, залучення нових технологій. 

Так, спостерігаємо на разі активне використання інтерактивної моделі, яка 
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прийшла на зміну усталеній пасивній та активній моделям [4, с.36]‖. Як 

стверджує дослідниця, пасивна модель навчання позбавляла студента 

можливості творчо розвиватися, він був лише об’єктом навчання. Активна ж – 

стимулювала його пізнавальну діяльність і перетворювала на суб’єкта 

навчального процесу, який перебував у постійному діалозі з викладачем. 

Інтерактивна ж модель навчання – „це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити 

комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, 

інтелектуальну спроможність [2, с.4]‖. Така модель навчання нівелює 

дистанційні рамки студент – викладач і робить обидвох рівнозначними 

об’єктами навчання. Це дозволяє студентові творчо  розвиватися, рости і 

усвідомлювати всласну спроможність самостійно приймати рішення, 

моделювати поведінку, корегувати дії у відповідних ситуаціях, власне, таким 

чином самовиражаючись.  

Не таємниця, що Україна сьогодні переживає глибоку духовну, політичну 

та економічну кризу. Загрозу здоровому життю нації становить не тільки 

посилена модернізація, але й масове руйнування фундаментальних цінностей 

християнської культури. Тож країна потребує максимальної консолідації усіх 

виховних і навчальних інституцій для того, щоб із нестійкого і дуже вразливого 

студентського середовища сформувати достойних громадян цивілізованого 

суспільства. Не слід забувати, що одним із пунктів на шляху до вдосконалення, 

реорганізації і розвитку сучасної системи вищої освіти в Україні виступає 

висока якість навчання й виховання студентської молоді, краща теоретична і 

практична підготовка майбутніх спеціалістів до професійної діяльності. А 

моделювання і поширення новітніх принципів організації навчального процесу, 

впровадження інноваційних технологій та методів стимулюють не лише 

студентів, а й науково-педагогічних працівників, які, як ніхто, повинні бути 

зацікавлені в тому, щоб українська вища школа була затребувана, престижна і 

конкурентноспроможна на світовому рівні. 
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Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності і визначальний 

фактор розвитку людства. Це зумовлює необхідність упровадження в освітню 

практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, 

формування навичок наукової роботи і управління, заснованих на 

модернізованій дидактичній основі.  

Суттєвою проблемою реформування освіти є підготовка вчителів, які 

повинні усвідомити, що слід переходити «від передавання знань» до «навчання 
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жити», адже головною ознакою сучасної освіти є її розвиваюча функція, яка 

передбачає, що в процесі навчання необхідно сформувати таку особистість, яка 

здатна до самоосвіти і саморозвитку, готова використовувати набуті знання і 

уміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати 

різноманітну інформацію, діяти таким чином, щоб робити потрібні зміни у 

середовищі свого проживання, брати активну участь у всіх видах людської 

діяльності. Для реалізація даного завдання потрібно насамперед розглянути 

учня не як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту, де 

учень – не об’єкт, а творець власного «Я» [2, с.46]. Розв’язання цих актуальних 

проблем можливо лише на основі широкого впровадження нових педагогічних 

технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. 

Проблемою інноваційної стратегії сучасної освіти займається цілий ряд 

вітчизняних та зарубіжних науковців: Т.І.Волоковська, І.М.Дичківська, 

Т.Ф.Коляда, Л.Г.Овчаренко, В.Ф.Паламарчук, І.П.Підласий та багато інших. 

Теоретичні й практичні аспекти використання інтерактивних методів навчання 

відображено у доробках І.В.Вачкова, Ю.М.Ємельянова, С.Г.Крамаренко, 

А.М.Мартинець, Н.Г.Оганесян, Т.С.Яценко. 

Інноваційний процес в освіті – це сукупність послідовних дій, 

спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і 

методів навчання і виховання, адаптації процесу до нових суспільно-історичних 

умов. У сучасних педагогічних технологіях виділяють такі основні групи за 

метою освіти: 

Інформаційно-розвивальні, орієнтовані на формування системи знань,  

збагачення інформацією, міцне запам’ятовування і вільне оперування 

знаннями. Необхідною умовою їх є розробка нових дидактичних і методичних 

концептуальних засад освіти з такими головними напрямками, як: створення 

предметно-орієнтованих навчально-інформаційних середовищ; освоєння 

засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телевізійного зв’язку для обміну 

інформацією тощо); навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному 

просторі; розвиток дистанційної освіти. До них відносяться мультимедійні 
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технології, які пов’язані зі створенням мультимедіа: електронних підручників, 

комп’ютерних фільмів, енциклопедій, баз даних тощо. Використання 

мультимедійних проекторів на уроках дозволяє учням, не виходячи з 

навчальної аудиторії , брати участь у діалогах, аналізувати озвучені сторінки, 

розмірковувати, здійснювати мандрівки… 

Розвивальні (проблемно-пошукові), які сприяють розвитку розумової  

діяльності та передбачають участь школярів у різних видах діяльності; 

використання організаційно-діяльнісних ігор; навчальні дискусії; методи, 

спрямовані на збагачення уяви, мислення, пам’яті, мови; проблемне навчання; 

організація колективно-розумової діяльності. Систему розвивального навчання 

молодших школярів досліджували Л.Занкова, Д.Ельконіна – В.Давидова, 

В.Рєпкіна, може успішно функціонувати при пошуково-дослідницькій 

навчальній діяльності, що розпочинається з формулювання для учнів 

навчального завдання, яке вимагає від них якісно нового розуміння аналізу 

ситуації і своїх дій. Розвивальне навчання суттєво впливає і  на розвиток 

емоційної сфери учнів. Якісно виконана робота викликає задоволення, що діє 

значно краще, ніж найвищий бал, виставлений учителем. 

Діяльнісні технології, спрямовані на вироблення практичних умінь  

навчально-пізнавальної діяльності (компетентностей).  

Особистісно-орієнтовані технології,  які забезпечують у навчальному  

процесі активність особистості, здатної самостійно будувати та 

корегувати свою діяльність. 

 Зокрема, сучасний урок вимагає від педагога оптимального поєднання 

індивідуальної, парної, групової і колективної  організації навчальної 

діяльності учнів, враховуючи психологічні особливості сприймання учнями 

навчального матеріалу. Виховний та розвивальний характер діяльності на уроці 

поглиблюється за умови постійного включення учнів у ситуації, де вони 

повинні: 

- доводити власну думку, наводити на її захист аргументи, докази; 

- ставити запитання, з’ясовувати незрозуміле; 
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- рецензувати відповіді однокласників, інші творчі роботи, давати 

поради; 

- спонукати до знаходження не одного рішення, а декількох, 

зроблених самостійно; 

- самостійно обирати завдання, переважно пошукового і творчого 

характеру; 

- включати в пізнання елементи праці, гри та спілкування [3, с.75]. 

Для ефективності  уроку  педагоги використовують сучасні засоби 

навчання.  Застосування комп’ютера на уроках у початковій школі має декілька 

режимів: індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів); 

демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації); комбінований 

(застосування на одному уроці і демонстрації, і індивідуальної роботи) [1, с.94]. 

Мультимедійна презентація. Найбільш ефективним для людського 

сприйняття вважається використання в мультимедіа-презентації аудіовізуальної 

інформації, коли людина чує і бачить одночасно. Використати презентацію 

можна на будь-якому етапі уроку у різноманітних формах. Наприклад, на 

уроках  основ здоров’я: тестування, демонстрація малюнків, прослуховування 

відеороликів, словникова робота («Знайди помилку»), для створення певного 

настрою (музичні відеоролики), фізкультхвилинки, ранкові зарядки, 

прослуховування та перегляд різних життєвих ситуацій тощо. 

Програми-тренажери виконують функції дидактичних матеріалів і мають 

можливість відстежувати та повідомляти про помилки Використанню 

підлягають методичні комп’ютерні посібники готовими медіа презентаціями 

(«Інтерактивна парта» на уроці та в позаурочний час). 

Участь в інтерактивних конкурсах, предметних олімпіадах. Перевага 

таких заходів – різноманітна спрямованість дисциплін, кожна дитина 

відзначається грамотою, дипломом учасника, а переможці – подарунками, що 

стимулює учнів до прийняття участі у подібних конкурсах. 

Електронні книги, планшети, інтернет. На уроках позакласного читання, 

при підготовці різноманітних проектів, повідомлень-досліджень дітям стають у 
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нагоді такі пристрої. Значення освітніх інтернет-ресурсів – це доступ до 

широкого кола інформації, обмін інформацією з однокласниками та вчителем 

для вирішення індивідуальних та спільних завдань.  

Необхідність використання нових технологій у навчально-виховному 

процесі не викликає сумнівів. Однак варто зазначити, що нині у сфері освіти 

склалася своєрідна ситуація: можливості комп’ютера величезні, але серйозного 

впливу на масову практику освіти, що відповідає цим можливостям, поки що не 

здійснюється. Вчителі, які в своїй роботі використовують такі технології, 

прийшли до висновку: вони для тих, кому небайдужий рівень своєї професійної 

підготовки, кого турбує, наскільки він, педагог Нової української школи, 

відповідає вимогам століття прийдешнього.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З 
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Викладач іноземної мови  

Ірпінського державного коледжу економіки та права 

м. Ірпінь, Україна 

 

На сьогоднішній день зростає інтерес до використання відеофільмів на 

практичних заняттях як ефективного засобу вивчення іноземної мови. 
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Специфіка полягає в тому, що він дає можливість поєднати зорові та звукові 

образи у типових обставинах, запропонувати студентам мовленнєву ситуацію, в 

якій вони за допомогою викладача можуть опинитися у ролі активних 

учасників комунікації. Відеофільми (відеосюжети, відеофрагменти) – це спосіб 

формування іншомовної комунікативної компетенції. Вони використовуються з 

метою інтенсифікації навчального процесу і надання йому максимальної 

іншомовної комунікативної спрямованості [1]. 

Слід зазначити, що у відеофільмі навчальні результати можуть бути 

зв’язані з загальною краєзнавчою інформацією та захопленням. Відеофільм, є 

єдиним засобом, який передає таку високоефективну комбінацію, яка вже на 

початкових заняттях робить можливим, що: 

 краєзнавча інформація не передається на рідній мові, і не втрачається час 

на опрацювання словникового запасу; 

 краєзнавчою інформацією не нехтують на користь чистого оволодіння 

мовним запасом; 

 відбувається позитивний вплив на мотивацію до навчання.  

Специфіка дієвості використання відеофільмів полягає у тому, що ці три 

функції можуть реалізуватися одночасно. Тим самим можна вирішити 

проблему, що «мова» і «культура» передаються, ніби замінюючи одна одну [2].  

Основні функції відео при вивченні іноземної мови відомі достатньою 

мірою. Хоча своєю загальністю вони дають мало пояснень, які відеофільми або 

відео сюжети можна називати придатними для навчання, а які ні. 

Приходько Д.С. виділяє десять особливостей, які описують користь 

навчальних відеофільмів: 

1. Відео може принести глибокі результати успіху вже на початкових 

заняттях, тому що реалістичні комунікативні ситуації розуміються краще, коли 

вони підкріплені візуальним описом ситуативного контексту (міміка, 

жестикуляція, реквізити, навколишнє середовище), ніж лише аудіо 

презентацією. 



53 
 

2. Відео отримує перевагу під аспектом мотивації та підтримки 

особистості не тільки у вільний час. Позитивні асоціації з перевіреним засобом 

може перекрити негативну асоціацію з новими навчальними вимогами. 

3. Як серіал, відео зароджує, стимулює цікавість, бажання до 

продовження. Через свою серійність він може впливати на регулярність участі у 

заняттях. 

4. Через дуже інтенсивний колективний досвід сприйняття може 

підвищитися зв'язок групи. Це, в свою чергу, як відомо, підвищує участь у 

навчанні при  екстенсивних курсах. 

5. Завдяки своїй мові зображення, відео може протистояти таким 

глядачам, які є менш спроможними опрацьовувати та продукувати різноманітні 

мовні вирази. Таких людей, як відомо, більшість. 

6. Вишукана комбінація зі слова та зображення дає змогу ставити 

когнітивні маркування, які сприяють довготривалому збереженню, ніж лише 

акустичні сигнали. 

7. Відео – згідно теорії резервування – може мати підсилюючий вплив, 

якщо його включати в систематику навчального процесу. 

8. Відео, як єдиний засіб, сприяє поєднанню усного мовлення та життєвої 

дійсності за кордоном, вселяючи достовірність. 

9. Сугестивний потенціал фільму можна застосовувати для емоційного 

тренування. 

10. Як цільний, активуючий різні функції мозку засіб, відеофільм може 

сприяти через специфічну форму передачі зображення не лише 

горизонтальному міжкультурному діалогу, а також і вертикальному [2]. 

Вичення іноземної мови за допомогою відео – це дуже ефективний метод. 

Слід зазначити, що  він прогресує і доводить своє право на існування. 

Доведено, що практичні заняття з іноземної мови з використанням відеофільмів 

(відеосюжетів, відеофрагментів) дуже добре привертають увагу студента, 

розвивають багато аспектів мовної діяльності, а також дають можливісті 

творчого прояву особистості.  
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Отже, відеофільми розкривають широкі можливості для активної роботи 

в процесі формування мовних навичок та вмінь студентів і роблять навчальний 

процес оволодіння іноземною мовою привабливим для студентів ВНЗ. 
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імені В.Г. Короленка 
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У процесі набуття незалежності України її національне відродження та 

розбудова, вдосконалення вітчизняної системи освіти сприяли здійсненню 

всебічного пізнання краю, його природи, культури, історичних та політичних 

особливостей. Указ Президента України від 23 січня 2001 року «Про заходи 

підтримки краєзнавчого руху» орієнтує сучасних педагогів на важливість 
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краєзнавчої діяльності в цілому та, зокрема, педагогічного краєзнавства. Адже 

пізнання минулого і сучасного Батьківщини – важлива передумова формування 

особистості, світогляду та свідомості громадянина України, а педагогічно-

краєзнавчі пошуки дозволяють зберегти і творчо використати набутки 

минулого, повернути із забуття імена талановитих співвітчизників, доповнити і 

розширити їхнім спадком освітню теорію і практику. 

Проблема педагогічного краєзнавства як дослідницької галузі у 

вітчизняній науці є відносно новою. Його наукове виокремлення відбувається з 

середини 60-х років ХХ століття в роботах П. Іванова (педагогічно-краєзнавча 

складова курсу педагогіки), А. Бальдинова та К. Абдрахманова (педагогічне 

краєзнавство як поглиблене дослідження питань історії освіти свого краю, 

вивчення життя і діяльності передових шкіл та вчителів), А. Ламашева та Б. 

Наумова (педагогічне краєзнавство як одна з краєзнавчих дисциплін і як галузь 

педагогіки, що вивчає місцеві особливості освіти, систему народної освіти, 

педагогічну творчість особистостей, практична діяльність яких стосується 

певного регіону чи національності в історичному і сучасному зрізі). 

В Україні про педагогічне краєзнавство і його великий науковий 

потенціал почали говорити з кінця 90-х років XX століття, коли суспільство 

стало усвідомлювати значення та вплив національних традицій на виховання 

сучасної молоді. З’являються спроби охарактеризувати його детальніше і 

довести необхідність та доцільність використання у системі підготовки 

вчителів. При цьому первинний зміст поняття набув значного розширення. 

Зокрема, термін «педагогічне краєзнавство» зустрічається в працях таких 

дослідників, як А. Аптікієв, Н. Коляда, С. Крівов, В. Матіяш, Т. Міщенко, Н. 

Побірченко, Л. Смирнова, О. Сухомлинська, Т. Сущенко, О. Терьохіна, де 

простежуються тенденції до поширення його змісту в царину навчально-

виховного процесу загальноосвітньої школи, для позначення краєзнавчих 

пошуків як важливої складової цього процесу. 

Нині щодо педагогічного краєзнавства існує широке розмаїття 

трактувань, які, однак, характеризуються недостатньою усталеністю. Це, в свою 
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чергу, пов’язано з багатогранністю функцій педагогічного краєзнавства, 

слабкою розробкою його теоретичних основ, широким розмаїттям підходів до 

цього феномену, що зумовлює сьогодні необхідність внутрішньої диференціації 

дослідницьких та навчальних явищ, окреслених загальним терміном 

«педагогічне краєзнавство». 

Отже, в науковому сенсі, педагогічне краєзнавство – це галузь історико-

педагогічного знання про розвиток освіти, науки, педагогічної думки, культури 

місцевого краю, вивчення, збереження та творче використання регіонального 

педагогічного досвіду в теорії та практиці сучасних освітніх закладів. 

Також, педагогічне краєзнавство у двох аспектах. У теоретичному – це 

розділ педагогіки та краєзнавства, який вивчає особливості просвітництва та 

освіти краю, педагогічні процеси у місцевих навчальних закладах, педагогічна 

творчість та досвід учителів краю. Будь-яка наука виконує не лише теоретичну, 

а й практичну функцію. Тому в практичному аспекті ми визначаємо педагогічне 

краєзнавство як сукупність заходів у навчальному процесі освітніх закладів, 

спрямованих на залучення учнів чи студентів до педагогічної спадщини краю, її 

ґрунтовне дослідження, примноження та поширення. 

На основі аналізу досліджень і спираючись на класифікацію В. Матіяш, 

виокремлюємо наступні функції педагогічного краєзнавства: соціально-

культурну (її сутність полягає в тому, що педагогічне краєзнавство є 

своєрідним вмістилищем досвіду народу, нації, регіону в питаннях навчання і 

виховання молодого покоління з притаманними для них особливостями в 

культурі, традиціях, історії, економіки, суспільного життя), теоретико-

методологічну (наповнює науковим підґрунтям зміст педагогічного 

краєзнавства як науки, розвиває теоретичні основи), дидактичну (педагогічне 

краєзнавство в даному аспекті виступає як галузь педагогічної науки та як засіб 

навчання), аксіологічну (ціннісну), дослідницьку (праксеологічну), що 

передбачає комплекс науково-педагогічних та соціальних досліджень явищ, 

досвіду певного регіону з метою виявлення їх ефективності та розробки нових 

методик і методологічних вказівок та прогностичну (антиципаційну) функцію, 
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яка полягає у передбаченні, здогадці, прогнозі певних дій, педагогічних явищ; у 

здатності передбачати події та їх наслідки. 

Отже, ми точно можемо стверджувати, що всі функції педагогічного 

краєзнавства покликані в математиці тим чи іншим способом мотивувати 

людину до навчання та самоудосконалення. 

Педагогічне краєзнавство охоплює дослідження природи, побуту, 

історичної та культурної спадщини, видатних діячів та персоналій регіону. Цим 

самим воно перегукується з питанням розвитку мотиваційної бази навчальної 

діяльності студента. Із наведеного в епіграфі висловлення Карла Дарроу 

випливає, що розширення бази знань студентів про наукові здобутки відомих 

особистостей рідного краю дає можливість посилити мотиваційну складову, а 

саме, викликати неабиякий інтерес до нових знань. Це, без сумніву, зачіпає 

внутрішню мотивацію, що сприяє одержанню задоволення від роботи, викликає 

інтерес до навчання, радісне збудження, підвищує самоповагу особистості. 

Зовнішня ж мотивація заснована на заохоченнях, покараннях та інших видах 

стимуляції. У разі зовнішньої мотивації чинники, що регулюють діяльність, не 

залежать від внутрішнього «я» особистості, а покладені на викладача та 

суспільство. 

Аналіз досліджень з вивчення різних аспектів історично-математичної 

підготовки студентів свідчить, що професійна підготовка вчителя потребує ще 

більшого її об’єднання з науково-історичним дослідженням для розширення 

можливостей удосконалення математичного навчання. Дослідження історичних 

основ педагогізації історично-математичної підготовки майбутніх педагогів 

дозволили зробити наступний висновок: основне, що може дати вчителю 

математики знання історії науки – це можливість використовувати у навчанні 

історично-генетичний метод. Суть методу полягає у тому, щоб: 1) допомогти 

учням повторити важливі етапи розвитку досліджуваних ними математичних 

понять, ідей; 2) надати навчанню форму повторного відкриття, а не простої 

передачі інформації; 3) зробити процес навчання математики цікавішим та 

ефективнішим за допомогою включення у нього елементів історії науки [1]. 
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На нашу думку, якщо історія безпосередньо пов’язана і одухотворена 

чимось близьким, рідним, тим що стосується безпосередньо самої особистості, 

то ефект підвищення мотивації та інтересу до навчання математиці буде 

яскравішим.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЕПІСТОЛЯРНОГО СТИЛЮ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Рябенко І.О., 

аспірант 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

м. Київ, Україна 

Погляди українських мовознавців на епістолярний стиль як окремий 

функційний різновид української мови не збігаються. 

За словами, наприклад, О. Проценко, основна проблема виділення цього 

стилю полягає в недотриманні (С. Єрмоленко, авторами підручника 

―Стилістика української мови‖, П. Дудиком) єдиного критерію класифікації 

функційних різновидів української мови, а саме суспільної функції мови [1, 

с.270]. Нею не розглянуто думку К. Ленець про те, що епістолярний стиль 
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здійснює апелятивну функцію мови [2, с.180]. За словами О. Проценко, 

листування через його міжстильову природу доцільніше вважати жанром, а не 

стилем: офіційний лист буде прикладом офіційно-ділового стилю, відкритий – 

публіцистичного, приватний – розмовного тощо [1, с.270]. Очевидно, що вона 

ототожнює епістолярний стиль із жанром листа, проте, на думку багатьох 

мовознавців, які відокремлюють цей стиль від інших функційних різновидів 

української мови, він охоплює не тільки листи, а й телеграми, листівки (зокрема 

й вітальні), смс-повідомлення, щоденники, записки, мемуари, записники, 

нотатки, стихійні записи, календарі, пам’ятні надписи на книгах і фотографіях, 

надгробні надписи тощо [3, с.320, 323, 324; 2, с.181; 4, с.295; 5, с.171]; тому, на 

наш погляд, від мовознавців, які не відокремлюють епістолярного стилю, 

потребує відповіді питання про належність цих жанрів до певного функційного 

різновиду української мови. 

Незважаючи на дискусійність питання виділення епістолярного стилю, 

програмою з української мови для профільного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів (філологічний напрям, профіль – українська філологія) в 

11-му класі передбачено вивчення сфери поширення та головного призначення 

цього функційного різновиду української мови; його основних мовних 

стильових засобів; тематики листів; офіційного й неофіційного листування; 

побудови епістолярного тексту; епістолярного етикету – невід’ємної складової 

української мовленнєвої культури; електронного листування [6, с.77]. 

Згідно з цією ж програмою, один із очікуваних результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів полягає у визначенні сфери поширення та 

призначення епістолярного стилю [6, с.77]. За словами авторів підручника 

―Стилістика української мови‖, сфера використання цього функційного 

різновиду української мови не має чітко окреслених меж – це побут, інтимне 

життя, виробництво, політика, наука, мистецтво, справоведення 

(справочинство), а основне його призначення – обслуговувати заочне, у формі 

листів, спілкування людей у всіх сферах їхнього життя [4, с.295]. На наш 

погляд, заслуговує на увагу думка К. Ленець про те, що епістолярний стиль 
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здійснює апелятивну функцію мови, яка полягає у звертанні до адресата з 

бажанням увести його в коло певних подій, поінформувати про щось, 

викликати почуття, співзвучні з емоційною настроєністю автора [2, с.180]. 

У характеризуванні мовностильових засобів епістолярного стилю полягає 

ще один із очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів [6, 

с.77]. Незважаючи на те, що К. Ленець визначає епістолярний стиль як 

функційний різновид літературної мови, який обслуговує сферу письмових 

приватних або приватно-офіційних відносин, вона ж стверджує, що для 

листування є характерними: широке використання у кличній (часто пестливій) 

формі звертань; наявність традиційних формул на початку та в кінці послання, 

а в тексті – особливих словосполучень із дієсловами наказового способу, 

різноманітних побажань, вітань; невимушеність у доборі мовних засобів; 

безпосередність у вираженні емоцій; граматичні конструкції та лексичне 

наповнення, властиві усно-розмовному мовленню [2, с.180]. На нашу думку, ці 

характеристики листування обов’язково має бути уточнено та доповнено з 

огляду на обслуговування епістолярним стилем і сфери письмових приватно-

офіційних відносин, а не тільки приватних. 

Ще один із очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності 

учнів полягає в ознайомленні з кращими епістолярними зразками культурної 

спадщини України [6, с.77]. На наш погляд, учитель має обов’язково 

поінформувати учнів про те, що відповідно до думок мовознавців, які 

відокремлюють епістолярний стиль, до цього функційного різновиду 

української мови належать не тільки листи, а й щоденники, мемуари тощо. 

У готуванні приватних, офіційних листів із використанням етикетних 

формул полягає ще один із очікуваних результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів [6, с.77]. 

За словами авторів ―Стилістики української мови‖, тематикою та змістом 

листи можуть бути найрізноманітнішими залежно від сфери їх використання та 

інтересів адресатів. Усе листування об’єднують у два типи: офіційний 

(службовий) і неофіційний (приватний). Офіційним є листування між 
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державними органами, установами, організаціями та між службовими особами, 

які підтримують офіційні стосунки. Неофіційне листування ведеться між 

особами, які мають неофіційні стосунки; воно має переважно побутовий 

характер – родинний, інтимний, дружній [4, с.295 – 296]. 

Побудова епістолярного тексту (листа), за словами авторів цього ж 

підручника, становить собою початок, основну та завершальну частини. 

Початок – це мовні етичні формули, що містять звертання, вітання, 

встановлення контакту з адресатом, прихильності до автора листа. Основна 

частина – це інформація, фактичний матеріал, який може бути сюжетом 

розповіді, вагання міркувань, конкретними пропозиціями, проханнями та 

завданнями. Завершальна частина також має вигляд мовних етикетних формул 

із семантикою вибачень, прохань, побажань, прощань [4, с.297]. 

Етикетні одиниці листування досліджують М. Білоус, С. Богдан, Н. 

Журавльова, К. Ленець, О. Пуніна, І. Фокіна [5, с.171]. Функціональну 

типологію мовно-етикетних одиниць, у якій ураховано універсальні та типові 

формули, пропонує Н. Панченко. До цієї класифікації входять: етикетні 

одиниці, якими виражається привітання; формули зі значенням прощання; 

вислови вибачення; одиниці, що супроводжують прохання; формули подяки; 

конструкції побажальної модальності; формули привітань із певної нагоди; 

звертання; згода, підтвердження; заперечення; співчуття або підтримка; 

пропозиція, порада [5, с.173]. 

Також один із очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності 

учнів полягає в аналізуванні мовних засобів листів видатних майстрів слова [6, 

с.77]. Мову листів, за словами авторів ―Стилістики української мови‖, 

об’єднують у дві частини: соціально-етичну (звертання, початок, дата, місце, 

привітання, поздоровлення, подяка та прощання, побажання, сподівання, 

підпис) та основний зміст листа, викладений мовними засобами розмовного 

мовлення завжди індивідуально. За їхніми ж словами, слід звернути увагу на 

шанобливе оформлення соціально-етичної форми листів, яке залежить від 
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соціальних статусів адресата і адресанта, близькості їхніх інтересів і 

переконань [4, с.300]. 

Складання листа на електронному носії – ще один із очікуваних 

результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів [6, с.77]. За словами К. 

Ленець, листування, відповідно до теми та мети послання, існуючих традицій, 

взаємин кореспондентів, особистості автора, його настрою в момент написання, 

поділяють на родинно-побутове, інтимно-товариське, приватно-ділове та ін. [2, 

с.180]. Однак, на думку С. Чемеркіна, якщо для паперових листів така 

класифікація є слушною, то в електронному листі родинно-побутове 

спілкування практично знівельовано: цей різновид комунікації перебрали на 

себе інші засоби, зокрема й мобільний зв'язок. За його словами, для 

електронних листів є характерними: ознаки діалогічної (чи полілогічної) 

розмови; часто тематика листування справляє враження продовження тієї ж 

розмови (у такому разі навіть нехтують привітально-прощальними 

конструкціями); використання спрощених синтаксичних конструкцій, що 

впливає на змістову та стилістичну форму повідомлення. Для електронних 

ділових листів є характерними: використання шаблонів початку та закінчення, 

брендів і торговельних марок; стислість (оскільки діловий лист нерідко також 

набуває діалогічної форми). Зовнішні атрибути оформлення електронного листа 

– електронна адреса особи чи організації, зазначення теми [7]. 

Отже, на нашу думку, з огляду на дискусійність питання виділення 

епістолярного стилю української мови, його вивчення в 11-му класі школи 

профільного рівня має відбуватись із урахуванням останніх мовознавчих 

досліджень цього функційного різновиду української мови. 
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____________________________________________________________________ 

УДК 10                                                                                  Педагогічні науки 

 

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 

 

Скачко Ю.Ю., 

студентка факультету інформатики 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

З прагматичної точки зору критичне мислення розглядається як науковий 

підхід до розв'язування широкого кола проблем — від буденних до 

професійних. Ідея розвитку критичного мислення зародилася у США, сягає 
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своїм корінням у праці відомих американських психологів ХХ ст. У. Джемса та 

Дж. Д'юї. Засновник Інституту Критичного мислення Метью Ліпман визначав 

критичне мислення як кваліфіковане, відповідальне мислення, що виносить 

правильні судження, тому що засноване на критеріях, виправляє себе 

(самовдосконалюється) та враховує контекст. 

Основне призначення критичного мислення — це розв'язання проблем 

(завдань), а головним результатом критичного мислення є судження[1, с.10]. 

Висунення гіпотез — це одне з ключових умінь в критичному розмірковуванні, 

оскільки наявність проблеми передбачає формулювання припущень щодо її 

розв'язку[2, с.31]. Психологічно критичне мислення покоїться на прагненні до 

творчого пошуку, жадобі до знань. С. О. Терно розробив теорію розвитку 

критичного мислення у процесі навчання. 

 

Властивості критичного мислення: 

• усвідомленість; 

• самостійність; 

• рефлексивність (самоаналіз); 

• цілеспрямованість; 

• обґрунтованість; 

• контрольованість; 

• самоорганізованість. 

Критичне мислення входить до загальної структури мислення в процесі 

пізнання і є мисленням вищого порядку. Структура мислення виглядає 

наступним чином: 

1.загальне мислення; 

2.предметне мислення (історичне, математичне тощо); 

3.критичне мислення. 
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Кожний наступний рівень включає в себе попередній:  

1)загальне мислення — це загальний процес обробки інформації;  

2) предметне мислення — це процес обробки інформації з певного 

предмета за допомогою методів наукового дослідження, збагачений 

предметними та методологічними знаннями;  

3) критичне мислення — це процес контролю за перебігом загального та 

предметного мислення, їх вдосконалення. Кожний тип мислення має свій 

змістовний та операційний блоки[3, с.24]. 

Готуючись до уроку, вчителю постійно доводиться продумувати, які типи 

запитань він буде ставити й коли. Пітер Марторелла виділив 7 типів запитань, 

які частіше за все ставлять учителі: 

· запитання, які викликають інтерес і привертають увагу учнів; 

· запитання, що допомагають проаналізувати рівень знань учнів; 

· запитання, які повертають до основної теми обговорення; 

· запитання, які допомагають вести урок; 

· запитання, що сприяють зануренню учнів у тему; 

· запитання, що переключають увагу учнів; 

· запитання, що апелюють до емоцій учнів. 
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Завдяки критичному мисленню навчання перетворюється в 

цілеспрямовану, змістовну діяльність, у ході якої учні виконують реальну 

інтелектуальну роботу та підходять до розв'язання реальних життєвих проблем. 

 

Критичне мислення – здатність людини чітко виділити проблему, яку 

необхідно розв’язати; самостійно знайти, обробити, проаналізувати 

інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу 

аргументацію, змінювати думки, якщо вони неправильні; вміти обирати єдино 

вірне розв’язання проблеми; бути відкритим до сприйняття інших думок і 

одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції. 

Критичне мислення має такі характеристики: 

1. Самостійність. Мислення стає критичним, тільки якщо носить 

індивідуальний характер. 

2. Постановка проблеми. Критичне мислення часто починається з 

постановки проблеми. Її розв’язання стимулює людину мислити критично. 

3. Прийняття рішення. Закінчення процесу критичного мислення – 

прийняття рішення, яке дозволить розв’язати поставлену проблему. 

4. Чітка аргументованість. Людина, яка мислить критично, повинна 

підкріпити прийняте нею рішення вагомими, переконливими власними 

аргументами, які б доводили рішення найкращим, оптимальним. 

5. Соціальність. Людина живе в соціумі. Тому доводити свою позицію 

повинна в спілкуванні. У результаті спілкування позиція поглиблюється, або 

може щось змінитися в ній. 

Учень, який мислить критично: 

- має здатність сприймати думки інших критично. Прислухається, оцінює, 

аналізує. 

- компетентна людина. Виявляє прагнення до аргументації рішення на 

основі життєвого досвіду. 
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- небайдужий у сприйнятті подій. Виявляє інтелектуальну активність у 

різних життєвих ситуаціях. 

- має незалежність думок. Прислуховується до критики на свою адресу, 

може протиставити свою думку іншим, може не погодитись з групою. 

- допитливий. Виявляє вміння проникнути в сутність проблеми, глибину 

інформації. 

- здатний до діалогу і дискусії. Вміє вести діалог, вислухати з повагою 

думку інших, переконливо доводити свою позицію, толерантно поводити себе 

під час дискусії. 

Умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до 

критичного мислення: 

1. Час. Учні повинні мати достатньо часу для збору, обробки інформації з 

проблеми, вибору оптимального способу презентації свого рішення. Роботу 

можна вести не тільки на уроці, а й перед і після нього. 

2. Очікування ідей. Учні повинні усвідомлювати, що від них очікується 

висловлення власних думок у будь-якій формі. 

3. Спілкування. Повинні мати можливість для обміну думками. 

4. Цінування думок інших. Повинні вміти слухати і цінувати думки 

інших. Усвідомлювати, що важливо вислухати всі думки, щоб мати остаточно 

сформульовану власну думку. 

5. Віра в сили учнів. Можна висловлювати будь-які думки. Учитель 

повинен створити середовище, вільне від жартів, глузувань. 

6. Активна позиція. Займаючи активну позицію, учень повинен 

отримувати справжнє задоволення від здобуття знань. 
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УДК 374                                                                                 Педагогічні науки  

 

КОНЦЕПТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ 

 

Ступіна С.П., 

студентка факультету іноземної філології та соціальних комунікацій 

Сумський державний університет 

м. Суми, Україна 

Науковий керівник − канд. філол. наук, доц. Єгорова О. І. 

 

Із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій за останні 

тридцять років освітній процес зазнав значних трансформацій, передусім 

маркованих переходом від стандартної схеми навчання до схеми з 

використанням комп’ютерних технологій. Результатом такої бурхливої 

революції у сфері інформаційно-комунікаційних технологій стало виникнення 

дистанційного навчання як молодої та перспективної  форми отримання знань 

реципієнтами, не залежно від їхнього віку, рівня зайнятості тощо.  

Однозначного визначення понять «дистанційне навчання» або 

«дистанційна освіта» не існує. Дослідниця С. П. Кудрявцева у своїх роботах 

послуговується терміном «гнучке дистанційне навчання на основі 

телекомунікацій», під яким розуміє комплекс освітніх послуг (навчальний 

матеріал, технології, консультації, контроль знань тощо), що надаються учням 
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за допомогою спеціалізованого телекомунікаційного інформаційно-освітнього 

середовища [3, с. 90].  

Основне завдання дистанційного навчання полягає у звичному 

стимулюванні дидактичного діалогу реципієнта-особи, що навчається, з 

матеріалом курсу. 

Дистанційна форма навчання обумовлена специфікою використовуваної 

технологічної основи (наприклад, тільки комп’ютерних телекомунікацій, 

комп’ютерних телекомунікацій у комплексі з друкованими засобами, компакт-

дисками, так званою кейс-технологією тощо) [1, с. 5]. Ці переваги та порівняно 

нові методологічні засади роблять систему дистанційного навчання 

перспективною та привабливою. Така система може використовуватися не 

лише як самостійна форма здобуття освіти, а й як допоміжна ланка покращення 

наукових компетенцій різних фахових спрямувань. При цьому, залежно від 

багатьох факторів (кількість учасників, паралелізація проведення такого 

навчання в часовому просторі, ціна послуг та багато інших) система 

дистанційного навчання має два базові режими навчальної взаємодії: 

синхронний (взаємодія учасників здійснюється одночасно) та асинхронний 

(одночасна участь учасників при здійсненні їх навчальної взаємодії не 

передбачається) [2, с. 81].  

 До характерних рис дистанційного навчання в сучасних умовах його 

реалізації можна віднести: 

- інтерактивність навчання: у програмному забезпеченні ДН 

використовуються засоби, які дозволяють налагодити й стимулювати 

зворотний зв’язок, забезпечити діалог і постійну підтримку; 

- гнучкість суб’єктів навчання у питаннях вибору закладів освіти та часу 

навчання, що дозволяє поєднувати навчання та професійну діяльність людини 

або паралельне навчання на заочній чи очній формі; 

- індивідуалізація навчання, яка дозволяє учасникам освітнього процесу 

реалізувати індивідуальну навчальну програму й власний навчальний план з 

можливістю коригування графіку; 
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- економічність ДН, яка дозволяє зменшити комунальні витрати, вирішує 

проблему придбання індивідуальних навчальних матеріалів; 

- використання в навчальному процесі нових інформаційних технологій, 

які сприяють розвиткові загальної комп’ютерної грамотності всіх реципієнтів 

такого виду освіти; 

- відкритість й об’єктивність оцінки знань студентів, її незалежність від 

викладача завдяки використанню сучасних комп’ютерних технологій і 

відповідних програм оцінювання знань, що вирішує питання необ’єктивності та 

упередженості між учасниками освітнього процесу; 

- висока самоорганізація реципієнтів ДО, організація власного робочого 

простору та чіткий тайм-менеджмент, який збільшує результативність такого 

методу навчання [4]. 

Усі ці характеристики стають рушійною силою в сфері надання освітніх 

послуг та програм. Велика кількість переваг системи дистанційного навчання 

роблять отримання знань більш доступним для ширшого кола реципієнтів та 

більш універсальним для закладів вищої освіти.  

Тож можна зробити висновок, що дистанційне навчання – це принципово 

новий, специфічний вид освіти, дещо відмінний від традиційних форм 

навчання. Таке навчання залучає сучасні можливості до процесу отримання 

знань, модернізує способи пошуку та обробки інформації, використовує нову 

форму взаємодії осіб, які отримують знання, із викладачами. Крім того, як і 

будь-яка інша форма навчання, система дистанційного навчання має свої цілі, 

обумовлені соціальним замовленням для всіх форм навчання, свій зміст, 

передбачений діючими програмами для конкретного типу навчального закладу, 

свої методи, організаційні форми та засоби навчання, тож є повноцінним 

джерелом якісної освіти. 

Література: 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ 

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

Ткаченко О.М. 

викладач біології та хімії 

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» 

м. Бровари, Україна 

Критичне мислення – це мислення вищого порядку; воно спирається на 

отриману інформацію, усвідомлене сприйняття власної розумової діяльності в 

оточуючому інтелектуальному середовищі. Однак рівень критичності 

визначається не тільки запасом знань, а й особистісними якостями, 

установками, переконаннями. Критичність особистості повинна бути 

напрямлена перш за все на самого себе: на аналіз і оцінку своїх можливостей, 

особистісних якостей, вчинків, поведінки в цілому. [1]. 
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Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування та практичне  

запровадження методики організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, 

що сприятиме формуванню у них критичного мислення на уроках хімії. 

Критичне мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за 

останні 10 років стали основою освітніх реформ у провідних країнах Європи. 

Опановуючи стратегії та процедури критичного мислення, підвищується 

особистісна ефективність та успішність ухвалених рішень. Ознайомлення з 

теорією та методикою навчання критичного мислення посилює методологічну 

підготовку і сприяє успішності викладацької діяльності [2].  

Українська дослідниця О.Пометун зауважує,  що сучасна психологія 

трактує критичне мислення як таке, що сприяє формуванню здатності людини 

усвідомлювати власну позицію з того чи іншого питання,  уміння знаходити 

нові ідеї, аналізувати події та критично їх оцінювати. Розвитку його сприяють 

уміння і навички аналізувати, синтезувати, порівнювати, поєднувати факти, 

робити обґрунтовані висновки. Воно спрямоване на обробку інформації через 

ефективні і методологічні прийоми та її оцінку щодо джерела,  досвіду, 

спостереження, правильного міркування і зібраних даних. [3, с.76-84  ] 

Розкриваючи психологічну природу мислительного процесу,  

С.Рубінштейн зазначає: «Початковим моментом мислительного процесу як 

правило є проблемна ситуація. Мислить людина починає тоді, коли в неї 

виникає потреба щось зрозуміти. Мислення завжди починається з проблеми або 

запитання, із здивування чи нерозуміння, з протиріччя.» [4, с.317]  Проблемна 

ситуація і дає поштовх до включення учня в процес мислення. Навчально-

пізнавальна діяльність, у контексті даного підходу, спрямовується і керується 

за допомогою системи проблемних ситуацій. 

На думку відомого американського психолога Д.Халперн, освіта, 

розрахована на перспективу, має забезпечити формування в учнів двох 

основних груп умінь: швидко орієнтуватися у зростаючому потоці інформації 

та уміння осмислити і застосувати отриману інформацію. Це одне із завдань 

Нової української школи, яку ми розбудовуєм. Саме технологія розвитку 
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критичного мислення є інноваційною, інтерактивною, актуальною і доцільною 

в навчальному процесі та в житті кожного з нас. [5, с.56]   

Критичне мислення дає інструменти, за допомогою яких можливо 

зробити власне життя більш осмисленим і успішним. Критично мислячі люди є 

інтелектуально незалежні, чесні самі з собою, ними неможливо маніпулювати. 

Вони уміють: перемагати сумніви, ставити правильні запитання, шукати і 

бачити зв’язки між явищами і вчинками людей, вибудовувати судження на 

доказах. 

Є різні способи навчитись критично мислити. Ці способи, хоча й не 

викорінять цілком складні проблеми з життя учнів, але допоможуть приймати 

більше правильних рішень. 

Людина, яка володіє критичним мисленням: 

– легко знаходить потрібну і важливу інформацію, яку може перевірити; 

– уважно вивчає усі можливості; 

– прискіпливо оцінює кожен варіант і робить власний вибір, 

Для стимулювання в учнів критичного мислення викладачу необхідно: 

- виділити час і забезпечити можливості для застосування 

критичного мислення; 

- дозволити учням вільно розмірковувати; 

- приймати різноманітні ідеї та думки; 

- сприяти активному залученню учнів до процесу навчання; 

- забезпечити для учнів безризикове середовище, вільне від 

насмішок; 

- висловити віру у здатність кожного учня породжувати критичні 

судження; 

- цінувати критичні міркування учнів. 

Розвиток критичного мислення передбачає попереднє планування 

проблемної ситуації, відбір прийомів критичного мислення, що їх повинні 

опанувати учні та очікувані результати навчання (те, чого досягають учні в 

процесі навчання). 
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Урок повинен розпочинатися з постановки простої проблемної ситуації. 

Поставивши перед учнями проблему, викладач намагається  організувати 

навчальний процес як дослідження учнями навчального матеріалу теми шляхом 

розробки спеціальної системи запитань і завдань,  розв’язання яких вимагатиме 

здійснення певних мисленнєвих операцій високого рівня – аналізу, синтезу, 

оцінки.  

Методи розвитку  критичного мислення досить різноманітні: «Розминка», 

«Асоціативний кущ» або «Гронування», «PRES»,  «Закінчи (розпочни) 

речення» або «Якщо…, то…», «Робота в парах», «Сенкан», «Дискусія». 

«Мозковий штурм», «Сюрприз», «Кластер»,  «Рюкзак», «Есе», «Мозаїка». 

Застосування методів можливе на будь-якому етапі уроку. 

Зокрема, метод «Мозковий штурм» стимулює учнів до активного 

мислення, допомагає зібрати якомога більше ідей з проблеми. Може 

використовуватися під час етапу засвоєння та при закріпленні знань з певної 

теми. Метод «Сенкан» є цікавим для учнів і має багато позитивних моментів: 

забезпечує міжпредметні зв’язки, розвиває творчі здібності, викликає інтерес і 

навіть захоплення предметом, процесом навчання в цілому. [5, с.36] 

Критичне мислення - це не просто мисленнєвий процес, подібний до 

логічних, аналітичних, креативних та інших процесів мислення. Це мислення, 

яке на виході формує не лише вміння використовувати кілька відсотків 

операційних можливостей власного мозку (свідомо аналізувати, синтезувати, 

робити власні висновки, бачити проблему з різних сторін і т. д.), ай- позицію, 

духовну наповненість особистості. І від форм і методів розвитку критичного 

мислення залежить, якою буде позиція підростаючого покоління громадян 

України, світового співтовариства: відповідальною, толерантною, моральною 

чи нігілістичною, егоцентричною, потенційно руйнівною для суспільної 

стабільності. [1] 

Література: 
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м. Переяслав-Хмельницький, Україна 

 

За сучасних умов розвитку освіти і науки виникає необхідність у 

підготовці нового покоління педагогів, зокрема вчителів іноземних мов, які 

прагнуть до застосування креативних технологій навчання, постійного 

професійного зростання, розробки індивідуальної стратегії навчання, а також 

до створення ефективних педагогічних умов становлення і всебічного 

гармонійного розвитку особистості.  
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Проблема визначення умов, які забезпечують ефективність педагогічного 

процесу як у шкільній практиці, так і в практиці закладів вищої освіти, сьогодні 

є об’єктом дослідження низки науковців (О. Барак, Л. Галаганова, Є. Головаха, 

О. Гончарова, Л.В. Григоренко, Р.О. Гришкова, В. Морозов, Н. Паніна,  

М. Рудіна, T. Саковська, Х. Хайрова, Є. Хриков, О. Шишко, О. Шмирко та ін.). 

Загалом, погляди дослідників щодо умов підвищення якості фахової 

підготовки вчителів іноземних мов об’єднує потреба у спрямованості практики 

вищої школи на застосування цілого спектру педагогічних умов.  

Під терміном «педагогічні умови» в нашому дослідженні маємо на увазі 

низку факторів навчально-виховного середовища вищого педагогічного закладу 

освіти, які сприятимуть розробленню і ефективній реалізації індивідуальної 

стратегії освітньо-професійної діяльності майбутніми вчителями іноземних мов.  

Так, T. Саковська стверджує, що «педагогічні умови є не що інше як 

сукупність необхідних даних, обставин для організації навчально-виховного 

процесу, які визначають та сприяють досягненню відповідних результатів 

виховання, освіти та розвитку особистості [1]». Є. Хриков визначає педагогічні 

умови як обставини, що зумовлюють певний напрям розвитку педагогічного 

процесу; сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, прийомів, 

засобів педагогічної діяльності [2]. О. Шишко розглядає педагогічні умови і як 

систему, в якій відбувається навчально-виховний процес, досягається єдність 

впливів викладача й формування бажаного утворення, і як одну зі складових 

педагогічної системи, що сприяє її ефективному розвитку [4].   

Коротко охарактеризуємо педагогічні умови, які вважаємо ефективними 

для підвищення якості фахової підготовки вчителів іноземних мов. Перша з них 

– створення у  майбутніх учителів іноземних мов ціннісного ставлення до 

професії та підвищення мотивації до професійно-особистісного розвитку 

шляхом реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання у практиці 

підготовки вчителів іноземних мов – передбачає визнання мотиваційної сфери 

майбутніх фахівців одним із провідних чинників їх адаптації до професійної 

діяльності та викликає необхідність з’ясування методів і форм освітньо-
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професійної діяльності, які можуть позитивно вплинути на формування та 

розвиток професійної мотивації. Саме особистісно-орієнтована освіта 

передбачає створення умов для різнобічного виявлення та розвитку функцій 

особистості суб’єктів освітнього процесу.  М. Чобітько наголошує, що «ціннісні 

орієнтації студента – майбутнього вчителя – формуються в процесі ціннісно-

орієнтованої діяльності: тільки практико-орієнтоване уявлення про нові 

соціокультурні цінності освіти дає студентові змогу співвіднести свій 

суб’єктний досвід з новими взірцями. Переживання, що виникають у цій 

діяльності, дають початок переосмисленню особистісних освітніх цінностей, 

ставлять студента у самовизначальну позицію щодо професійної підготовки 

[3]».  

На заняттях іноземних мов створюються умови, необхідні для 

спілкування в режимі «студент-студент», «студент-викладач», «студент-група», 

оскільки діалогічна комунікація, ситуації реального іншомовного спілкування, 

рольова гра є обов’язковою частиною сучасного заняття ІМ.  

Особистісно-орієнтований зміст навчання може бути створений, 

базуючись на моделях ситуацій, які актуалізують в освітньому процесі колізії, 

що вимагають прояву особистісних характеристик студента. Отже, специфіка 

особистісно-орієнтованого змісту полягає в тому, що він існує в єдності зі 

своєю процесуальною формою.   

Заняття з практики усного та писемного мовлення англійської мови 

забезпечують найкращі можливості для реалізації особистісно-орієнтованого 

навчання, оскільки воно передбачає найефективніше використання його 

переваг, порівняно з традиційною освітою.   

Другою педагогічною умовою підвищення якості фахової підготовки 

вчителів іноземних мов вважаємо актуалізацію компетентностей, необхідних 

для успішної професійної діяльності вчителів ІМ.  

Оскільки професійна підготовка передбачає розвиток професійно 

значущих якостей та компетентностей, то опора в процесі навчання йде саме на 

компетентнісний підхід.  
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Бажано, щоб викладач не тільки формував навчальну (навчально-

професійну) діяльність студента (а отже, впливав на основні сфери – 

мотиваційну, інтелектуальну й предметно-практичну), а й на такі професійно 

значущі для майбутнього викладача сфери як екзистенційна, емоційна та сфера 

саморегуляції. Розвиток двох останніх сфер можливий на основі взаємообміну 

досвідом – досвіду викладача ЗВО і досвіду студента в педагогічній діяльності. 

Такий обмін має бути, оскільки педагогічна діяльність, індивідуальність і 

особистість педагога як предмети вивчення настільки складні та різноманітні, 

що згаданий чинник є додатковим джерелом засвоєння важливої інформації, 

збагачує професійну компетентність майбутнього вчителя. Особливістю такого 

досвіду є те, що діяльність викладача і майбутня професійна діяльність 

студента – єдині майже за всіма характеристиками: за спрямованістю на 

досягнення мети, структурною й функціональною організацією, 

використовуваними принципами й засобами тощо.  

Третьою педагогічною умовою підвищення якості підготовки вчителів 

ІМ є розвиток у них здатності до планування власної професійної діяльності 

та прогнозування її результатів. Розвиток та гуманізація освіти спонукають до 

змін у підходах до викладання академічних дисциплін у закладах вищої освіти. 

Іноземна мова – ціла освітня галузь, оскільки вона є засобом засвоєння та 

вираження знань, отриманих у процесі навчання іншим предметам, з одного 

боку, та опанування іншомовною соціокультурною компетенцією – з іншого.  

Головною метою прогностичної діяльності є пізнання майбутнього. Для 

успішності й ефективності такої діяльності важливими будуть мовленнєво-

когнітивні процеси, що визначають здатність до прогнозування. Майбутній 

учитель іноземної мови планує своє майбутнє з урахуванням індивідуальних 

потреб і соціально-економічних умов, що склалися в суспільстві. Крім того, 

діяльність учителя полягає в тому, щоб керувати активною і свідомою 

діяльністю учнів із засвоєння навчального матеріалу. Отже, планування є 

елементом управлінської діяльності. Здатність до планування обов’язково 

повинна формуватися саме в студентські роки. 
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Четвертою педагогічною умовою підвищення якості підготовки вчителів 

ІМ, на наш погляд, є створення іншомовного освітнього середовища шляхом 

застосування інноваційних педагогічних технологій. Розвиток вищої освіти в 

сучасних умовах зумовлює потребу у володінні інноваційними технологіями 

навчання. Тому вчителю іноземної мови потрібно поглиблювати свої знання та 

опановувати нові сучасні технології. Узагальнення сучасних психолого-

педагогічних досліджень свідчить про необхідність вираження індивідуальності 

студентів у процесі освітньо-професійної діяльності у ЗВО та про потребу у 

створенні в навчальному закладі специфічних умов для різнобічного розвитку 

майбутніх фахівців з іноземної філології. Ця система має бути спрямована на 

вироблення у майбутніх вчителів іноземної мови чіткого уявлення про 

освітньо-професійну діяльність педагога, а також усвідомлення студентами 

себе творчими суб’єктами цієї діяльності. Для практичного закріплення 

теоретичних знань та розвитку мовленнєвих навичок доцільно застосовувати 

інформаційні технології, рольові ігри, які моделюють реальне професійне 

спілкування майбутніх фахівців, завдання на пошук помилок, порівняння 

різних ділових ситуацій, що дозволяє розвивати логіку та аналітичне мислення. 

У студентів з’являється можливість імітації іншомовного середовища, у якому 

можна спілкуватися, висловлювати свої думки, робити висновки іноземною 

мовою.  

Останньою з визначених у нашому дослідженні педагогічних умов 

ефективної підготовки вчителів ІМ стала індивідуалізація навчання іноземних 

мов у процесі виконання диференційованих завдань. Зрозуміло, що 

формування індивідуальної стратегії майбутніх учителів іноземних мов 

можливе тільки в процесі індивідуальної роботи з ними. За умов 

індивідуалізації навчальний процес як природній саморозвиток особистості 

водночас становить собою і його результат. У такому процесі доцільними 

стають діалогічні технології, ситуації взаємодії, вільна діяльність суб’єктів, 

орієнтована на саморозвиток. Інтерес до освіти, зосередженої на особистості, її 

вільному креативному розвитку є сьогодні дуже актуальним. Індивідуальна 
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робота дозволяє диференціювати зміст, методи і форми роботи з конкретним 

студентом з урахуванням його здібностей, уподобань, психологічних 

особливостей.     

Отже, в нашому дослідженні було виокремлено низку педагогічних умов 

підвищення якості фахової підготовки вчителів іноземних мов, а саме:  

 розвиток ціннісного ставлення до професії та підвищення 

мотивації до професійно-особистісного розвитку;  

 актуалізація фахових компетентностей майбутніх учителів 

іноземних мов;  

 розвиток у майбутніх учителів іноземних мов здатності до 

планування власної професійної діяльності та прогнозування її результатів;  

 створення іншомовного освітнього середовища шляхом 

застосування інноваційних педагогічних технологій; 

 індивідуалізація навчання іноземних мов у процесі виконання 

диференційованих завдань.  

Майбутнім учителям ІМ варто розвивати такі важливі для професії 

вчителя компетентності та якості особистості як здатність до самопізнання й 

самоаналізу, рефлексії, вміння характеризувати свою навчальну й професійну 

позиції. У педагогічному університеті відбувається виховання і розвиток 

майбутнього вчителя-професіонала як високоосвіченої особистості, що прагне 

знаходити індивідуальний підхід до кожного учня, створювати ефективну 

взаємодію з дітьми, стратегічно мислити та розробляти індивідуальну стратегію 

навчання.  
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Національний університет «Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

Актуальність. Більша частина життя людини проходить у контакті з 

іншими людьми, тому суспільство в цілому ставить запитання про позитивне 

або негативне поводження. Аналізуючи останні події, що відбуваються не 

тільки в нашій країні, але й у світі, не можна не помітити загальний ріст 

агресивних проявів.  

У сучасній психології проблема агресії висвітлена в працях С. М. 

Єніколопова, Л. Ю. Іванової, А. А. Налчаджяна, Н. О. Ратінової, А. О. Реана, Т. 

Г. Рум’янцевої, І. О. Фурманова, В. П. Павелківа, О. Б. Бовть 

Арт-терапія — метод зцілення за допомогою творчості, що 

застосовується у психотерапії, психосоматичних кініках та в соціальній сфері. 

Останнім часом все частіше у психокорекції, використовуються методи арт-

терапії.  

Арт-терапію досліджували зарубіжні вчені: Уелсбі Кероул, Едіт Крамер, 

Маргарет Наум, Адріан Хілл, Карл Юнг,Аллан, Ірвуд, Федорко, Хольцман, 
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Монтанарі, Сільвер, Холт, Кейзер, Боронска, Уелсбі, Лібман та інші . Також 

існує велика кількість вітчизняних досліджень відомих психологів, таких як 

А.І.Копитін, Б.Д.Карвасарскій, Е.Е.Свістуновская, Л.Д.Лебедева, А. Сізова, В. 

Коропуліна, М. Смірнова та інші. 

Аналіз проблеми. У літературі різними авторами запропонована безліч 

визначень агресії.  

Під агресивною поведінкою найчастіше розуміють мотивовані зовнішні 

дії, які націлені на порушення норм і правил співіснування, дії, які націлені на 

заподіяння шкоди, болю і страждання людям [4,70]. 

Існує три основних підходи в поясненні природи агресивності: 

Перший поєднує теорії в яких агресивність трактується як природжена 

інстинктивна властивість людини. 

У рамках другого підходу агресія описується як поведінкова реакція на 

фрустрацію. 

Третій підхід складають концепції, які розглядають агресивність, як 

характеристику поведінки, що формується в наслідок навчання 

(біхевіористичні теорії)[1,87]. 

Також варто згадати про М. Наумбург, яка стала однією з перших 

займатися терапією мистецтвом у Сполучених Штатах. Вона обстежувала 

дітей, які мають поведінкові проблеми, і пізніше розробила кілька навчальних 

програм з терапії мистецтвом психодинамічної орієнтації. У своїй роботі 

Наумбург спиралася на ідею Фрейда про те, що первинні думки і переживання, 

які виникають у підсвідомості, найчастіше виражаються у формі образів і 

символів, а не вербально [3, 9]. 

Р.В. Oвчарoва прoпoнує викoристoвувати в цілях кoрекцiї агресивної 

пoведiнки заняття з психoгiмнастики, етюди та iгри, щo мають релаксацiйну 

спрямoванiсть, iгри та вправи на рoзвитoк усвiдoмлення дiтьми негативних рис 

характеру, iгри та вправи на рoзвитoк пoзитивнoї мoделi пoведiнки. Пiд час 

рoбoти з агресивними дітьми високу ефективність дає викoристання елементiв 

iзoтерапiї.[2, 84] 
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Для роботи з агресiєю найбiльшою мiрою пiдходять пластилiн, глина, 

спецiальне тiсто. Вiдреагування негативних емоцiйних станiв за допомогою 

певних манiпуляцiй з пластичними матерiалами знижує ймовiрнiсть аутоагресiї 

i насильницьких дiй з боку самої дитини по вiдношенню до iнших.[3, 12]  

В результаті дослідження даної проблеми, були встановлені особливості 

які слід врахувати при психокерекційній роботі з агресивністю засобами арт-

терапії: 

1. Встановлення довірливих відносин, так як агресивні люди приймають 

велике коло ситуацій як загрозливі, ворожі їм, вони надчутливі до негативного 

ставлення до себе, заздалегідь налаштовані на негативне сприйняття себе з боку 

оточення. 

2. Навчання розрізнення своїх емоцій і контролю їх, вони не оцінюють 

власну агресію як агресивну поведінку, відсутнє почуття провини, або провина 

виявлена дуже слабко. 

3. Розвиток відповідальності, не беруть на себе відповідальність за свої 

вчинки характерне звинувачення оточення у власній деструктивній поведінці. 

4.Розвиток емпатії. 

5. Прогнозування наслідків своїх дій. 

Мета дослідження: виявити  вплив на агресивність студентів методами 

арт-терапії.  

Дослідницька вибірка було хаотично відібрано дві групи контрольну і 

експериментальну по 15 чоловік, у вибірку ввійшли студенти першого другого 

та третього курсів спеціальності психологія, вік учасників від 17 до 21 років, з 

них 3 – чоловіки та 27 – жінок, 16‒ третьокурсників, 8 – другокурсників і 6 – 

першокурсників, усі досліджувані українці. 

Методи дослідження: опитувальник рівня агресивності Басса–Дарки; 

техніки арт терапії: техніка ниткографія, техніка монотипія, техніка «мандала», 

техніка «колаж: робота з агресією», техніка «нейрографіка: прощай агресія – 

привіт радість», техніка казкотерапії «казкове орігамі», чудо-терапія «я вірю в 
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чудо»; програма статистичної обробки даних SPSS:описова статистика, t-

критерій Стюдента і тест Колмогорова-Смирнова. 

Результати дослідження. До початку дослідження ми повели 

дослідження агресивності у всіх учасників за допомогою опитувальника півня 

агресивності Басса-Дарки. Були виявлено такі результати( табл. 1 ) 

Для дослідження нормального розподілу був використаний критерій 

Колмогорова-Смирнова, його результати показали, що у всіх змінних присутній 

нормальний розподіл (Z>0,508, p> 0,527). 

Для дослідження статистично значимої зміни агресивності використано 

було t-критерій Стьюдента. з результатів виявлено статистично значиму зміну 

середнього значення агресії у експериментальній групі до і після проведення 

експериментального впливу з рівнем значущості р = 0,001, значення t-критерію 

(t = -6,481).  

Таблиця 1  

Результати дослідження агресивності в студентів 

Рівень 

 

Шкала 

Низький Середній Високий 

Кіль-

кість 

% Кіль-

кість 

% Кіль-

кість 

% 

Агресія в експериментальній групі до 

дослідження 

6 40 7 46.6 2 13,4 

Ворожість експериментальній групі до 

дослідження 

3 20 8 53,3 4 26,7 

Агресія контрольній групі до дослідження 5 33,3 8 53,3 2 3,4 

Ворожість контрольній групі до 

дослідження 

2 13,4 9 60 4 6,7 

Агресія експериментальній групі після 

дослідження 

8 53,4 7 46,6 0 0 

Ворожість експериментальній групі після 

дослідження 

3 20 11 73.3 1 6,7 

Агресія контрольній групі після 

дослідження 

5 33,3 9 60 1 6,7 

Ворожість контрольній групі після 

дослідження 

2 13,4 9 60 4 26,6 

Дані результати свідчать про те що, в експериментальній і контрольній 

групі до проведення експериментального впливу середнє значення агресивності 

не відрізнялися. Після впливу результати агресивності в контрольної та 
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експериментальної групи середні значення відрізнялися. Результати 

контрольної групи до та після не відрізнялися. 

Висновки 

Термін «агресія» часто асоціюється з негативними емоціями (злість, гнів); 

з мотивами (прагнення образити або нашкодити) і навіть з негативними 

установками (расові або етнічні забобони). Незважаючи на те, що всі ці 

чинники, без сумніву, грають важливу роль у поведінці, результатом якої стає 

завдання шкоди, їх наявність не є необхідною умовою для подібних дій. 

У ході арт-терапевтичної роботи створюються додаткові можливості для 

внутрішньо особистісної комунікації, перехід на глибші рівні взаємодії з 

проявом внутрішніх (у тому числі неусвідомлюваних) механізмів організації 

поведінки, відбувається звільнення від впроваджених домінуючою культурою й 

ідеологією патернів поведінки й освоєння тих ролей, які найбільше 

відповідають глибинній природі, потребам і напрямам розвитку людини. 

Проведена оцінка нормального розподілу за тестом Колмогорова-

Смирнова, щодо розподілу досліджуваних показав що розподіл є нормальним. 

Наявність статистично значимої зміни агресії у експериментальній групі 

досліджено за допомогою t-критерію Стьюдента. Це дозволяє зробити 

висновок, про те що засоби арт-терапії впливають на агресивність у студентів. 

Література: 

1. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. 

Берковиц. – СПб. : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с. 

2. Блонський П. П. Нариси дитячої сексуальності / П. П. Блонський. - 

М: Знання, 1935. - 156 с. 

3. Бовть О. Б. Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших 

школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.07.00 «Педагогічна та вікова психологія» / О. Б. Бовть. – К., 2001. – 18 с. 

4. Коваленко В. В. Психологічний аналіз агресивної поведінки в 

умовах кризового / В. В. Коваленко. – (Актуальні питання сучасної психології : 
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збірник наукових праць /[за ред : Кузікової С. Б., Щербакової І.]) –Суми: ДПУ 

імені А. С. Макаренка, 2015. – 344 с.  

5. Павелків В. Р. Психологічні засоби корекції міжособистісних 

стосунків у підлітків з агресивною поведінкою : автореф. дис. канд. психол. 

наук: 19.00.07 / В. Р. Павелків ; Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН 

України.– Київ, 2006. – 20 с. 

____________________________________________________________________

УДК 51(072)        Педагогічні науки 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН В РАМКАХ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Шаповалова Н. В., 

доцент кафедри вищої математики  

Фізико-математичного факультету, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

Панченко  Л. Л., 

доцент кафедри вищої математики  

Фізико-математичного факультету, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

Сучасна методологія освіти спрямована на створення методичного 

забезпечення процесу впровадження гуманістичних особистісно-орієнтованих 

технологій навчання у діяльність навчальних закладів вищої освіти. Навчання у 

закладі вищої освіти, відповідно до сучасної парадигми освіти, розглядається як 

специфічний, виключно значущий етап в загальному процесі соціалізації 

особистості. Переорієнтація системи професійної освіти з підготовки спочатку 

спеціалістів, а уже потім особистості на іншу послідовність: підготовка 

людини-особистості, а уже на цій базі – спеціаліста – відбувається в умовах 
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гуманізації та гуманітаризації вищої освіти. Тенденції розвитку вищої освіти 

України, її інтеграції в єдиний європейський освітній простір обумовлюють 

актуальну необхідність розробки методології і технології реалізації вищої 

освіти як особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу, організації 

педагогічного сприяння гармонійному особистісному розвитку молодої людини 

під час навчання у ВНЗ. Критеріальною характеристикою особистісно-

орієнтованої освіти є здійснення освітнього процесу як суб’єкт-суб’єктивної 

взаємодії його учасників.  

З історії розвитку тренінгових технологій слідує, що груповий 

психологічний тренінг можна широко використовувати не лише для 

формування комунікативних компетенцій майбутніх спеціалістів, зокрема 

майбутніх вчителів, а й для формування математичних компетенцій, в основі 

яких лежать знання, уміння і навички з різних математичних дисциплін. Це 

значить що тренінги можливо і доцільно використовувати як форму організації 

групової роботи студентів під час проведення практичних занять. Ефективність 

цього забезпечується вивченням студентами такої дисципліни як «Психологія», 

це означає що кожний студент (другого, третього, четвертого курсів) 

педагогічного навчального закладів має певні знання в галузі вікової 

психології, психології особистості тощо. Детальний опис цих методичних 

прийомів надано в посібнику [1, c 130]. 

Тренінгові форми роботи зі студентами під час вивчення конкретних 

дисциплін математичного циклу набувають певних особливостей відповідно до 

змісту навчання. 

Зміст кожного практичного заняття, навчальні та виховні цілі 

забезпечуються добором ефективних форм навчання, зокрема і тренінгових. 

Тренінги досить ефективні також при вивченні геометричних дисциплін. 

Найбільш прийнятними формами тренінгових зайнять, які можливо 

використовувати на заняттях з геометрії, наступні: 

− індивідуальна робота; 

− парна форма; 
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− робота в малих групах (3-4 учасники); 

− перехід від малої групи (3-4 учасники) до «малої» великої групи (7-

8 учасників). 

Для проведення зайнять з використанням індивідуальної роботи 

необхідно підготовити завдання для кожного учасника. Найчастіше такі 

завдання подаються у вигляді завдань навчального змісту. Студентам можна 

давати одну і ту ж саму задачу, або задачі одного типу. Наприклад: «Скласти 

рівняння прямої, що проходить через дану точку  0 0 0; ;M x y z  паралельно до 

вектора  ; ;s m n p » («Аналітична геометрія»).  

Кожен студент отримує картку з координатами точки M  та вектору s  . 

На розв’язування задачі відводиться певний час (до трьох хвилин), потім всі 

демонструють розв’язки, таким чином зрозуміло, чи засвоїли студенти 

канонічне рівняння прямої в просторі. Звичайно, це досить простий приклад, 

але так можливо навчитись складати та застосовувати різні види рівнянь, 

перетворювати їх, використовувати формули для знаходження різних величин: 

кутів, відстаней, площ, об’ємів. 

Індивідуальну роботу можливо і доцільно використовувати і процесі 

навчання диференціальної геометрії. Для організації парної роботи насамперед 

потрібно об’єднати учасників в пари. Здебільшого учасники самостійно 

вирішують, с ким би вони хотіли працювати в парі. Викладачеві (що виступає у 

ролі тренера) не слід наполягати на конкретному складі пари, але ж залежно від 

рівня складності поставленого завдання (задачі) можливо змінити склад пари, 

враховуючи рівень знань учасників пари. Парами ефективно розв’язувати 

задачу на побудову, коли один з учасників описує побудову, посилаючись на 

основні та найпростіші побудови, а інший виконує ці побудови лінійкою та 

циркулем. Інші етапи розв’язування задачі також виконуються обома 

учасниками пари в процесі діалогу або дискусії. У кінці практичного заняття 

студенти обмінюються результатами роботи.  
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Роботу в малих групах («четвірках», 3-4 учасники) доцільно 

організовувати для вивчення та застосування властивостей фігур, геометричних 

перетворень тощо. Тобто для розв’язування задач на доведення та дослідження, 

що потребують нестандартних підходів. 

Роботу в групах з 7-8 учасників доцільно використовувати для вирішення 

більш складних проблем, зокрема для розв’язування прикладних задач. Група 

повинна висловлювати максимальну кількість ідей з приводу побудови 

математичної моделі задачі. При проведенні подібного обговорення варто 

виходити з того, що немає зовсім абсурдних ідей. Ідея, висловлена одним 

учасником, може навести колегу на нову думку. Викладач повинен триматися 

дещо осторонь процесу генерування ідей. Його задача полягає лише в тому, 

щоб установлювати форму обговорення, визначати його хід, надавати 

обговоренню відповідний напрямок, враховуючи та підтримуючи ідеї, 

висловлені учасниками групи. 

Поєднання традиційних форм навчання з тренінговими сприяють 

розвитку особистості майбутнього учителя математики, його уміння слухати і 

чути інших, говорити і переконувати, оперативно будувати і реалізовувати 

адаптивні поведінкові програми.  

Література: 

1. Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в 

роботі куратора академгруп. Навчальний посібник. – К.: В. Д. «Професіонал», 

2007. – 304 с. 

2. Комар О. Організація тренінгових занять для засвоєння студентами 

інтерактивних технологій // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 

2017. – Випуск 56. – С. 28-36. 

3. Ли Д. Практика группового тренинга / Дэвид Ли. – СПб. : Питер, 2002. 
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4. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг / 
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М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с. 

6. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. 

посіб. / К. Л. Мілютіна – К. : МАУП, 2004. – 192 с.  

7. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз / За заг ред.. 

С. Максименко. – К. : Главник, 2005. – 112 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 10.                                                                                 Педагогічні науки 

 

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

 

Шаповалова С.І., 

                        викладач  дисципліни 

 «Основи загальної та медичної психології» 

  КЗ «Бериславсчький медичний коледж» 

Херсонської обласної ради  

      Розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців, зокрема 

молодших медичних спеціалістів, має важливе значення, оскільки  саме 

молодший медичний персонал найбільше часу присвячує спілкуванню з 

хворим, постійно перебуває у  безпосередньому контакті з пацієнтами та їх 

рідними,  що передбачає наявність у нього високого рівня  уміння спілкуватися, 

знаходити потрібні слова, виявляти толерантність та емпатію, бути емоційно 

виваженою людиною.  У зв’язку з тим, що контакти медпрацівників не 

обмежуються лише міжособистісною взаємодією, студентам навчального 

медичного закладу необхідно оволодівати основами консультативної і 

психотерапевтичної роботи з пацієнтами та їхніми близькими людьми.  

       На сьогодні проблема комунікативної компетенції посідає одне із 

ключових місць у системі підготовки майбутніх фахівців. Вивчення поняття 

«комунікативна компетентність» почалося в 60-70- х роках ХХ сторіччя. Багато 
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вчених відзначають її виняткову важливість в кожній галузі, визначаючи 

«найсуттєвіше для цієї науки»[1,с.2] Проблеми формування комунікативної 

компетентності у системі вищої освіти є предметом наукового дослідження Б. 

Ананьєвої, Г. Андреєвої, Н. Бутенко, В. Данилова, Ю. Ємельянова, О. 

Леонтьєва, Р. Немова, Г.Ніколаєва, І. Підласого, І. Тараненко, І. Шитової, Л. 

Яковлевої та ін. Окремі питання удосконалення професійної підготовки 

медичних та фармацевтичних працівників досліджували І. Зупанець, С. 

Мілерян, З. Мнушко, Л. Кайдалова, В. Черних, М. Черпіцький та ін.  

    У вищих навчальних закладах інтеграція навчального процесу 

передбачає послідовне вивчення гуманітарної та соціально-економічної, 

природничо-наукової, а пізніше – професійної та практичної підготовки. 

Предметно-орієнтоване навчання сприяє формуванню ключових (предметних) 

компетентностей студентів, що включає мотивацію самостійної та пізнавальної 

діяльності студентів. Ми переконані, що у процесі підготовки майбутнього 

фахівця відбувається поступове формування комунікативної компетентності 

через систему певної сформованості знань, умінь, навичок. Це група важливих 

якостей, що необхідна кожній людині в багатьох ситуаціях, а в практичній 

діяльності медичних працівників без неї просто неможливо. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, комунікати вна 

компете нтність — здатність особистості застосувати у конкретному 

спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими 

людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними 

ролями. ... формування в учнів мотивації вивчення мови   [2,ст.12],  

За основу характеристики професійних комунікативних умінь             (Н. 

Волкова) майбутніх медичних працівникеів  виділено такі вміння, як: 

1. Комунікативно-мовленнєві – володіння словниковим запасом 

технічних термінів, понять, фактів медичної науки, її законів, теорій, які 

містять систему медичних наукових знань, а також знань про шляхи, методи 

пізнання, типи і способи розумових дій, оцінних знань, які характеризують 

суспільне й особистісне значення професії медичного працівника. У мовній 



92 
 

підготовці важливим є оволодіння  студентами різними формами усного 

мовлення, його технікою (вимова, дикція, темп, логічність), вміння будувати 

взаємовідносини з колегам, вживання формул мовленнєвого етикету.   

2. Інформаційно-інструментальні вміння – планування цілей, змісту, 

засобів комунікації під час викладу медичної інформації, володіння різними 

формами подачі інформації, знаходження засобів комунікації. 

3. Організаційно-технологічні – толерантне ставлення до співрозмовника 

на основі партнерства й рівноправності, довіри між суб’єктами комунікації, 

встановлення й розширення професійних комунікативних зв’язків.   

4. Невербальні вміння – дотримання культури зовнішнього вигляду, 

передавання значущої інформації за допомогою невербальних засобів 

комунікації, вираження позитивного настрою.  

5. Інформаційно-пошукові – обмін інформацією завдяки Інтернету, 

знаходження нових професійних зв’язків, збагачуючи професійний й мовний 

потенціал, використовування інформаційно-комунікативних технологій для 

самовдосконалення власного потенціалу . 

 

Головне завдання освітнього процесу – створити середовище, яке б 

сприяло формуванню  та розвитку комунікативної компетентності студентів. 

Використання традиційних методів навчання не дозволяє створити умови для 

опанування та розширення навичок необхідних для набуття комунікативної 

компетентності. На допомогу викладачу приходять сучасні методи, підходи та 

технології викладання, що дозволяють урізноманітнити учбовий процес, 

зробити його максимально наближеним до реального спілкування здатного 

спонукати студентів критично мислити , розвивати творчу та пізнавальну 

діяльність. 

При формування комунікативної компетентності важливо 

урізноманітнити подачу навчального матеріалу за допомогою різних методів і 

прийомів. Наприклад, інтерактивний метод навчання значно сприяє 

покращенню комунікативних навичок у студентів. Основа цього методу 
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полягає в колективному спілкуванні  зміст якого полягає в тому, щоб студенти 

змогли використати  отриманий під час навчання досвід в реальних умовах 

спілкування.. Цей метод характеризується інтенсивністю спілкування зміною 

різних  видів комунікативної діяльності, різноманітністю форм і прийомів. Він 

дозволяє  активізувати мовний матеріал у процесі спілкування, розширити 

термінологічний запас, розвинути творчі здібності та критичне мислення, 

вдосконалити професійну та загальну культуру спілкування. 

Важливо навчитися виступати в ролі співрозмовника, який вміє не тільки 

адекватно сприймати та оперувати інформацією, володіти достатніми знаннями 

в професійній галузі, знати фахову термінологію алей вміти чітко та логічно 

висловлювати свою точку зору, швидко приймати рішення, наводити розумні 

доводи під час дискусії. Особливу увагу слід приділити ситуативним вправа, 

рольовим іграм, які здатні змоделювати реальні ситуації пов’язані з 

майбутньою фаховою діяльністю студента-медика і допомогти формуванню 

комунікативної компетентності. 

           Висновки. Таким чином, комунікативні здібності молодших 

спеціалістів медичної галузі, що займають важливе місце серед інших 

професійних здатностей, потребують цілеспрямованого розвитку в умовах 

навчання у вищому медичному навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації. 

Система цілеспрямованих педагогічних заходів щодо організації навчального 

процесу із застосуванням особистісно орієнтованого спілкування визначає 

рівень сформованості комунікативних здібностей майбутніх молодших 

спеціалістів медичної галузі та є дієвим способом їх розвитку. 
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