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УДК 378.091.33:811.111(045) Pedagogical Sciences 

 

INTRODUCING HERMENEUTIC STRATEGIES INTO HOME READING 

CLASSROOM 

 

Svitlana Alifanova, 

Senior Lecturer Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy 

Alla Razan, 

Senior Lecturer Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy 

Cherkasy, Ukraine 

Hermeneutics appeared at the intersection of such disciplines as philosophy, 

psychology, philology and rhetoric. Contemporary, or modern, hermeneutics 

encompasses not only issues involving the written text, but everything in the 

interpretative process. This includes verbal and nonverbal forms of communication as 

well as prior aspects that affect communication, such as presuppositions, 

preunderstandings, the meaning and philosophy of language, and semiotics. 

Hermeneutic approach to understanding the text refers to the idea that one‘s 

understanding of the text as a whole is established by reference to the whole. Neither 

the whole text nor any individual part can be understood without reference to one 

another, and hence, it is a circle. However, this circular character of interpretation 

does not make it impossible to interpret a text; rather, it stresses that the meaning of a 

text must be found within its cultural, historical, and literary context. 

The German philosopher Schleiermacher introduces important postulate: 

hermeneutics stresses the significance of the interpreter in the process of 

interpretation. It focuses on the importance of the interpreter understanding the text as 

a necessary stage to interpreting it. Understanding, for Schleiermacher, does not 

simply come from reading the text, but involves knowledge of the historical context 

of the text and the psychology of the author[1]. 

The principles on which hermeneutic approach is based are: the principle of 

heuristics (suggests unpredictable character of the reader‘s speech activity and 
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interpretation in the process of author-reader communication)[2, c. 20], the principle 

of cognition (is realized in two directions: new information is perceived and cognized 

according to the general peculiarities of human mentality; at the same time this 

process is realized individually in every definite case), the principle of development 

of speech and intellectual activities of the reader (stresses the importance of 

independent thinking of the reader in the process of evaluating, discussing and 

substantiating his viewpoint), the principle of interpretation of the text (means that 

the reader forms his own model world of the text using his psychological and mental 

resources)[3, c. 58; 4, c. 19]. 

Hermeneutics suggests definite strategies of reader‘s entering the text and 

author‘s intention. These strategies of understanding distinguish between the 

language, cognitive, generating and situational aspects of the process of 

communication between the author and the reader [5, c. 316]. 

The language aspect comes first when the reader starts reading the text. The 

study of the linguistic component of the text brings the reader to the essence 

heuristics which aims at restoring the depicted situation by the linguistic meaning. 

Applying heuristics of linguistic meaning the reader analyzes the meaning of the 

words, word combinations, sentences, grammar phenomena and syntactic 

constructions. This makes it possible to get insight into the author‘s concealed 

intentions. Heuristics of universal categories draws the reader‘s attention to general 

notions forming the conceptual space of the text. 

The cognitive aspect is implemented through the combination of two 

interconnected heuristics: theological author‘s and theological addressee‘s. Cognitive 

aims of comprehension relate the process of text analysis to the cognitive systems of 

the author of the text or to those of the reader. The fullness of realization of 

theological author‘s heuristics depends on how well the reader is aware of historic 

and cultural background of the author and his work on the one hand and on the 

reader‘s own objectives and intentions. Theological addressee‘s heuristics focuses on 

dependence of comprehension on the reader‘s objectives and intentions. Similar to 

the author‘s, the addressee‘s heuristics is based on cognitive mechanisms of human 
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thought. The peculiarities of the world models of both the author and the reader 

determine the peculiarities of comprehension of the text. 

Generative aspect is represented by the discursive heuristics. The mechanism 

of generating the text is as important as the mechanism of its analysis. The discursive 

heuristics views comprehension of the text as the process of communicative language 

interaction between the reader and the essence of the text: comprehension of the text 

builds up gradually while the reader  gets answers to his questions in the process of 

reading. This stage is closely connected with the intellectual potential of the reader. 

Situational aspect is realized by means of contextual author‘s and addressee‘s 

heuristics. They show how much situational factors, like historical or social 

conditions of generating the text, influence comprehension of the text. According to 

the situational aspect, understanding (interpreting) the text depends upon a certain 

situation and should be also based on the results of the analysis of similar or even 

identical texts.  

Thus, language aspect of communication between the author and the reader 

corresponds to the linguistic aspect of communication; cognitive - to the cognitive 

spheres of the author and the reader; generative - to the process of generating a 

language message; and situational - to the sphere of involvement of the author and 

the reader into the community at different stages of historical, cultural and political 

development of this community. To summarize, implementation of each of the 

reading objectives is correlated with the relevant heuristics [6, c. 375-377]. 

However, linguistic information proper is not enough to model text 

comprehension, and the more so, to activate thinking while reading a text [5, c. 318]. 

For this particular purpose it is worth while to dwell on the types of comprehension 

that will let us rationalize the very process of home reading. 

According to their hierarchical organisation, types of text comprehension can be 

ranked in the following way [7, c. 6]: 

1. The first level is semantisizing comprehension, that is decoding the text units. 

Relying on linguistic and extralinguistic components of the text the reader deals 

with the challenges of text comprehension. For this purpose he can employ 
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heuristics of linguistic meaning and the heuristics of universal categories. 

2. The second level is cognitive comprehension which is correlated with cognitive 

aspect of communication between the author and the reader and presupposes using 

theological author‘s and theological addressee‘s heuristics. 

3. The third is desobjectifying comprehension which is involved when the reader 

deals with ideal realities of consciousness, will and feelings presented in the text 

implicitly. Desobjectifying implies restoring definite aspects of the mental activity 

of the author. This type of text comprehension is correlated with generative and 

situational aspects of comprehension. In other words, to realize desobjectifying 

comprehension the reader can make use of discursive heuristics and contextual 

author‘s and addressee‘s heuristics. 

This way, the aim of a teacher organizing a home reading class is to encourage 

students to use to the fullest all the strategies of text comprehension and to ensure 

building up the necessary skills as well as to develop relevant reading competences. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЗАНЯТИЙ ПО 

САМООБСЛУЖИВАНИЮ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

Бондарева Г.М. 

Воспитатель социальный  

по работе с детьми-инвалидами 

Отделения комплексной реабилитации  

г. Болград 

Привить ребенку навыки самообслуживания – значит, научить его есть, 

умываться, одеваться и раздеваться, по возможности пользоваться расческой, 

мылом, зубной щеткой, туалетной бумагой. 

 Способность к самообслуживанию - это способность самостоятельно 

удовлетворять основные физиологические потребности, выполнять 

повседневную бытовую деятельность и навыки личной гигиены. 

 Способность к самообслуживанию включает: 

- удовлетворение основных физиологических потребностей; 

- соблюдение личной гигиены: мытье лица, всего тела, волос, 

причесывания, чистка зубов, стрижки ногтей, гигиена после физиологических 

отправлений; 

- одевание и раздевание верхней одежды, нижнего белья, головных 

уборов, перчаток, обуви, пользование застежками (пуговицы, крючки, 

"молнии"); 

- приготовление пищи: чистка, мойка, резка продуктов, их тепловая 

обработка, пользование кухонным инвентарем; 

- приѐм пищи: возможность подносить еду в рот, жевать, глотать, 

пользоваться столовыми приборами и посудой; 

- выполнение повседневных бытовых потребностей: покупка продуктов 

питания, предметов одежды и быта; 

- пользование постельным бельем и другими постельными 

принадлежностями, застилание постели; 
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- стирка, чистка, ремонт белья, одежды и других предметов быта; 

- пользование бытовыми приспособлениями и приборами (замки, запоры, 

выключатели, краны, утюг, телефон, бытовые электрогазовые приборы, спички 

и т.д.);  

- уборка помещения (подметание и мытье полов, окон, вытирание пыли и 

т.д.).  

 При определении способности инвалида к самообслуживанию 

возможны следующие градации: 

- обслуживает себя полностью; 

- обслуживает себя частично;  

- не может себя обслужить. 

  При характеристике состояния мобильности инвалида возможны три 

градации:  

- способность к самостоятельному передвижению;  

- вынужден пользоваться для передвижения вспомогательными 

приспособлениями; 

 - не способен к самостоятельному передвижению. 

 Очень важно для воспитания и социализации больного ребенка 

развитие у него навыков самообслуживания. Поскольку у всех детей с 

отклонениями в развитии с трудом формируются тонкие ручные навыки, 

которые необходимы при самообслуживании, для их развития требуются 

специальные занятия, проводимые в несколько этапов. Они доступно изложены 

в методическом пособии «Социальная реабилитация инвалидов с умственной 

отсталостью: обучение основным социальным навыкам», разработаннный на 

основе опыта работы благотворительного общества помощи инвалидам и лицам 

с интеллектуальной недостаточностью «Джерела» (Украина, Киев 2007 год). 

 В основу курса положены основные направления организации 

реабилитационных мероприятий в условиях центров социальной реабилитации 

детей-инвалидов: 

- организация социальной реабилитации детей-инвалидов; 
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- организация педагогической реабилитации детей-инвалидов; 

- организация до профессиональной и профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и инвалидов. 

 Этот курс имеет постоянную структуру. Основные направления 

реабилитационного процесса изложены в логической последовательности и 

разделены на четыре курса: «Самообслуживание», «Ориентация в сложных 

ситуациях», «Приготовление пищи» и «Единицы измерения».  

В методическом пособии помещены: значительное количество 

толкований определенных понятий, используемых в реабилитационном 

процессе; приложений, которые наглядно дополняют изложенные положения и 

методики, показывающие взаимосвязь между отдельными структурами и 

преемственность выполнения определенных процессов. 

 Курс «Самообслуживание» делится на три раздела: 

1. Режим дня. 

2. Санитарно-гигиеническое воспитание, куда входит: 

 уход за телом; 

 половое воспитание; 

 пользование и уход за одеждой; 

 уход за обувью. 

     3. Хозяйственно-бытовое воспитание содержит такие темы: 

 соблюдение опрятности жилья, уборка помещения; 

 уход за растениями; 

 уход за животными; 

 пользование электробытовыми приборами; 

 соблюдение техники безопасности. 

Ребенку с отклонениями, чтобы овладеть всеми навыками, следует 

предоставлять как можно больше самостоятельности. 

Ребенка следует, как можно раньше приучить к порядку. Перед сном он 

должен аккуратно положить белье на стульчик, поставить тапочки около 
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кровати, а перед этим убрать свой рабочий стол и расставить все используемые 

ранее вещи на место. Если ребенок научился надевать и снимать одежду, 

складывать и убирать ее в определенное место, значит, в нѐм уже воспитали 

привычку к аккуратности и сформировали некоторые положительные навыки 

поведения. 

Следует внимательно наблюдать за активностью ребенка, словами, 

жестами поощрять любую его попытку самостоятельно выполнить то движение 

или действие, которому его обучают, иначе можно погасить те слабые 

проблески инициативы, которые затем грозят смениться полной пассивностью.  

Очень часто приходится наблюдать, как родители, считая своего 

больного ребенка заведомо неспособным выполнять даже самую элементарную 

домашнюю работу, тем самым ставят его в полную зависимость от 

окружающих, приучают к иждивенчеству. Это глубоко ошибочная точка 

зрения. Дети, страдающие нарушениями интеллекта, способны выполнять 

простейшие виды домашних дел. Например, они могут вытирать пыль, убирать 

со стола и мыть посуду, поливать из лейки цветы и т. п. Все эти навыки 

усваиваются детьми во время прохождения определѐнных тем по спецкурсу. А 

именно «Знакомство с группой. Дежурство и обязанности в учебной группе»; 

«Уборка ванной комнаты»; «Пользование туалетом. Уборка в туалете»; «Наше 

жильѐ и уход за ним»; «Поддержание порядка в шкафах»; «Генеральная 

уборка»; «Подготовка квартиры к зиме и лету». 

Дети-инвалиды и инвалиды должны жить заботами своего дома, вместе с 

родителями устранять непорядок в одежде, пришивать пуговицы, вешалки, 

штопать дырочки. Поэтому во время занятий по спецкурсу 

«Самообслуживание» при прохождении тем: «Ремонт одежды. Пришивание 

пуговиц плотно к ткани и на «ножке»; «Простейший ремонт одежды, белья»; 

«Простейший ремонт одежды. Зашивание дырок»; «Ремонт одежды. Наложение 

заплаты» и т.д. необходимо доступно показать и объяснить, как правильно 

пришивать пуговицу. Сначала надо учить пришивать пуговицу с двумя 

дырочками. Для этого потребуется цветная пуговица (закрепленный цвет) с 
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двумя дырочками, лоскуток ткани, иголка, нитки, ножницы. Прекрасный 

вариант предложить воспитаннику сделать цветные дорожки. Обязательно 

обращая внимание на то, что с иголкой нужно обращаться осторожно. Дети 

должны знать, что нельзя брать иголку в рот, не оставлять иголку в изделии и 

что хранить иголки нужно в специальной игольнице. После того, как дети-

инвалиды и инвалиды научатся пришивать пуговицы, необходимо предложить 

им просмотреть одежду всех членов семьи, если нет пуговиц, то пришить 

недостающие. 

Обучая воспитанников таким темам спецкурса «Самообслуживание», как: 

- «Пользование стиральной машиной. Просушивание и глажка разных вещей»; 

«Стирка изделий из шѐлковых тканей»; «Стирка шерстяных изделий», нужно 

обращать внимание на рассортировку вещей по цвету, чтобы не окрашивалась 

одна вещь от другой. Развешивание белья после стирки может стать поводом 

для игры в разглядывание - посмотреть на различие в форме, цвете одежды, 

фактуре и качестве ткани. Также у детей дома должны быть постоянные 

обязанности по уходу за внешним видом, помещением. Умываться и чистить 

зубы по утрам, приводить волосы в порядок и застилать постель, уметь делать 

влажную уборку и пылесосить – это достигается путем многократного 

повторения каждого действия вместе с взрослыми, а затем с помощью 

вербальных инструкций на занятиях по таким темам: «Санитарно-

гигиеническое воспитание. Распорядок дня»; «Утренняя зарядка»; 

«Ежедневный утренний туалет»; «Ежедневный туалет и поддержание 

надлежащего внешнего вида. Вредные насекомые – вши, борьба с ними»; 

«Использование душа и ванной. Длительный уход за телом». 

Гуляя по улице, следует обращать внимание детей на еѐ проезжую часть, 

тротуар. Ребята должны уметь определять по внешним признакам назначение 

здания (жилой дом, школа, аптека, больница, завод и т.д.), читать, по 

возможности, название улиц, называть номера домов. Особое внимание следует 

уделить мерам безопасности. Например, предложить ребятам вырезать из 

старых журналов изображение различных видов одежды (можно дорисовать) 
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персонажам в соответствии со временем года. Это поможет научиться детям 

одеваться по сезону, чтобы не простудиться. При этом необходимо наглядно 

показывать действия с колющими и режущими предметами.  

Для закрепления и тренировки культуры поведения нужно предложить 

ребенку следующие упражнения: 

- покажи, как сидеть на стуле, кресле, диване во время 

разговора дома и в гостях; 

- уступи место в автобусе; 

- помоги маме (бабушке) донести покупку; 

- вежливо купи билеты в кассе; 

- спроси у незнакомого человека, сколько времени; 

- что ты сделаешь, если кто-то рядом с тобой что-то уронил; 

- как спускаться, или подниматься по лестнице; 

- пропусти в дверях старшего; 

- куда деть фантик от конфеты на улице. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность делать самому все, что 

он может сделать, ставить его в ситуацию, когда он должен приложить волевое 

усилие, проявить волевые качества. 

Таким образом, данный курс позволяет решить целый комплекс проблем, 

главной из которых является - самоорганизация  личности. Это является 

важнейшим критерием адаптации в условиях социальной среды. 
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Реалії сьогодення вимагають трансформації, інтенсифікації, оптимізації 

системи початкової освіти. Зaвдaннями сучасної освіти виступають нaвчaння 

нaвчaтися, нaвчaння прaцювaти, нaвчання спiвiснувaти, навчання жити. 

Заклади середньої загальної освіти мають спрямувати свої дії на формування    

в молодших школярів навичок необхідних для життя, таких як конструктивно 

вирішувати рутинні проблеми, підприємливість, ефективне спілкування, 

здатність працювати у команді, наявність власної точки зору та можливість 

аргументовано відстоювати її, брати на себе відповідальність, навчання 

впродовж життя тощо. З огляду на це моновплив учителя поступається 

взаємодії, що базується на спільній діяльності та активному спілкуванні всіх 

учасників освітнього процесу як рівнозначних суб‘єктів навчання.  

Тож, модернізації системи початкової освіти у контексті Нової 

української школи актуалізує проблему пошуку нових моделей навчання 

молодших школярів на основі суб‘єкт-суб‘єктного навчання. 

Аналіз досліджень і публікацій з означеної проблеми засвідчив, що 

з‘ясування психолого-педагогічних засобів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності та дослідження активності людини висвітлено в працях Б. Ананьєва, 
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Л. Виготського, Д. Ельконіна, Л. Занкова, А. Леонтьєва, В. Лозової, 

С. Рубінштейна; дослідження систематизації дидактичних ідей інтерактивного 

навчання займалися В. Беспалько, Л. Буркова, В. Лозова, В. Паламарчук, 

О. Пєхота, Г. Селевка; обґрунтування дидактичного інструментарію 

впровадження інтерактивного навчання в освітню практику досліджували 

А. Вербицький, І. Зимня, Т. Ліцманенко, С. Смирнова, С. Ступіна; теоретичні 

положенння суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії, конкретизацію різних її форм, 

вивчення їх продуктивності у навчальній діяльності з‘ясовували Б. Ананьєв, 

Л. Божович, О. Запорожець, О. Леонтьєва, Х. Лійметс, Б. Ломова, А. Мудрик, 

В. М‘ясищева; питання концептуальних основ суб‘єкт-суб‘єктних відносин       

у навчально-виховному процесі досліджували В. Вербицький, С. Капська, 

В. Лозова, В. Мачуський, Г. Пустовіт, А. Сиротенко, Т. Сущенко. 

Провідна ідея видатного педагога В. Сухомлинського: розвиток творчих 

сил кожної окремої особистості в умовах колективної співдружності на основі 

етико-естетичних цінностей, інтересів, потреб [1], знайшла своє відображення             

у сучасній навчальній моделі «полілог», основою якої є забезпечення інтеракції 

в освітньому процесі початкової школи (рис 1.). 

 
Рис. 1. Схема навчальної моделі «полілог» 

 

За такої моделі навчання відбувається постійна взаємодія в системах: 

учитель-учень, учень-учень, які виступають рівноправними партнерами             

в освітньому процесі початкової школи. Ефективність даної моделі  полягає      

у  встановленні суб‘єкт-суб‘єктних відносин, які є оснoвoю рoзвитку сyб‘єктнoї 

пoзиції осoбистoсті та нaбуття когнітивного, практичного і соціального досвідy 

учнями початкових класів. 
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Тож, навчальна модель «полілог» забезпечить нагальне у рамках Нової 

української школи суб‘єкт-суб‘єктне навчання. 

Основою суб‘єкт-суб‘єктних відносин є рівноправний взаємообмін 

навчальними смислами між суб‘єктами освітнього процесу початкової школи, 

що відбувається у спільній навчальній діяльності та у процесі 

спілкування [2, с. 76].  

До сучасних педагогічних технологій, що сприяють суб‘єкт-суб‘єктній 

взаємодії в освітньому процесі належать проектна діяльність, групові, парні 

форми роботи, ділові, імітаційні, рольові ігри, дискусії, круглі столи, тренінги, 

командні ігри тощо. 

Як свідчить аналіз педагогічної літератури [3], навчальну модель 

«полілог», за часту, називають інтерактивною моделлю навчання. Саме тому, 

суб‘єкт-суб‘єктне навчання в освітньому процесі початкової школи ефективно 

реалізується за допомогою застосування  інтерактивних технологій, методів, 

прийомів навчання, в основі яких лежить міжособистісна взаємодія (спільна 

діяльність та спілкування). Це підтверджує і Д. Махотін [4], стверджуючи, що 

інтерактивне навчання сприяє підвищенню інтелектуальної активності суб'єктів 

навчання, створенню умов для розвитку ефективного спілкування, формуванню 

міжособистісних відносин, взаємовпливу, спільному вирішенню абстрактних, 

багатозначних для кожного учасника освітнього процесу початкової школи. 

Інтерактивне навчання – це навчання, що базується на інтеракції, 

принципом якої є багатостороння комунікація, де вчитель й учні                            

є рівноправними, рівнозначними суб‘єктами освітнього процесу [5]. Таке 

навчання передбачає створення практичних умов, за яких учень не лише 

вислуховує думки вчителя та однокласників, але й має змогу висловити свою 

точку зору та зробити власні висновки. 

Інтерактивне навчання в освітньому процесі початкової школи 

забезпечується шляхом застосування інтерактивних технологій, методів та 

прийомів, в основі яких лежить ситуативне моделювання ситуацій, обговорення 
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дискусійних запитань, форми колективно-групового та кооперативного 

навчання, які дозволяють залучати до освітнього процесу всіх учнів класу. 

Таке навчання сприяє підвищенню рівня знань учнів, формуванню 

практичних умінь та навичок, формуванню вмінь  класифікувати свої знання     

в поняттях та навичках, розвитку комунікативної компетентності, уваги, 

пам'яті, логічного мислення, організовувати міжособистісні відносини, бути 

терпимим до думок інших, мислити самостійно, мати власну точку зору; 

спонукає дітей до навчання, виховує прагнення до знань, до самостійного 

пошуку інформації, до самоаналізу та аналізу думок інших.  

Навчальний процес за умов інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчання здійснюється у процесі постійної, активної, позитивної взаємодії всіх 

учасників начального процесу, у центрі якого є учень не з енциклопедичною 

пам‘яттю, а з гнучким розумом і з швидкою реакцією на все нове,                        

з повноцінними, розвиненими потребами подальшого пізнання [6]. Провіднoю 

фyнкцією учня є сaмостійнe здобування знaнь під кeрівництвoм учителя.  

За такої організації навчання змінюється роль учителя. Учитель-

фасилітатор виступає не джерелом навчального матеріалу, а організатором 

самостійного здобування знань учнями; сприяє розвитку їх особистісних 

якостей, допомагає приймати рішення, забезпечує зворотній зв‘язок між 

учасниками освітнього процесу [7]. 

З опису навчальної моделі «полілог», можна виокремити її сильні та 

слабкі сторони. Так, до сильних сторін ми відносимо: розширення пізнавальних 

можливостей учнів; організація процесу активного спілкування; підвищення 

мотивації навчання учнів; врахування індивідуальних траєкторій розвитку 

окремих учнів; налагоджені відносини у колективі, високий рівень засвоєння 

знань та формування навичок необхідних для життя. Що ж до слабких сторін, 

то це, на нашу думку, значні часові затрати; інакший підхід до оцінювання 

діяльності учнів; відсутність досвіду вчителя організовувати навчання за 

інтерактивної моделі. 
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Навчальна модель «полілог» є свідченням активної взаємодії учителя та 

учнів в освітньому процесі початкової школи. Навіть при наявності певних 

недоліків даної моделі вона є досить ефективною, що підтверджує педагогічна 

практика сьогодення. 

Отже, навчальний процес початкової освіти має будуватися на сучасній 

навчальній моделі «полілог», адже, за таких умов якнайкраще відбувається 

всебічний гармонійний розвиток молодших школярів. До того ж, це 

забезпечує формування основних когнітивних і соціальних навичок та умінь  в 

учнів початкової школи необхідних у рутинному житті. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Боровець О. М., 

студентка спеціальності «Дошкільна освіта» 

Дубенський коледж Рівненського  

державного гуманітарного університету 

м. Дубно, Україна 

В сучасний період проблеми збереження здоров‘я дітей є дуже 

актуальними. Щороку фахівці зазначають, що спостерігається тенденція 

погіршення його стану у представників різних вікових категорій, проте, 

ситуація у дітей є найкритичнішою. Чинниками цього негативного «прогресу» є 

екологічні проблеми, неякісне харчування, відсутність належного медичного 

обслуговування, прискорення темпу життя та зростання психологічного й 

емоційного навантаження на останніх, тощо.  

З огляду на це, важливим завданням закладів дошкільної освіти постає не 

тільки розвиток високого рівня розумової працездатності вихованців, а й 

зміцнення їхнього здоров‘я та профілактика різного роду захворювань. 

Провідну роль у вирішенні цієї проблеми відіграють здоров‘язбере-

жувальні технології. Варто відзначити, що науковці уже давно займаються 

питаннями впровадження у дитячих садках різноманітних оздоровчих та 

профілактичних методик здоров‘язбережувального характеру (з врахуванням 

вікових й індивідуальних особливостей вихованців). Значну увагу у своїх 

працях цій темі приділяють Є. С. Вільчковський, Л. В. Волков, Т. Ю. Круцевич, 

П. О. Мухін, В. Н. Платонов, Б. М. Шиян та ряд інших дослідників.  

Видатний педагог сучасності В. О. Сухомлинський, наголошуючи на 

першочерговому значенні вище зазначених технологій у становленні дитини, 

писав у своїй книзі «Серце віддаю дітям»: «Я не боюся ще й ще раз говорити: 

турбота про здоров‘я – це найважливіша праця вихователя. Від життєдіяль-
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ності, бадьорості дітей залежить їхнє душевне життя, світогляд, розумовий 

розвиток, міцність знань, віра у свої сили» [3, с. 6-7]. Отже, велика роль у 

підтримці здоров‘я дитини належить саме вихователю, оскільки система освіти 

має щоденний «доступ» до неї. 

Здоров‘язбережувальні технології – це заходи, спрямовані на охорону і 

зміцнення здоров‘я дитини на всіх етапах її навчання та розвитку. Відомо, що 

більшість хвороб людини «закладаються» нею ще з дитячих років і стають усе 

більш помітними з віком. У такому випадку, на педагогів покладається 

відповідальність не менша, ніж на лікарів, адже вони повинні навчити кожного 

вихованця берегти своє здоров‘я, розвиватись, не завдаючи йому шкоди під час 

будь-якого виду діяльності. 

В основі здоров‘язбережувального середовища лежить організація всіх 

процесів життєдіяльності дітей дошкільного віку, відповідно до закономірно-

стей побудови навчального процесу, ефективності вибору засобів і методів 

виховного впливу на дітей, з урахуванням їхніх потреб, інтересів, індивідуаль-

них особливостей і потенціалу кожного вихованця зокрема.  

За переконанням науковців та практиків, пріоритетним напрямком 

професійної діяльності вихователя закономірно виступає фізкультурно-

оздоровча діяльність як системотворча основа виховання, навчання та розвитку 

дошкільників. Це означає, що вихователь попри все мусить пам‘ятати, що 

«мегаметою» його професійної діяльності є збереження, зміцнення і 

покращення здоров‘я дітей [2, с. 28-29]. 

Усі оздоровчі технології, які застосовуються в закладі дошкільної освіти, 

відзначаються різноманітністю використання засобів, котрі будуть позитивно 

впливати на дітей, приваблювати і заохочувати їх для виконання певних дій. 

Причому, застосування інноваційних здоров‘язбережувальних методик має су-

проводжуватись попереднім консультуванням педагогів з психологом та медич-

ною сестрою закладу щодо їхньої доцільності та особливостей впровадження. 

В сучасний період у закладах дошкільної освіти застосовуються наступні 

оздоровчі технології інноваційного характеру: фітбол- та психогімнастика 
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(вправи, ігри, пантоміми), пальчикова (вправи, ігри, картинки), дихальна та 

звукова види гімнастик, а також точковий масаж, тощо. 

Однією з найдоступніших оздоровчих методик є фітболгімнастика, яка 

презентує виконання гімнастичних вправ на великих надувних еластичних 

м‘ячах. Вони є різного діаметра, конфігурації та кольору. Для кожної дитини 

підбирають м‘яч відповідно до віку. Виконання вправ на м‘ячі вдосконалює 

функції рівноваги й рухового контролю, а також сприяє зміцненню та 

розслабленню певних груп м‘язів. 

Дихальний процес пов‘язаний з кровообігом, обміном речовин та енергії 

в організмі. Якщо правильно виконувати дихальні вправи, це сприятиме 

зміцненню м‘язів живота, грудної клітки, покращенню перистальтики 

кишечника, кровообігу, серцево-судинної діяльності. Зважаючи на такі, вище 

наведені, можливі позитивні результати, у дитячих закладах все частіше 

застосовують дихальну гімнастику, яка ґрунтується на різних вправах на 

дихання та іграх зі звуконаслідуванням явищ природи, голосів тварин, птахів. 

Інноваційна пальчикова гімнастика розвиває моторику рук у дітей, сприяє 

гнучкості пальців, кисті, долоні, а також розслабляє напружені м‘язи руки. 

Часто вихователі використовують «пальчикові» вправи з метою формуван-

ня навичок рухових дій пальцями обох рук та підготовки руки дитини до письма, 

а також розвитку зорової та слухової уваги, координації рухів. За допомогою цих 

вправ у дітей з‘являється можливість виявити фантазію і творче мислення. 

Цікавою новітньою технологією постає психогімнастика. Це сукупність 

вправ, ігор, етюдів, пантомім, які спрямовані на розвиток і корекцію психіки 

дитини. Психогімнастика забезпечує підтримку та збереження психічного 

здоров‘я дітей, сприяє кращому розумінню ними себе та інших.  

Давнім методом лікування був точковий масаж. Ця корисна процедура 

здатна зміцнити імунітет, покращити здоров‘я дитини з особливими потребами 

та запобігти розвитку багатьох захворювань. Оскільки, на сьогодні, 

народжується багато дітей з вродженими вадами здоров‘я, то зазначена 

інноваційна технологія (як досить ефективна) усе більш набуває популярності. 
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Отже, враховуючи велику кількість сучасних проблем, пов‘язаних з 

охороною та зміцненням здоров‘я дітей, педагогам потрібно широко 

впроваджувати інноваційні здоров‘язбережувальні методики, насамперед, у 

дошкільні заклади освіти та добросовісно слідкувати за їхнім виконанням. 

Окрім того, сьогодення вимагає активної співпраці у цьому напрямку багатьох 

фахівців з різних дотичних сфер: фізичної культури, медицини, психології 

тощо. Це сприятиме розробці нових технологій здоров‘язбережувального 

напрямку, організації спеціальних курсів для освоєння цих методик педагогами 

або внесення змін до підготовки фахівців-практиків у зазначеній сфері. 
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 Анотація. У статті обґрунтовано методичні аспекти викладання 

української мови у закладах вищої освіти. Охарактеризовано пріоритетні 

категорії мовно-методичного комплексу при підготовці фахівця-філолога. 
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Визначено основні положення оптимальної взаємодії традиційних та інформа-

тивно-комунікативних методів викладання для успішного засвоєння матеріалу.  

Ключові слова: заклади вищої освіти, ІКТ, інновація, кейс-метод, консу-

льтація, методика викладання, мовно-методичний комплекс, освітні технології.  

Теоретичні і практичні  проблеми методики навчання української мови 

сприяють реалізації стандартизованої мовної освіти в Україні. Розвиток  

методичної науки здійснюється завдяки таким лінгводидактам, як О. Біляєв,      

А. Богуш, М. Вашуленко, Н.  Гавриш, Т. Донченко, С. Караман, К. Климова,         

Л. Паламар, М. Пентилюк, О. Потапенко, О. Семеног та ін.  

Під час дослідження обраної теми статті ставимо за мету розкрити 

завдання, значення курсу методики вивчення української мови у вищій школі і 

визначити основні форми організації їхньої навчальної діяльності. Для форму-

вання методичної компетенції майбутніх фахівців-словесників значущим висту-

пає загальний аналіз проблеми реалізації компетентнісного підходу в сучасній 

українській школі (Н. Бібік, С. Бондар, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева) 

та в освітніх системах зарубіжних країн (Н. Лавриченко, О. Локшина, О. Овчарук). 

Пріоритетним завданням вищої школи є підготовка  високопрофесійного і 

конкурентоспроможного фахівця, який буде систематизовувати матеріал і 

творчо застосовувати отримані знання, знаходити потрібну інформацію і воло-

діти сучасними інформаційними технологіями [1; с. 68]. У питанні ефективного 

впровадження інноваційного навчання одним із ключових аспектів є зміщення 

акцентів функцій викладача. Інноваційна діяльність педагога потребує не лише 

особливих знань, навичок та здібностей, але й володіння логічним мисленням, 

креативністю, пошук шляхів конструктивного вирішення поставленої проблеми.  

Методист Н. Тверезовська пропонує трактування поняття «інновація»       

у таких аспектах:  

1. у широкому значенні – інновація як будь-яка зміна, підвищує 

конкурентоспроможність суб'єктів навчання;  

2. у вузькому значенні – як процес трансформації наукових досягнень у 

виробництво;  
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3. інновація, яка впроваджена в практику [6; с. 238]. 

Індивідуальна робота є формою організації навчального процесу, яка 

передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей магістрантів 

через індивідуально спрямований розвиток здібностей, науково-дослідну робо-

ту й творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом 

викладача у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з 

урахуванням потреб і можливостей магістранта. Індивідуальні заняття на стар-

ших курсах мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню 

участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.  

З метою кращого засвоєння курсу методики вивчення української мови у 

вищій школі використовуються такі види індивідуальних занять, як: консульта-

ція, індивідуальна робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання тощо 

[3; с. 67]. Консультація – один з видів навчальних занять, які проводяться з метою 

отримання відповіді на окремі питання теоретичного і/або практичного характеру 

та для пояснення певних теоретичних положень, їх практичного застосування.  

Формування методичної компетенції майбутнього вчителя-словесника 

передбачає використання навчальних засобів, що спрямовуються на 

активізацію пізнавальної діяльності, оскільки за таких умов суб‘єкт навчання в 

значній мірі розвивається як особистість. Нині це уможливлюється на основі 

впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), що не лише фіксують й архівують знання, а стають формою свідомості, 

сприяючи якісному забезпеченню мотивації, форм, методів і засобів пізнання. 

Крім того, саме застосування педагогами ІКТ безпосередньо сприяє 

виробленню в учнів однієї з десяти ключових компетентностей для успішної 

життєвої самореалізації, акцентованих в Концепції нової української школи, – 

інформаційно-цифрової [5; с. 11]. 

Використання ІКТ в організації навчального процесу має й певні 

дидактичні особливості: 

 підвищення мотивації навчально-пізнавальної активності суб‘єктів 

навчання; 
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 уникнення одноманітності в навчально-виховному процесі; 

 індивідуалізацію навчання; 

 інтенсифікацію самостійної, зокрема дослідницької роботи;  

 активізацію творчої діяльності;  

 необмежений доступ до інформації через використання Інтернет-

ресурсів; 

 можливості дистанційного навчання; 

 соціальну інтеграцію та ін. [4; с. 13].  

Оскільки практично-лабораторні заняття спрямовуються на активне 

включення майбутніх словесників у практичне оволодіння методичними знан-

нями, доцільною формою побудови організаційних форм є діалог [2; с. 233]. 

Тому в процесі практичного або лабораторного заняття найбільш ефективним 

методом організації активної пізнавальної діяльності студентів-філологів є 

кейс-метод або метод ситуаційних вправ – усебічний аналіз представленої 

ситуації професійно-педагогічної діяльності, що обговорюється під час 

відкритої дискусії і сприяє формуванню в майбутніх учителів навичок 

прийняття рішень [2; с. 15]. Робота з кейсами частково корелює з методами 

проблемного навчання та ігровими методами (ділові, рольові, імітаційні ігри), 

тому ефективно реалізується в груповій взаємодії. 

Отже, пріоритетні категорії мовно-методичного комплексу при підготовці 

фахівця-філолога повинні використовуватися у закладах вищої школи з метою 

ефективного навчання філологів. Окреслені положення оптимальної взаємодії 

традиційних та інформативно-комунікативних методів викладання для 

успішного засвоєння матеріалу можуть містити різні категорії, форми, проте 

реалізовуватися в навчально-виховному процесі.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  АКТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ 

 

Васильєва Олена  

канд. псих. наук, доцент 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 м. Кам’янець-Подільський, Україна 

Реалії сьогодення і виклики майбутніх змін  в сфері аграрного виробництва 

ставлять  перед працівниками цієї сфери потребу в наявності відповідної профе-

сійної підготовки. Висококваліфіковані кадри для аграрного сектору економіки 

готують і в одному з найстаріших вузів України – Подільському державному 

аграрно-технічному університеті. Тут в рамках можливого, вивчаються і втілю-

ються в навчальний процес найсучасніші технології і методики, принципи і 

концепції, зокрема і доктирина неперервного самовдосконалення особистості. 

Формою підвищення професіоналізму під час навчання або трудової 

http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf
http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf
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діяльності в межах спеціальності стає неперервний процес саморорзвитку.  Його 

необхідність зумовлюється вимогами суспільства до якості продуктивної праці.  

Проблема саморозвитку є досить актуальною сьогодні і для її розв‗язання 

необхідне створення таких психолого-педагогічних умов, які б забезпечували 

формування у кожного студента потреби максимального самопрогресу і засто-

совування своїх здібностей до певного виду суспільної діяльності на практиці.  

Дослідження показують, що навчання  і саморозвиток справжнього 

професіонала – майстра своєї справи триває протягом усього життя, і, не 

обмежується рамками навчального закладу чи займаною посадою [1, 2].  

Згідно з тлумаченням психологічних словників, саморозвиток, в 

загальному, розуміють як рух до емоційної та когнітивної зрілості власного-Я; 

послідовне задоволення "вищих" потреб на основі вже досягнутих базових, не 

поодиноке досягнення, а нескінченний процес [3, с.207]. Зміст саморозвитку 

майбутнього фахівця-аграрія є цілісним комплексом процесів і засобів 

зростання особистості, задоволенням її пізнавальних і духовних потреб, 

розкриттям і вдосконаленням природних задатків та здібностей. 

Феномен "професійного саморозвитку", як підкреслює Л.А.Павленко, 

знаходиться в основі самореалізації творчого потенціалу особистості і має дві 

взаємопов‘язані форми вияву і реалізації: самоствердження - організація своєї 

діяльності таким чином, щоб в усій красі проявити свої якості, риси тощо; 

самовдосконалення - набуття та подальше вдосконалення тих рис і 

якостей особистості, які людина вважає ідеальними для себе, а також 

оволодіння новими для себе видами діяльності [4, с.106]. 

Усвідомлення професійної ролі, осмислення можливих професійних 

кроків та їх наслідків, прогнозування своєї професійної діяльності та її 

перспектив, здатність до самоконтролю та самовдосконалення утворюють 

вихідну базу розвитку майбутнього фахівця аграрної сфери. 

На думку вчених Н. Масовер та Н. Нікітіної існують такі показники 

професійного саморозвитку:  

змістовно-мотиваційний критерій −  об‘єм знань та система уявлень про 
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суть професійної діяльності, про вимоги професії до особистості спеціаліста та 

його професійні знання, вміння, навички; 

організаційно-діяльнісний критерій − виражена професійна спрямова-

ність, емоційна привабливість професії, позитивна мотивація, готовність 

самоорганізувати свою діяльність та наявність планів саморозвитку;  

 технологічний критерій − вміле володіння різними психолого-педагогіч-

ними технологіями, методами самовиховання, вміння переборювати труднощі на 

житєвому шляху і досягати поставлених цілей у професійному саморозвитку [5]. 

Відомо, що в юнацькому віці неабиякого значення молодь надає вибору 

майбутньої професії, а отже проектуванню в майбутньому певної соціальної 

позиції, планування, досягнення ланцюга цілей. 

Викладачі кафедри професійної освіти ПДАТУ докладають максимум 

зусиль, щоб допомогти студентам оволодіти азбукою самовдосконалення як з 

позиції громадянина, так і з позиції фахівця. В основу нашої роботи покладено 

концепцію, що є узагальненням досвіду роботи в напрямку розвитку індивіда 

відомих вітчизняних та зарубіжних науковців (С.Л.Рубінштейна, Я.Л. 

Коломінського, Дьяченко М.І., Кандибовича Л.О, І.А.Зязюна К.Роджерса, 

А.Маслоу, Р.Бернса та ін.). Отже, погоджуючись з думкою інших науковців, 

вважаємо, що професійний саморозвиток майбутніх фахівців-аграріїв має  

здійснюватися поетапно:  

I етап - здійснення самопізнання (самоспостереження, самодіагностика, 

самоаналіз). Умовою самопізнання є наявність певного рівня самосвідомості; 

II етап - формування самооцінки та прийняття рішень про необхідність 

професійного самовдосконалення; 

III етап - постановка цілей професійного саморозвитку та розробка 

індивідуальної програми самоорганізації. 

IV - практична реалізація професійного саморозвитку: самовиховання 

відповідних рис, саморегуляція, самоаналіз, самоконтроль та самокорекція. 

Будь яка система освіти може слугувати засобом успішного професійного 

саморозвитку і самореалізації тільки тоді, коли для цього будуть створені певні 
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психолого-педагогічні  умови підготовки фахівців як цілісного процесу: 

запровадження інтеграційного підходу щодо вибору форм і методів навчання та 

виховання; впровадження в процес навчання інтегрованих психолого-

педагогічних та управлінських дисциплін, які забезпечують основами знань у 

напряму особистісно-професійного розвитку й самовдосконалення ( 

―Психологія управління‖,  ―Основи психології та педагогіки", ―Методика 

викладання у вищій школі" ―Основи управління соціальними системами‖, 

―Культура ділового спілкування"» та ін. для студентів усіх спеціальностей); 

проведення зі студентами й викладачами тренінгів з розвитку навичок і вмінь 

особистісно-професійного розвитку й самовдосконалення; організацію 

позааудиторної та виховної роботи (диспути, дискусії, ―круглі столи‖); 

психолого-педагогічне консультування й психолого-педагогічна підтримка 

підвищення рівня сформованої готовності до професійного самовдосконалення 

суб‘єктів освітнього процесу.  

Висновки. Таким чином, професійний саморозвиток майбутніх фахівців-

аграріїв − це складний, багатогранний процес, спрямований на становлення, 

інтеграцію та реалізацію у практичній діяльності професійно значущих 

особистісних рис та здібностей, професійних знань і вмінь. Активізація 

професійного саморозвитку кожного студента є важливою умовою успішності 

навчального процесу та подальшої професійної діяльності, оскільки суттєво 

впливає на підвищення рівня пізнавальної та професійної активності 

майбутнього професіонала і ставить його в позицію суб‘єкта навчального 

процесу, який безпосередньо керує власною пізнавальною діяльністю та 

професійно-особистісним становленням.  
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теорії та методики фізичного виховання 

Черкаський національний університет 

 імені Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна 

На сьогоднішній день однією з найголовніших завдань держави має бути 

збереження та зміцнення здоров‘я української молоді. Адже, за останні роки 

спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості студентів, які мають 

відхилення у стані здоров‘я і віднесені до спеціальної медичної групи (СМГ), 

що позначається на їх руховій активності, працездатності та успішності. Так, за 

останнє десятиліття кількість студентів СМГ, за різними даними, збільшилась з 
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5–7 до 36–40%. Вітчизняні науковці, за даними медичних обстежень та 

проведеними соціологічними опитуваннями, свідчать, що майже 90% дітей, 

учнів і студентів мають відхилення у стані здоров‘я, а понад 50% – 

незадовільну фізичну підготовленість (Н. М. Амосов, 2002; О. Д. Дубогай, 

2004; Г. Л. Апанасенко, 2004, 2007; Н. І. Турчина, 2010; С. І. Присяжнюк, 2006–

2007, 2010). Знижується мотивація в молоді до збереження власного здоров‘я, а 

витрати часу на відпочинок або ж комп‘ютерні ігри збільшується, тим самим 

погіршуючи загальну працездатність. 

Високі темпи життя початку XXI століття, стрімкий розвиток технічного 

прогресу, модернізація навчальних і трудових процесів, різке зростання обсягів 

інформації і постійні інформаційні перевантаження, дефіцит часу, гіподинамія, 

проблеми з екологією навколишнього середовища, надання переваги шкідливим 

звичкам на противагу здоровому способу життя все більше впливають на психі-

ку та розвиток людини, і особливо студента. Вони, здебільшого, є наслідками 

різних відхилень у нормальній діяльності окремих чи багатьох функціональних 

систем організму студентів. Всебічна і тривала дія несприятливих соціальних, 

психологічних та економічних чинників зумовлює велике нервово-психічне 

напруження, яке призводить до виникнення різноманітних негативних проявів у 

поведінці студентів, а також різних нервово-психічних розладів. Модернізація 

вищої освіти згідно вимог Болонської декларації висуває підвищені вимоги до 

розумової діяльності студентської молоді. Від студентів вимагається уміння 

самостійного опрацювання великого обсягу наукового та навчально-методично-

го матеріалу. Щоденна напружена розумова праця студента, а також виникнення 

різних стресових ситуацій, недостатня рухова активність впливають на погір-

шення їхнього фізичного та психічного здоров‘я [1, с. 9]. 

Вихід з такого положення можливий лише при комплексному вирішенні 

завдань фізичного, морального та духовного виховання студентської молоді 

(Н. В. Москаленко, 2011). Фізичне виховання повинне передбачати раціональне 

поєднання нових підходів до педагогічного процесу з дисципліни «Фізичне 

виховання» і нових здоров‘яформуючих технологій (В. В. Білецька, 2012; 
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Ж. В. Малахова, 2013). Адже, результати досліджень багатьох авторів свідчать 

про чітку залежність між здоров‘ям, його енергетичними можливостями та 

організацією і методикою фізичного виховання студентів (С. С. Возний, 2007; 

В. О. Татаровский, 2008; Т. Ю. Круцевич, 2011). 

Фізична культура та спорт у плані збереження і відновлення здоров‘я, 

повинні займати значно вище місце, ніж вони займають нині. Практика показує, 

що робота в вищих закладах освіти (ВЗО) занадто відстає від потреб часу. 

Багато викладачів з фізичного виховання не володіють у достатній мірі 

необхідним рівнем знань про особливості організації та методики роботи СМГ, 

виявляють пасивність та інертність у цій важливій роботі, помилково рахуючи 

її лише додатковим навантаженням (Я. М. Яців, 2012). 

Фізичні вправи є не тільки засобом виховання і покращення фізичної 

підготовленості студентів вищих закладів освіти, але й нерідко основним 

засобом відновлення та зміцнення здоров‘я в період формування організму, 

засобом ліквідації недоліків у фізичному розвитку, джерелом підвищення 

фізичної та розумової працездатності. 

В даний час процес фізичного виховання в вищих закладах освіти за 

традиційно методикою навчання не вирішує проблеми корекції фізичного 

стану, адже вивчення питання про використання здоров‘язбережувальних 

технологій у процесі фізичного виховання студентів за даними літературних 

джерел свідчить, що фізичне виховання у ВЗО орієнтовано на досягнення 

нормативних вимог, на реалізацію декларованої державної програми, а не на 

задоволення потреби в руховій активності кожного студента, без урахування 

його інтересів і мотивів. У результаті цього з кожним роком збільшується 

кількість студентів, які мають відхилення у стані здоров‘я і за станом здоров‘я 

належить до СМГ. В зв‘язку цим, погоджуємося з фахівцями, що розробка і 

обґрунтування новітніх здоров‘яформуючих методик і технологій у фізичному 

вихованні студентів СМГ є надзвичайно актуальним питанням. 

Індивідуалізація фізичного виховання студентів, які мають відхилення у 

стані здоров‘я, є однією з головних проблем навчального процесу в ВЗО. При 
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комплектуванні груп для академічних занять з фізичного виховання, плануван-

ня фізичних навантажень, крім нозологічних форм, захворювань, протипока-

зань до того чи іншого фізичного навантаження, повинен відбуватися диферен-

ційований підхід до занять на підставі біоенергетичного потенціалу організму. 

Необхідна розробка нових, більш ефективних загально-розвивальних, оздоров-

чих та реабілітаційних програм, що враховує індивідуальні особливості 

студентів та передбачає чітке дозування фізичного навантаження щодо 

поставленого діагнозу спільно з профілактичними і оздоровчими засобами 

відновлення організму. Програми і технології слід розробляти залежно від рівня 

здоров‘я, нозології, психофізичних та психоемоційних чинників стану здоров‘я 

студентів, діагностики фізичного стану організму студентів як за візуальним 

ознаками, так і за результатами спостереження динаміки стану здоров‘я. Для 

студентів спеціальних медичних груп важливими є не тільки систематичні 

заняття фізичними вправами, але й адресна корекція порушених функцій 

організму за алгоритмами оздоровлення, забезпечуючи при цьому дію на 

організм лікувально-оздоровчого впливу, яка зростає [2, c. 4]. 

Студентам, які перенесли захворювання, необхідно, забезпечити 

повноцінний в кількісному та якісному відношенні руховий режим. Рішення 

цього завдання в значній мірі залежить від правильного вибору медичної групи 

для кожного студента. А між тим, в практиці добору медичної групи, існують 

серйозні недоліки. Кількість хлопців і дівчат які за станом здоров‘я відносяться 

до СМГ, частіше всього є великою, причому в ці групи часто потрапляють 

особи, які в повному обсязі могли б займатися в підготовчій або навіть в 

основній групі. Як відмітили С. Ф. Цвек та В. С. Язловецький, відсутність 

єдиного підходу лікарів до визначення СМГ, визначення групи для занять 

фізичним вихованням тільки на основі діагнозу перенесеної хвороби без 

урахування ступеня функціональних порушень, фізичного розвитку та 

підготовленості призводять до того, що відсоток учнів і студентів із 

відхиленнями стану здоров‘я в різних навчальних закладах часто завищений. 

Нерідко лікарі та спеціалісти зараховують багатьох дітей з незначними 
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порушеннями опорно-рухового апарату чи серцево-судинної системи в СМГ 

без достатніх підстав. Перестрахування, рівно як і хибно трактований принцип 

«перш за все не шкодити», приносить велику шкоду здоров‘ю дітей і молоді, 

які часто потребують рухової активності для повноцінного фізичного та 

психічного розвитку, але позбавлені навантаження, перебуваючи в СМГ. 

Серйозні збитки справі оздоровлення студентів, які перенесли хвороби, 

наносить звільнення від занять фізичними вправами або часткове обмеження 

певних вправ із рухового режиму, яке не має під собою достатніх підстав. 

Необхідно відмітити, що ті фізичні вправи до яких організм погано 

адаптований, є цінними в умовах обережного, чітко дозованого використання 

[3, с. 6]. Повне звільнення юнаків та дівчат від занять фізичними вправами 

може носити тільки тимчасовий характер. Тимчасове звільнення від занять або 

обмеження в них бувають після перенесених гострих, хронічних захворювань 

та їх загострень. Терміни відновлення занять фізичними вправами у цих 

випадках визначають індивідуально, з урахуванням стану здоров‘я та 

функціонального стану систем організму [1, с. 18]. 

Не ліквідовувати, а дозовано, з урахуванням ступеня порушень які є та 

рівня адаптаційних можливостей організму використовувати ці вправи є одним 

з найважливіших завдань фізичного виховання в СМГ. Досягнення 

максимального оздоровчого ефекту в процесі занять потребує використання 

диференційованих методів занять. Важливо мати на увазі, що організм 

студентів, віднесених за станом здоров‘я до СМГ, потребує рухової активності 

не менше, а частіше всього більше, ніж організм здорових студентів, лише з 

іншим дозуванням і коригуючого спрямування [3, с. 6]. 

Найважливіші завдання які слід вирішувати зі студентами СМГ, окрім 

зміцнення здоров‘я, загартовування організму і підвищення рівня працездатнос-

ті – це формування в студентів знань про здоровий спосіб життя, вмінь та 

навичок щодо самостійних занять фізичними вправами, а також залучення до 

систематичних занять фізичною культурою. Все це обумовлює інструктивно-

методичну спрямованість занять фізичного виховання. Адже заняття в кількості 
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2-х годин на тиждень не в змозі, в повному обсязі, забезпечити необхідну для 

студентів рухову активність. Тому важливо, щоб вони дали кожному студентові 

знання і практику щодо тренування організму, долання різних труднощів, 

привчили до перенесення фізичних навантажень. 

Поряд з цим, відвідування занять – важлива умова будь-якого 

педагогічного процесу з фізичного виховання, а для студентів СМГ воно має 

виключне значення. Адже тільки при регулярному відвідуванні можна бути 

впевненим, що методично вірне, послідовне підвищення навантажень в 

заняттях з фізичного виховання не буде надмірним, «форсованим» впливом. Як 

і в кожному навчальному предметі, відвідування занять з фізичного виховання 

багато в чому залежить від їх організації. Вкрай важливо викликати 

зацікавленість студентів до занять. Така зацікавленість може виникнути тільки 

в результаті творчого відношення викладача до своєї справи та вміння його 

дати відчути кожному студенту, особисту зацікавленість викладача в успіхах 

студента. Для забезпечення високого відсотку відвідування занять важливо 

знати конкретні причини які можуть знизити інтерес студентів до процесу 

фізичного виховання. Такими причинами можуть бути невисока якість змісту 

та проведення занять, а також систематичне невдале виконання студентами 

фізичних вправ, прийомів, дій, що призводить до втрати віри в свої сили. В 

зв‘язку з цим кожен викладач фізичного виховання повинен проявити турботу 

про підвищення інтересу студентів до занять фізичними вправами [3, с. 37]. 

Отже, фізичне здоров‘я та рівень підготовленості студентів СМГ набуває 

все більшого державного, наукового та практичного значення. На викладачів з 

фізичного виховання ВЗО покладається велике і відповідальне завдання – 

допомогти студентській молоді за період навчання сформувати, зберегти і 

зміцнити здоров‘я. І саме це завдання визначене у Національній доктрині 

розвитку фізичної культури і спорту в Україні [4]. 
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УДК  378. 147 Педагогічні науки 

 

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ  ГОТОВНОСТІ  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ТЕХНОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Драшко О.М., 

кандидат педагогічних наук,  

старший викладач кафедри педагогіки  

та методики технологічної освіти,  

Криворізький державний педагогічний університет 

м.Кривий Ріг, Україна 

Проблема інноваційності у професійній діяльності педагогічних 

працівників пов‘язана із загальною стратегією інноваційного розвитку України 

в контексті утвердження постіндустріального вектора суспільного поступу, 

глобалізації та розгортання інформаційної революції. 

Нові вимоги до фахової підготовки майбутніх учителів висуваються в 

Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державному стандарті базової і повної 

середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції 

загальної середньої освіти (12-річна школа). В логіці досліджуваної проблеми 
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мова йде про соціально-особистісну обумовленість інтеграції компетентнісного, 

культурологічного та особистісно-орієнтованого підходів до цілеспрямованої 

зміни цілей, умов, змісту, засобів, методів, форм діяльності суб‘єктів 

педагогічного процесу.  

Глибина, актуальність, багатокоплексність заявленої проблеми приверну-

ли до неї увагу як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Аналізуючи їх роботи, 

ми змогли виокремити наступні основні напрями досліджень. Так, наприклад, у 

дослідженнях  В.Курило, О. Лоренсова, В. Паламарчук, І. Підласого, та ін. 

приділено увагу визначенню структури, закономірностей функціонування та 

розвитку інноваційних процесів у педагогічних системах;особливості графічної 

підготовки вчителя трудового навчання представлено у численних дисертацій-

них роботах В. Вітренко, І. Голіяд, В. Сидоренко; систему організаційно-

педагогічних умов з практичної підготовки студентів до проведення занять у 

навчальних майстернях розкривають В. Кузьменко, Д. Тхоржевський; В. Курок 

обґрунтовує специфіку інтеграції навчальних дисциплін в структурі підготовки 

вчителя до трудового виховання школярів; Л. Хоменко досліджує підготовку 

вчителя трудового навчання до конструювання, моделювання, розробки техно-

логії і виготовлення швейних виробів та багатьох інших. 

Досить детальне вивчення таких робіт приводить нас до висновку про 

реально існуючу суперечність між законодавчою та науковою базою щодо 

інноваційного вирішення проблем трудового навчання учнів в системі шкільної 

освіти та гальмуванням такого процесу через недостатню підготовку вчителів 

трудового навчання до інноваційної діяльності.  

З огляду на поставлену мету, вважаємо за потрібне систематизувати такі 

складові досліджуваної проблеми як: готовність вчителя до діяльності в 

контексті кінцевої мети навчально-виховного процесу, інноваційна діяльність 

вчителя в контексті дидактичного її осмислення, забезпечення підготовки 

вчителя до інноваційної діяльності динаміки її результатів. 

Переважна більшість згаданих науковців схиляється до думки про 

узгодженість використання термінів «формування» та «підготовка» в 
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характеристиці цілеспрямованих педагогічних впливів на особистість з метою 

забезпечення її готовності до педагогічної професійної діяльності [2]. 

З точки зору значимості теоретичного базису для досліджуваної 

проблеми серед праць українських і зарубіжних учених, присвячених розгляду 

окремих аспектів формування готовності майбутніх учителів до інноваційної 

професійної діяльності, відзначимо, у першу чергу, монографію Л. Подимової 

та В. Сластьоніна, кандидатські дисертації М.Дуки, Н. Клокар, та ін… У них 

певною мірою розв‘язуються завдання виявлення теоретико-методологічних і 

практичних засад формування готовності майбутніх учителів до інноваційної 

професійної діяльності. Зокрема, обґрунтовуються та експериментально 

перевіряються заходи, спрямовані на формування в майбутніх учителів 

позитивного ставлення до інноваційної професійної діяльності (Л.Струценко), 

виявляються умови формування в освітян готовності до створення освітніх 

інновацій (М. Дука, І. Протасова, Ю.Рудинова), розглядаються питання станов-

лення педагогічних працівників як суб‘єктів освітніх інновацій в умовах 

післядипломної педагогічної освіти, визначаються фактори успішності 

інноваційної діяльності освітян (Н. Клокар, О. Козлової, Г. Кравченко). 

Сутність інноваційної педагогічної діяльності доцільно охарактеризувати 

з трьох позицій: етапності розвитку інноваційних процесів: розробка, освоєння 

й використання нововведень;вищого ступеню педагогічної творчості, 

педагогічного винахідництва, введення нового у педагогічну практику;  

науково - практичного  дослідження та інноваційного експерименту . 

    Готовність вчителів трудового навчання до інноваційної педагогічної 

діяльності ми розуміємо складне, системне, особистісне утворення 

(інтегративну якість його особистості). Структура готовності тотожна структурі 

функціональної психологічної системи інноваційної педагогічної діяльності та 

містить такі складові: мотиви, цілі, інформаційну основу та програму 

діяльності, а також блок прийняття рішення і підсистему професійно важливих 

якостей особистості [1]. 

    Підготовку до інноваційної діяльності студентів правомірно віднести до 
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категорії систем, оскільки вона являє собою упорядковану множину взаємо-

пов‘язаних компонентів (цілей, змісту, методів, форм, засобів тощо) і виступає 

як підсистема їхньої загальнопрофесійної підготовки в педагогічних ВНЗ, та 

спрямована на становлення студентів як суб‘єктів освітніх нововведень. 

Важливою детермінантою результативності підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності є 

реалізація технології моніторингу інноваційної діяльності в системі «ЗОШ – 

ВНЗ» в контексті соціально-особистісного попиту та результатів його 

задоволення [1; 3; 4].  

Безумовно, що все це передбачає цілеспрямовану системну і систематичну 

активізацію факторів впливу на формування готовності вчителів до інноваційної 

діяльності, що включає: створення новаторських педагогічних рішень, пов‘яза-

них з формуванням, обґрунтуванням нових педагогічних ідей та їх впроваджен-

ням у конкретній педагогічній системі (педагогічні відкриття); перетворення, 

конструювання окремих елементів педагогічних систем, засобів, методів, умов 

навчання та виховання (педагогічні винаходи); модернізацію й адаптацію до 

конкретних умов уже відомих методів і засобів (педагогічні вдосконалення); 

моніторинг дієвості механізмів включення суб‘єктів навчального процесу в 

інноваційні процеси; модернізацію змісту професійної діяльності педагогів 

щодо забезпечення індивідуалізації системи контролю, самоконтролю і оцінки 

досягнень учнів на засадах єдності компетентнісного підходу в контексті 

соціально-економічних вимог ринку праці, особистісно-орієнтованого підходу 

в контексті неперервного професійно-особистісного саморозвитку; постійне 

оновлення науково-методичного, нормативно-методичного, навчально-мето-

дичного, технічного забезпечення навчально - виховного процесу. 

Враховуючи вище викладене, систему підготовки майбутніх учителів 

технології  до інноваційної  педагогічної діяльності ми представили як сукуп-

ність підсистем методологічних підходів (компетентнісного, культурологіч-

ного, особистісно-орієнтованого); підсистему компонентів навчально-вихов-

ного процесу (цільовий, мотиваційний, змістовний, операційно - діяльнісний, 
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емоційно-регулятивний, оцінно-результативний); підсистему організаційно-

педагогічних умов (розроблення та впровадження моделі цілей з підготовки 

майбутніх учителів технології до інноваційної педагогічної діяльності; ство-

рення інноваційного середовища взаємодії суб‘єктів навчально-виховного 

процесу; реалізація особистісно-орієнтованої технології накопичення досвіду; 

моніторинг досягнення цілей на всіх етапах формування готовності майбутніх 

учителів технології до інноваційної педагогічної діяльності); підсистему 

інноваційної діяльності в системі «ЗОШ – ВНЗ» в контексті соціально-особис-

тісного попиту та результатів його задоволення (комплекс показників реалізації 

інноваційної діяльності студентів під час проведення педагогічної практики; 

рефлексивна оцінка досягнутих результатів). 

Підсумовуючи все вище викладене, можемо з певністю говорити, 

важливо, щоб суб‘єкти досліджуваного процесу оволоділи системним баченням 

педагогічної проблеми та аналітичним підходом до її вирішення в контексті 

використання інноваційно - розвивальних технологій. 

Важливим вектором розв‘язання досліджуваної проблеми є, на нашу 

думку, формування у респондентів здатності адекватно оцінювати свій власний 

творчий потенціал та установлювати залежність результатів своєї (як 

навчальної так і професійної у подальшому) діяльності від такого потенціалу,  

формування та розвиток у них готовності до прогнозування свого професійного 

потенціалу як суб‘єкта інноваційної педагогічної діяльності. 
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For several years now, innovations in higher education have been regarded 

within the context of a societal supersystem demonstrating their interrelations and 

interdependency at all levels. Raising the quality of innovations in foreign langua-

ge teaching will positively affect education itself and benefit the whole society.  

However, too often it is education‘s own practices that limit the broader uptake 

of new technologies. Whether it is insufficient ongoing professional development or 

the reluctance to accept the need for digital media literacy, significant challenges 

stand in the way of smooth assimilation. But still changes in educational process are 

inevitable, and more and more teachers and students are making the move creatively 

and with admirable conviction. 

According to Brewer and Tierney, innovation is a successful introduction of 

a new thing or method. Thus, to innovate the process of a foreign language 

teaching is to look beyond what is currently being done in the class and develop a 

new idea that helps teachers and students to do their job in a new way.  

https://cdu.edu.ua/en/
https://cdu.edu.ua/en/
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So, in foreign language teaching innovation can appear as a new pedagogic 

theory, methodological approach, teaching technique, instructional tool, learning 

process, or institutional structure that, when implemented, produces a significant 

change in teaching and learning, which leads to better students‘ learning process. 

Innovations in foreign language learning are intended to raise productivity and 

efficiency of learning a foreign language and improve teaching and learning quality.  

To achieve this goal, innovations can be directed toward progress in one, 

several, or all aspects of a language learning system: theory and practice, curriculum, 

teaching and learning, policy, technology, institutions and administration, 

institutional culture, and teacher education. They should be applied in any aspect of 

language learning process that can make a positive impact on teaching and learning. 

As a result, these innovations concern not only teachers and their students, not only 

their desire to implement something new, but also parents, administrators, 

researchers, and policy makers and require their active involvement, support and 

investments.  

When considering students, we think of studying cognitive processes taking 

place in the brain during learning – identifying and developing abilities, skills, and 

competencies. These include improving attitudes, dispositions, behaviors, motivation, 

self-assessment, self-efficacy, autonomy, as well as communication, collaboration, 

engagement, and learning productivity. 

To raise the quality of teaching, we want to enhance teacher education, 

professional development, and life-long learning to include attitudes, dispositions, 

teaching style, motivation, skills, competencies, self-assessment, self-efficacy, 

creativity, responsibility, autonomy to teach, capacity to innovate, freedom from 

administrative pressure, best conditions of work, and public sustenance. 

As such, we expect educational institutions to provide an optimal academic 

environment, as well as materials and conditions for achieving excellence of the 

learning outcomes for every student (program content, course format, institutional 

culture, research, funding, resources, infrastructure, administration, and support). 
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Innovations in foreign language teaching may come as a result of 

inspiration, continuous creative mental activity of teachers and students as it has 

always been. But the rapid development of new technologies has hit stride and 

been implemented in foreign language teaching as well as in other fields of 

education. 

Among the emerging technologies that will impact the field of language 

learning over the course of the next years, we can mention cloud computing, mobile 

learning, learning analytics, open content, 3D printing, games and gamification, tablet 

computing, and wearable technology. 

But we realize that without mutual hard work and strong desire of all the 

participants of educational process and permanent investments in the educational 

system, the implementation of new technologies in the field of foreign language 

teaching will take a long time. 
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Серед дидактичних технологій спрямованих на інтенсифікацію уроку, 

особливе місце посідає проблемне навчання. Без сумніву, сучасний вчитель у 

своїй практичній діяльності широко застосовує увесь арсенал напрацьованих 

педагогікою дидактичних технологій, тому, проблемне навчання не слід 

сприймати як універсальний вид навчання. Проте жодна із технологій не є 

настільки сприятливою для розкриття та реалізації мислиннєвого потенціалу 

учнів, як воно. Активізація навчальної діяльності учнів шляхом залучення їх до 

пошукової діяльності та самостійного розв‘язання навчальних проблем сприяє 

розвитку творчих здібностей, формуванню психологічної установки на 

подолання пізнавальних труднощів, виникненню відчуття особистої 

відповідальності за якість набутих знань. 

Концептуальні засади технології проблемного навчання ґрунтуються на 

теоретичних висновках американського філософа, психолога і педагога 

Дж.Дьюї (1859 – 1952 рр.). Розмірковуючи над проблемою оптимізації якості 

освіти, учений виокремив три умови успішного навчання: проблематизація 

навчального матеріалу (знання засвоюються лише внаслідок здивування і 

зацікавлення); активність суб‘єктів навчання (знання повинні засвоюватися з 

«апетитом»); зв‘язок навчання із життям або подальшою практичною 

діяльністю (у такому випадку формується мотив до навчання, адже суб‘єкт 

розуміє, для чого вчиться). 

Ідеї Дж.Дьюї пропагувались і трансформувались у світовій практиці протя-

гом наступних десятиліть, зокрема концепцію функціонування проблемного 



46 
 

навчання як цілісної методичної системи, що об‘єднує різноманітні методи та 

прийоми навчання, створив М.Махмутов. 

Розробці методики проблемного навчання з позиції психології навчальної 

діяльності сучасна дидактика завдячує науковим працям А. Леонтьєва, 

П. Гальперіна, В. Давидова, Н. Менчинської, Н. Тализіної та ін.   

Особливості  функціонування проблемності, а також вплив проблемної 

ситуації на пізнавальну активність та психологічний стан особистості 

досліджували М. Скаткін, І. Лернер.  

На сучасному етапі проблемою розвиваючого навчання займаються 

А. Алексюк, В. Андрущенко, В. Безпалько, С. Гончаренко, І. Підласий, 

Г. Селевко, С. Терно, І. Дичківська, В. Давидов, В. Ягупов, С. Снапковська та 

інші. 

Разом з тим, маючи беззаперечні переваги у реалізації мети та завдань 

реформування сучасного загальноосвітнього закладу, проблемне навчання 

залишається найбільш складною і найменш методично адаптованою для школи 

технологією навчання.  

Аналіз наукових праць з окресленої проблеми дозволяє розглядати 

проблемне навчання як цілісну диференційовану технологію розвиваючої 

освіти, спрямовану на динамічне засвоєння учнями знань, формування 

прийомів дослідницької пізнавальної діяльності, залучення їх до наукового 

пошуку та творчості. В основі такого навчання лежить інтелектуальна 

активність людини, що ґрунтується  на високому рівні пізнавальної мотивації – 

свідомої потреби в навчально-пізнавальній діяльності.  

Проблемне навчання розпочинається зі створення проблемної ситуації. 

Проблемна ситуація – це психологічний стан, який виникає у результаті 

мислинневої взаємодії суб‘єкта (учня) з об‘єктом (навчальним матеріалом), що 

викликає пізнавальну потребу розкрити суть суперечливих процесі або явищ, 

які вивчаються [1, с. 124]. Такий стан викликає пізнавальну потребу, яка, своєю 

чергою спричиняючи пошукову активність, виявляється через пізнавальний 

мотив і опредмечується у вигляді проблеми, що, наближаючи момент відкриття 
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учнем суб‘єктивно нового знання, стимулює його до постановки особистої 

навчальної мети та завдань.  

Процес формування навчальної потреби проходить в декілька етапів: а) 

постановка навчальної мети, аналіз проблеми; б) усвідомлення суті проблеми; 

в) словесне формулювання проблеми. Як наслідок, навчальний процес нагадує 

безперервний ланцюг педагогічних дій: проблемна ситуація – пошук способів її 

рішення – вирішення проблеми [2, с. 24]. 

Вихід із проблемної ситуації передбачає пошук відповідей на проблемні 

запитання та розв‘язання низки проблемних завдань чи задач. 

Проблемне запитання – це запитання, на яке не має готової відповіді. Її 

учень шукає самостійно шляхом проведення  ряду мислительних операцій, 

таких як аналіз, порівняння, синтез, узагальнення тощо [3, с. 23]. На відміну від 

звичайного, проблемне запитання має перетворюючий характер і не 

обмежується пригадуванням або відтворенням раніше набутих знань. Крім 

того, проблемне запитання має здатність виводити на поверхню глибинний 

зміст проблеми і містить у собі дослідницьке начало. Наприклад, при вивченні 

політичної роздробленості Київської Русі в другій половині ХІ ст. – першій 

половині ХІІІ ст. учнів можна попросити назвати відомі їм причини політичної 

роздробленості Київської Русі, або ж поставити запитання «Чим відрізнялася 

політична роздробленість Київської Русі у другій половині ХІ ст. – першій 

половині ХІІІ ст. від подібної ситуації у Франції?». 

У першому випадку маємо приклад запитання відтворювального типу, 

відповідь на яке вимагає перелічення фактів, прописаних у будь-якому 

підручнику з історії України, у другому – запитання, що потребує багато-

факторного аналізу: розуміння закономірностей феодальної роздробленості як 

історичного явища, усвідомлення характерних рис цього явища на різних 

територіях, здатності до порівняльної характеристики та узагальненої відповіді.  

Зауважимо також, що проблемне запитання можна розглядати з позиції 

його об‘єктивності чи суб‘єктивності. Об'єктивний характер запитання має у 

випадку, коли не існує єдиного наукового підходу до відповіді на нього. 
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Суб‘єктивний – коли відповідь існує, але учень не володіє методикою 

наукового аналізу, необхідною для її пошуку [4, с. 346]. Як в першому, так і в 

другому випадках дидактичне ускладнення, що виникає в процесі пошуку 

відповідей на запитання, спонукає учня до аналітичної діяльності, а відтак 

робить його активним учасником навчального процесу. 

Проблемне запитання ускладнюється та набуває дослідницького характеру 

трансформуючись у проблемне завдання.  

Проблемне завдання – це вид координованої педагогом пошуково-

пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на поетапне розв‘язання ними низки 

навчальних проблем, з метою засвоєння нових знань, формування умінь та 

навичок. Процес формування навчальної проблеми здійснюється у декілька 

етапів: а) аналіз ситуації; б) усвідомлення суті проблеми; в) словесне 

формулювання проблеми; г) розв‘язання проблеми [4, с. 128]. 

Оскільки головною ознакою навчальної проблеми є наявність суперечливої 

інформації або ситуації, то розв‘язання проблемних завдань відбувається  у 

формі пошуку. Опрацьовуючи широкий спектр історичних інтерпретацій, 

включаючи академічну історію, історичну белетристику, художню літературу, 

дані народного фольклору і т. ін., учні повинні обґрунтовано висловити власну 

позицію щодо оцінки того чи іншого історичного факту або явища.  

Різновидом проблемного завдання є проблемна задача.  

Проблемна задача – це форма подачі навчального матеріалу з наперед 

заданими умовами і невідомими даними. Пошук цих даних вимагає від учня 

активної розумової діяльності, аналізу фактів, з‘ясування причинно-

наслідкових зв‘язків. Часто задача містить у собі реальне або удаване 

протиріччя, яке викликає пізнавальне ускладнення. Як і у випадку з 

проблемними запитаннями і завданнями, проблемну задачу не можна 

розв‘язати лише шляхом пригадування здобутих раніше знань, необхідно 

розмірковувати, шукати зв‘язки, добирати докази [3, с. 21].  

Структуру проблемної задачі характеризують три компоненти: дані 

(умова), вимога та невідоме. Рішення такої задачі може бути у формі 
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словесного міркування, письмових висновків, есе, навчальних проектів тощо.  

Безумовно виконання подібних завдань вимагає від учня наявності певного 

рівня теоретичної та практичної підготовки. Підготовленість учня до 

проблемного навчання у цьому сенсі визначається насамперед його вмінням 

побачити запропоновану вчителем проблему, сформулювати її, знайти шляхи 

вирішення й вирішити ефективними прийомами.  

Отже, проблемне навчання – це сукупність методів та прийомів, за 

допомогою яких для учнів створюється проблемна ситуація, формуються 

проблеми, здійснюється пошук шляхів їх вирішення.  

На відміну від традиційного, проблемне навчання опирається не лише на 

пізнання історичних фактів та подій, а й на розкриття причинно-наслідкових 

зв‘язків. Відтак правильне формулювання навчальної проблеми – одне із 

головних завдань, від якого залежить успіх та результативність навчального 

процесу. 

Література: 
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УДК 37.02         Педагогічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУСІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ 

З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

               

                                                                                           Казимірчук Р.І., 

                                               викладач методики професійного навчання 

                                        індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

                                                                                   м. Конотоп, Україна 

Вивчаючи тему програми: «Методи виробничого навчання», а саме 

матеріал  «Евристична бесіда як метод активізації пізнавальної діяльності 

учнів» для підготовки майбутніх майстрів виробничого навчання варто викорис-

тати метод дискусії. Мета даного заняття: Сформувати в студентів знання особ-

ливостей застосування евристичної бесіди в процесі виробничого навчання. 

Вступне слово викладача. Розглянувши питання про методи виробничого 

навчання які класифікують за джерелом інформації, а саме словесні методи 

виробничого навчання, особливої уваги потребує розгляд питання проведення 

бесіди. Адже бесіда в процесі підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ 

займає  помітне місце при формуванні в учнів умінь виконувати прийоми й 

способи робіт з професії. 

Сьогодні розглянемо питання застосування евристичної бесіди в процесі 

виробничого навчання. 

 Евристична бесіда (частково – пошукова). Така методична форма 

спілкування майстра з учнями,  яка, по-перше, дає при вмілому її використанні 

досить високий навчально-виховний ефект, майбутній майстер повинен 

володіти основами ведення бесіди; по друге, бесіда – це метод, володіння яким 

потребує глибоких знань його  суті, організації, керівництва. 

(Викладач, в даному випадку на прикладі розкриття сутності методу 

бесіди,  має реальну і досить ефективну можливість продемонструвати 

практичну реалізацію цього методу на практиці. Одним словом, матеріал про 

евристичну бесіду зі студентами  вивчається методом дискусії  із 
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застосуванням самої частково - пошукової бесіди  на основі отриманих знань 

ними з теми: «Методи виробничого навчання»). 

Шляхом постановки питань викладач  залучає  студентів  до   дискусії. 

Питання викладача (В): Ми розглянули сутність і методичні прийоми 

пояснення. Які,  на вашу думку, основні недоліки цього методу і чому? 

Відповідь студентів (С): Низька активність учнів. Активно дієвою особою 

є майстер. Увага учнів розсіяна, вони відволікаються. Відомості, що 

повідомляються не обґрунтовані. 

В: Які шляхи підвищення ступеня активності учнів при вивченні нового 

матеріалу? 

С: Залучати учнів до обговорення фактів, явищ, процесів, які вивчаються. 

Примушувати їх не тільки слухати,  але  і самих розмірковувати, роздумувати, 

представляти  в процесі сприйняття нового.  

В: Правильно. Одним з ефективних засобів такої активізації учнів є 

застосування «питання – відповідь» методу спілкування майстра з учнями, 

зокрема евристичної  бесіди, яка на відміну від контрольно – перевіркової , 

характерна тим, що майстер шляхом постановки перед учнями питань і 

сумісних разом з ними логічних розмірковувань підводить учнів до певних 

висновків, що складають суть вивчає мого матеріалу. Не випадково така бесіда 

називається евристичною, від грецького «еврика», знайшов. 

Як ви думаєте, будь-який  навчальний матеріал можна вивчати методом 

евристичної бесіди? 

С: Ні, щоб думати, розмірковувати, робити висновки, потрібно мати 

певний запас знань, тому бесіду потрібно будувати вже на отриманих знаннях 

учнями й досвіду, з питань, що розглядаються. 

В: Ще що? 

С: Матеріал, що вивчається повинен мати  певну причинно-наслідкову 

логічну побудову.  

В: Якщо порівняти пояснення і бесіду, то який з цих методів вивчення 

нового навчального матеріалу, на вашу думку є більш економним за часом? 
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С: Звичайно, пояснення. При проведенні евристичної бесіди витрачається 

багато часу на виправлення неправильних відповідей,  на підведення учнів до 

правильних висновків. 

В: Який висновок можна зробити? 

С: Бесіду потрібно застосовувати при вивченні важливого матеріалу, на 

який не шкода витратити багато часу. 

В: Коли, на вашу думку, найбільш доцільно застосувати евристичну 

бесіду в процесі виробничого навчання? 

С: В тому випадку, якщо необхідно повідомити учням нові відомості. А 

це робиться в процесі вступного інструктажу. 

В: Правильно думаєте. Але  для вступного інструктажу цілісна, логічно 

представлена побудова навчального матеріалу, як правило, не характерна, це в 

основному стандартно  для теоретичного навчання. З урахуванням цього в чому 

особливість застосування евристичної бесіди в процесі виробничого навчання? 

С: Евристичну бесіду доцільно застосовувати тоді, коли необхідно 

глибоко розібратися, переконатися, уточнити, пов‘язати з вже набутими в учнів 

знаннями й досвідом. 

В: А якщо конкретніше? 

С: Розбір технічної й технологічної документації, схем, довідкових 

матеріалів, вирішення «природних» виробничих проблем, вибір або розрахунок 

режимів, вивчення інструкцій, правил тощо. 

В: Молодці, правильно думаєте. Тепер подискутуймо про організацію 

евристичної бесіди. Бесіда це питально-відповідальний метод, питання – 

основні інструменти бесіди. Які, на вашу думку, повинні бути вимоги до питань 

евристичної бесіди? 

С: Питання повинні стимулювати мислення учнів. 

В: А які питання стимулюють мислення учнів? 

С: На порівняння, зіставлення, на пояснення, на доведення. 

В: Подумайте і на прикладі вашої професії   запропонуйте  5-6 таких 

питань. Ми обговоримо їх на наступному занятті. 
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Таким чином, заставляючи студентів  самих розмірковувати, знаходити 

правильні відповіді й висновки, зіштовхуючи думки, пропонуючи навідні, 

коригувальні,  додаткові й допоміжні  питання, можна розглядати й сутність 

самої евристичної бесіди та наочно розкрити атмосферу її проведення. 

Вирішальне значення для ефективності бесіди має правильний підбір, 

формулювання й постановка питань, які в цьому випадку є головними 

інструментами цього методу 

Наведемо кілька прикладів таких продуктивних питань: 

- Відомо, що чим менше кут заточення інструмента, тим він гостріше. 

Чому в цьому випадку різець для обробки твердого матеріалу рекомендується 

заточувати на більший кут, ніж для обробки більш м’якого матеріалу? 

- Чому при свердлінні на свердлильному верстаті його потрібно спочатку 

пустити на холостому ходу, а потім підводити свердло до деталі? 

- Яким законом фізики можна пояснити балансування напилка при 

обпилюванні? 

Крім того, слід зазначити наступні вимоги до питань:  

 стислість і точність;  

 цілеспрямованість;  

 чіткість і простота формулювання;  

 зв‘язок з попередніми питаннями й темою бесіди;  

 практична спрямованість. 

На закінчення викладач підбиває  підсумки бесіди, формулює основні 

висновки – рекомендації, призводить все в певну систему, розкриває 

нерозглянуті моменти організації та методики проведення бесіди.  
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Кірик Іванна 

студентка 5 курсу педагогічного факультету 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(м. Ізмаїл, Україна) 

Науковий керівник – доц. Іванова Д. Г. 

Інтерактивне навчання – це навчання, яке базується на основі поєднання 

спілкування та взаємодії, що втілюється в методах, в різноманітних формах та 

технологіях.  

Поняття «Інтерактивне навчання» складається з таких загальних понять 

як «інтеракція» та «навчання». Поняття «інтеракція» або «інтерактивний» 

походить від англійської мови – «Interaction — «взаємодія»». Тому поняття 

розкриває характер і ступінь взаємодії між об‘єктами. В сучасному 

педагогічному словнику пропонується таке визначення «взаємодія 

педагогічна», що означає « Соціально зумовлений особистісно-значущий 

процес реалізації міжособистісного діяльнісного контакту школяра і педагога 

(при направляючій ролі останнього), у ході й результаті якого здійснюється 

цілеспрямований, планомірний, прогресивний і продуктивний саморозвиток 

учня та подальше особистісне і професійне самовдосконалення вчителя, а 

також зміцнення їхньої сукупності та покращення відносин » [1, с.10].  

Навчання розуміють як « Цілісний двосторонній процес педагогічної 

діяльності вчителя (викладання) і пізнавально-навчальної діяльності учнів 
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(учіння), спрямований на досягнення навчально-виховних завдань » [1, с.55]. 

Отже, цілісний двосторонній процес і є взаємодією між учнем та вчителем.  

Спілкування є головним компонентом інтерактивного навчання, у 

довідниках його визначають як « Один з універсальних способів вияву групової 

форми буття людей; форма активності особистості, яка породжується 

потребами у суміснійжиттєдіяльності та обміні інформацією; проявляється у 

встановленні та розвитку контактів між людьми, у формуванні міжособистісних 

контактів » [1, с.83-84]. 

Відтепер видається за можливе схарактеризувати взаємозв‘язок головних 

компонентів інтерактивної взаємодії. Оскільки спілкування є одним із основних 

видів взаємодії між вчителем (вихователем) та дитиною, за допомогою якої 

відбувається навчання, саме спілкування визначає характер педагогічної 

взаємодії, а вона вже зумовлює темп і якість навчання. Якщо ми вилучимо щось 

із цих трьох компонентів, то процес навчання вже не буде відбуватись. Без 

спілкування не буде взаємодії, так як на ньому ґрунтуються всі методи, 

прийоми, технології, які дозволяють здійснювати інтерактивну взаємодію.  

У дітей старшого дошкільного віку відбувається інтенсивний розвиток 

емоційно-вольової, інтелектуальної, лексичної та моральної сфери особистості. 

Дитина вже вміє, спираючись на свої раніше здобуті вміння та знання, 

здійснювати логічні операції, такі як поєднання, виокремлення, логічна 

здогадка. Що ж охоплює зміст поняття «логічне мислення»? Насамперед, воно 

формується на основі образного мислення і є вищою стадією розвитку 

мислення людини. Розвивати логіку в дитини дошкільного віку потрібно для 

подальшого ознайомлення з математикою – вивчення цифр, букв, засвоєння 

різних мір часу, ваги, висоти, довжини та ін.  

Задля ефективного розвитку логічного мислення сучасні педагоги 

пропонують безліч методів та прийомів. Вивченням таких методів займались 

такі вчені як Звонкін А.К. в книзі «Малюки і математика. Домашній гурток для 

дошкільнят», Сичова Г.Є. у праці «Формування елементарних математичних 

уявлень у дошкільників.», Кузнєцова В.Г. у посібнику «Математика для 



56 
 

дошкільнят. Популярна методика ігрових уроків», Беженова М. у навчально-

методичній розробці «Математична абетка. Формування елементарних 

математичних уявлень», та інші. 

На нашу думку, логічне мислення розвивається якнайкраще у процесі 

інтерактивного навчання. Методи інтерактивного навчання можна умовно 

поділити на дві категорії: групові та фронтальні [2]. До фронтальних належать 

прийоми роботи, які залучають до взаємодії всю групу дітей. Групові ж навпаки 

складаються з малих груп від 2 до 6 дітей. Конкретизуємо особливості 

застосування цих двох груп методів інтерактивного навчання у роботі зі 

старшими дошкільниками в умовах закладу дошкільної освіти. 

Групові методи 

Робота в парах. Діти знаходять собі пару та  виконують завдання 

вихователя під час обміну думками, що дозволяє швидко досягти поставленої 

мети, активізує навчально-пізнавальну діяльність дітей на занятті. Після 

виконання завдання один з партнерів доповідає про результати всій групі. 

Робота в трійках. Насправді, це ускладнена робота в парах. В такій 

ситуації ліпше в трійках проводити обговорення, обмін ідеями, ототожнення 

результатів  чи навпаки, виділення більш креативних ідей чи зауважень. 

Змінювані трійки. В методі використовується більш складна операція : 

всі трійки дошкільнят отримують одне й те саме завдання, а після обговорення 

один член трійки змінює групу, один повертається до попередньої групи і 

ознайомлює її членів новостворених трійок з досягненням своєї мікрогрупи. 

Два-чотири-всі разом. Дві пари по двоє дітей окремо працюють над 

вирішенням завдання  протягом якогось часу (2-3 хвилини), вони повинні 

знайти спільне рішення, потім пари дітей  об‘єднуються і діляться набутим. Як і 

в парах, необхідним є обрання правильного і всіх задовольняючого рішення. 

Після цього можна або з‘єднати  дітей в більш складне утворення, або взагалі 

перейти до загального обговорення. 

Карусель. Діти діляться і утворюють два кола – зовнішнє і внутрішнє. 

Внутрішнє коло залишається статичним, зовнішнє діє. Є два варіанти 
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використання такої вправи – для обговорення (проходять «попарні 

обговорення» кожного з кожним, причому кожна дитина внутрішнього кола 

має свої, неповторювані аргументи), чи для обміну знаннями (діти із 

зовнішнього кола, рухаючись, збирають дані). 

Акваріум. У цій роботі одна мікрогрупа виконує завдання окремо, в 

середині групи, після опрацювання повідомляє результат, а інша частина групи 

спостерігає, не втручаючись. Далі діти з зовнішнього кола обговорюють виступ 

до групи і свої власні здобутки, нові аргументи. 

Фронтальні методи 

Велике коло. Діти які знаходяться в колі  по черзі за власним бажанням 

висловлюються з приводу якогось проблемного питання. Процес 

продовжується, поки є бажаючі висловитися свою власну думку або варіант 

вирішення проблеми. Вихователь може взяти слово після обговорення. 

Мікрофон. Це різновид великого кола. Діти швидко один за одним 

висловлюються з приводу проблемної теми або завдання, передаючи один 

одному уявний «мікрофон». 

Незакінчені речення. Більш складний варіант Великого кола: відповідає  

дитина яка може продовжити незакінчене речення  «я зрозумів, що…». 

Мозковий штурм. Загальновідома ефективна педагогічна технологія, суть 

якої полягає в тому, що всі діти по черзі свою думку з приводу проблемної теми  

висловлюють абсолютно всі діти, діти можуть також висловлювати загальні або 

схожі думки. Власна думка  не піддається критиці і не обговорюється до 

закінчення всіх висловлювань. Потім відбираються найбільш оригінальні та 

доцільні варіанти розв‘язання проблеми. 

Мозаїка. Це робота, що поєднує два загальні види методів і групову, і 

фронтальну роботу. Малі групи дітей працюють над різними вправами або 

проблемами, після чого перегрупуються так, щоб у кожній новій групі були 

діти, що працювали з кожного аспекту проблеми.  

Аналіз наукових джерел доводить, що інтерактивні методи можуть бути 

таких видів, як : пізнавальні, інформаційні, мотиваційні, регулятивні. 
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Наприклад вправа «Мозковий штурм», може бути перероблена на гру 

«Найкраща ідея», яка може бути як груповою, так і фронтальною. Вона 

розвиває уяву дітей, логічне мислення, вміння працювати з іншими. У нашому 

досвіді було апробовано такі теми для «мозкового штурму» у старшій групі 

дитячого садка, як-от: «Чи готові ви до школи…», «Чим краще зайнятися, коли 

виростеш…», « Що повинно бути в кожному домі…» та ін.  

Досвід свідчить, що інтерактивне навчання має декілька незамінних склад-

ників: спілкування, взаємодія та навчання. За допомогою інтерактивних методів 

можливий ефективний розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку. 
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Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького, 

м. Черкаси, Україна 

Проблема здоров‘я дітей і студентської молоді особливо гостро постала 

на початку третього тисячоліття і характеризується подальшим погіршенням 

стану здоров‘я і фізичної підготовленості населення України, зменшенням 

тривалості життя, демографічною кризою. З кожним роком збільшується 

кількість студентів, котрі займаються у спеціальних медичних групах. Так, їхня 

чисельність, в окремих гуманітарних ВЗО, досягає 30–40%. 
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Тривожні тенденції збільшення контингенту у спеціальних медичних 

групах свідчать не тільки про проблематичність їхнього подальшого всебічного 

розвитку, а й на можливі перспективи зростання кількості молодих спеціалістів 

із зниженою працездатністю і ранньою інвалідністю [1; 2]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства фізичне виховання є одним із 

важливих факторів у збереженні, формуванні і зміцненні здоров‘я людини. 

Але організація процесу фізичного виховання у вищих закладах освіти 

(ВЗО) вимагає удосконалення, спрямованого на покращання здоров‘я студентів 

(С. М. Канішевський, 1999; С. І. Крамськой, В. П. Зайцев, 2006). 

Погоджуємося з думкою фахівців, що нині фізичне виховання 

студентської молоді, далеке від досконалості через ряд причин, а саме [3, с. 53]: 

- недостатню кількість аудиторних та позааудиторних занять з фізичного 

виховання; 

- низьку мотивацію до самостійних занять фізичними вправами; 

- недостатній рівень спеціальних знань і практичних умінь в галузі 

фізичної культури; 

- низький рівень використання новітніх технологій і технічних засобів під 

час теоретичних і практичних занять з фізичного виховання; 

- недостатнє фінансове забезпечення; 

- низький рівень управління фізичним вихованням з боку керівництва 

ВЗО тощо. 

Сьогодні практичні заняття з фізичного виховання в ВЗО – позааудиторні 

і тривають 2 години (одне заняття) на тиждень протягом І та ІІ курсів навчання 

студентів. Ці заняття, як правило, навчальний заклад зараховує до факультатив-

них (необов‘язкових). Численні публікації науковців свідчать про те, що за 

такої організації фізичного виховання, марно очікувати навіть на збереження 

досягнутого рівня фізичної підготовленості і здоров‘я, а не те щоб на їх 

зміцнення і розвиток. Така ситуація спонукає до пошуку альтернативних 

шляхів заохочування студентів до самостійних занять, до здорового способу 

життя й активного дозвілля, до використання новітніх і цікавих форм 
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проведення занять з фізичного виховання [4, с. 55]. 

Окрім того, як зазначає А. В. Лукачина, викладачі фізичного виховання 

ВЗО неспортивного профілю, мають справу з молодими людьми, які мотивова-

ні до навчання з основних для них дисциплін, але не завжди розуміють важли-

вість регулярної рухової активності. Тому викладач фізичного виховання 

знаходиться в складнішій ситуації, ніж його колеги зі, скажімо, інформатики, 

фізики чи фізичної культури в профільних ВЗО. За будь яких умов, незалежно 

від якості викладання, студент буде намагатися освоїти фахові дисципліни, 

розуміючи їх важливість для наступної професійної діяльності. А у випадку 

такої дисципліни як фізичне виховання, яка у багатьох випадках є для студента 

всього лише предметом, якого не можна уникнути, бо треба мати залік, мотива-

ція слабка. Тому викладачеві потрібно докладати особливих зусиль, слідкувати 

за новітніми тенденціями викладання, які були б співзвучні потребам студентів, 

і застосовувати методики, що допомагатимуть досягненню мети: як мінімум, 

утримання рівня фізичного стану студента на належному рівні, як максимум – 

виховання у нього потреби у фізичній активності і розуміння необхідності 

рухової активності [5, с. 78]. 

У проведеному нами аналітичному дослідженні і на власній практиці, ми 

виявили, що традиційному змісту занять більшість студентів дають задовільну 

та незадовільну оцінки. Студенти пропонують замінити такі заняття і запрова-

дити заняття за вибором, що, на їхню думку, здатне підвищити рівень фізичної 

підготовленості, здоров‘я, систематичність відвідування та інтерес до занять з 

фізичного виховання. Більшість студентів вважають за доцільне присвячувати 

обов‘язкові заняття певному виду спорту. Так, хлопці, в переважній більшості – 

72%, обирають спортивні ігри і атлетичну гімнастику – 19%, інші види – 9%; а 

дівчата – спортивні ігри – 52% та сучасні види аеробіки і фітнесу – 48%. 

Отже, як бачимо, в системі фізичного виховання особливе місце займають 

спортивні ігри, які слід більшою мірою впроваджувати в навчальний процес. 

Хоча розуміємо, що на цьому шляху є багато проблем, і, чи не головна з них – 

відсутність достатньої кількості ігрових спортивних залів і майданчиків, щоб 
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охопити всіх бажаючих студентів. 

До спортивних ігор відносяться багато різних командних та особисто-

командних видів спортивних ігор. Найпопулярніші серед них в Україні – 

волейбол, баскетбол, футбол, теніс, боулінг, більярд, гандбол. 

Важливе місце в системі фізичного виховання студентів займають такі 

ігри, як волейбол, баскетбол, футбол. Вони характеризується багатим і 

різноманітним руховим змістом, а тому різнобічно впливають на організм, 

сприяють вирішенню оздоровчих, виховних та освітніх завдань; формують 

основу рухових умінь і навичок, необхідних людині у процесі її 

життєдіяльності; сприяють розвитку основних фізичних якостей. Адже щоб 

грати в волейбол, баскетбол чи футбол необхідно вміти швидко бігати, миттєво 

змінювати рух за напрямком і швидкістю, високо стрибати, мати силу, 

спритність і витривалість. Виконання рухів з м‘ячем супроводжується 

емоційною напругою гравців, викликає активізацію діяльності серцево-

судинної і дихальної систем. Якісні зміни відбуваються й у руховому апараті 

учасників гри. У результаті виконання великої кількості стрибків при передачах 

м‘яча, блокуванні зміцнюється кісткова система, суглоби стають більш 

рухливими, розвивається сила й еластичність м‘язів. 

Постійні вправи з м‘ячем сприяють поліпшенню глибинного і 

периферичного зору, точності й орієнтування в просторі. 

Швидкі зміни ігрових ситуацій та умов спортивної боротьби формують у 

гравців уміння швидко приймати самостійні рішення, видозмінювати свої рухи 

за швидкістю, напрямком, та інтенсивністю у залежності від перебігу гри, 

опановувати нові рухи і миттєво перебудовувати рухову діяльність. Необхід-

ність багаторазового виконання прийомів, доведення їх до автоматизму вимагає 

від гравців прояву витривалості. Гра вимагає максимального прояву фізичних 

можливостей, вольових зусиль, уміння користатися придбаними навичками. 

У процесі ігрової діяльності в студентів виникають позитивні емоції, 

інтерес до гри, життєрадісність, бадьорість, ініціативність, бажання перемогти. 

Завдяки своїй доступності й емоційності спортивні ігри не тільки сприяють 
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фізичному розвитку, але і є чудовим засобом активного відпочинку, а 

можливість займатися ним впродовж усього життя робить їх безцінними в 

системі фізичного виховання. 

Погоджуємося з фахівцями фізичної культури, щоб зберегти і зміцнити 

здоров‘я студентської молоді України, необхідно зробити ряд дієвих кроків, 

насамперед [6, с. 144]: 

- розробляти і впроваджувати інноваційні педагогічні технології в 

навчально-виховний і тренувальний процес з фізичного виховання; 

- розвивати спортивну матеріально-технічну базу вищих закладів освіти 

України; 

- здійснювати перепідготовку кадрів; 

- поступово розширювати секційну роботу за вибором студента, як це 

запроваджено в розвинутих світових і європейських країнах. Адже інтеграція в 

Європейський освітній простір дозволить студентам розглядати фізичне 

виховання як спосіб життя, що у свою чергу сприятиме у вирішенні 

цілеспрямованої перспективи та досягнення успішності в своїй подальшій 

професійній діяльності, збереженню і зміцненню здоров‘я. 
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____________________________________________________________________ 

УДК 37.02        Педагогические науки 

 

ВЫБОР ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Кузнецова А. А., 

старший преподаватель кафедры высшей математики 

Харьковского национального университета 

городского хозяйства имени А. Н. Бекетова 

г. Харьков, Украина 

Учебный процесс на подготовительном отделении для иностранных 

студентов характеризуется определенной спецификой, которая обусловлена 

двумя основными факторами: первый – иностранные студенты, получив 

образование на родине, должны в течение одного учебного года изучить язык, 

на котором будет происходить дальнейшее обучение, второй – освоить 

общеобразовательные дисциплины в том объеме, который позволит получить 

образование в высших учебных заведениях Украины.  

Исходя из вышесказанного, важную роль играет выбор форм и методов 

обучения. Для проведения занятий по математике на подготовительном 

отделении целесообразно использовать свернутую форму подачи информации, 
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которая подразумевает следующее: выделяются структурные элементы 

содержания и определяется объем каждого элемента. 

В качестве свернутой формы представления информации применяются 

опорные конспекты. Они могут иметь вид схемы, рисунка, отдельных блоков, 

связанных между собой. Таким образом, студенты могут увидеть всю нужную 

информацию в целом и понять связь между ее главными компонентами [1, с. 

144]. 

Опорные конспекты могут быть обобщенными – охватывать информацию 

по всей теме, и компактными – охватывать информацию по отдельным 

вопросам темы. 

На начальном этапе, когда студенты-иностранцы обладают малым 

словарным запасом, лучше использовать компактные опорные конспекты, т.к. 

это позволяет минимизировать текст, а это, в свою очередь, способствует более 

быстрому пониманию и усвоению рассматриваемой информации. Например, 

при изучении числовых множеств целесообразно использовать следующую 

схему (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Числовые множества 

 

А при изучении темы «Алгебраические выражения» [2, с. 71] предлагается 

следующая блок-схема (рис. 2):  
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Рисунок 2 

Эффективно применять дидактические игры, особенностью которых 

является нестандартность формы педагогического взаимодействия как способа 

развития творческого потенциала будущего специалиста [1; 175]. Различают 

игры-упражнения, игровые дискуссии, игровые ситуации, ролевые игры. 

Например, игры-упражнения могут содержать кроссворды, ребусы, викторины 

и т.д. Применение этого метода способствует закреплению знаний студентов, 

проверке их качества, приобретению навыков. 

Приведем примеры некоторых дидактических игр, которые используем в 

процессе обучения иностранных студентов. 

Игра «Я – преподаватель». В гомогенных группах (например, все 

студенты из Турции) предлагается студентам с высоким уровнем подготовки 

побывать в роли преподавателя и объяснить тему (или новые термины) на 

родном языке тем, кто ее не понял. Другой вариант: на практическом занятии 

«сильный» студент проверяет выполнение домашнего задания с помощью 

блиц-опроса на русском (украинском) языке по основным вопросам 

предыдущего занятия и выставляет отметку. Такой вариант игры можно 

использовать и в гетерогенных группах (слушатели из разных регионов мира, с 

разным начальным уровнем знаний). 

Игра «Закончи фразу». Преподаватель начинает говорить предложение, а 

слушатели по очереди продолжают его. Например, «Цифра – это …», 

«Сложение, вычитание, умножение, деление это математические …», «Я знаю 

Алгебраические выражения 

Одночлены Многочлен

ы 

Рациональные Иррациональные 

Целые Дробные 
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такие математические знаки: …», «Я знаю такие математические действия: …». 

Перечисленные формы и методы работы были апробированы в течение 

2015-2018 учебных годов в группах иностранных студентов, обучающихся на 

подготовительном факультете ХНУГХ им. А. Н. Бекетова. Опыт автора 

показывает, что эти приемы способствуют более успешному усвоению 

математической лексики на начальном этапе изучения математики 

иностранными слушателями, активизирует их познавательную деятельность и 

служит лучшей адаптации в новой языковой среде. 
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УДК 376.2  Педагогічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ БІБЛІОТЕРАПІЇ, КАЗКОТЕРАПІЇ, ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ 

В РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

Ланко Г.С. 

бібліотекар відділення 

комплексної реабілітації 

 (м. Болград), 

студентка Ізмаїльського державного  

гуманітарного університету 

Специфіка роботи з дітьми з обмеженими можливостями полягає в тому, 

що засоби, форми реабілітації та виховання таких дітей залежать від виду 

аномального розвитку, ступеня і характеру порушень різних функцій, вікових 

можливостей, а також від індивідуальних  особливостей  дітей. 
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Діти з особливими потребами - це складний, своєрідний контингент. У 

них спостерігаються недорозвинення пізнавальної діяльності - як основна 

ознака, симптом розумової відсталості і деякі особливості емоційно-вольової 

сфери. У зв'язку з цим, на початку реабілітаційного періоду дуже важливий 

процес адаптації таких дітей в нашому відділенні. Іноді, це нелегкий і тривалий 

шлях, але без налагодження контакту дитини з педагогом, з обстановкою в 

цілому, неможливий позитивний результат реабілітації. У цьому полягає 

первинне завдання будь-якого фахівця відділення. 

При роботі з дітьми такої категорії ми намагаємося враховувати 

рекомендації педагогів - психологів (У. Глассер, Р. Кемпбелл, М. Максимов, В. 

Сатир і ін.): 

- починати розмову з похвали; 

- звертати увагу на помилки лише непрямим чином; 

- не критикувати і не робити зауваження, згадуючи про помилки; 

- надавати дітям можливість зберегти престиж в очах інших; 

- не наказувати, а задавати питання; 

- висловлювати схвалення з приводу кожної вдачі; 

- створювати дітям хорошу репутацію; 

- постійно заохочувати дітей, роблячи будь-яку помилку легко 

виправною; 

- домагатися того, щоб дитина хотіла зробити те, що йому пропонують. 

У комплексі реабілітаційних процесів нашого відділення важливе місце 

займають такі види корекційної діяльності, як: бібліотерапія, казкотерапія, 

лялькоотерапія. У зв'язку з цим, можна виділити умовну «сходинку»  їхніх 

спільних пріоритетів: 

- можливість самопізнання, самовираження; 

- виховання позитивних якостей; 

- поліпшення психо-емоційного стану; 

- подолання труднощів у спілкуванні; 

- розвиток творчого потенціалу; 
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- пізнання світу. 

 Бібліотерапія передбачає психо-корекційний вплив на дітей за 

допомогою читання спеціально підібраної літератури з метою нормалізації та 

оптимізації їх психічного стану. Від звичайного читання бібліотерапія 

відрізняється своєю спрямованістю на  стан та властивості особистості. 

Під час читання творів з метою профілактики та корекції особистісних 

порушень у дітей ми використовуємо різні літературні жанри та стилі 

(розповіді, вірші, казки, прислів'я, приказки, байки) з урахуванням: 

- ступеня доступності викладу, яка залежить від розуміння тексту і рівня 

мовного розвитку дітей; 

- подібності ситуацій в книзі з ситуаціями, в яких знаходиться дитина. 

В діапазоні бібліотерапевтичної діяльності - робота з дітьми різного 

ступеня розвитку та соціальної адаптації. Серед них діти із заниженою 

самооцінкою, невпевнені в собі, які комплексують, гіперактивні діти, діти, 

схильні до депресивних настроїв, діти з обмеженими фізичними можливостями. 

У нашому відділенні комплексної реабілітації переважно діти із затримкою 

психічного розвитку. 

     У своїй роботі бібліотерапію ми умовно ділимо на 2 види: 

1. Цілеспрямована - сприяє вихованню сили волі, оптимізму, утвердження 

віри в себе. 

2. Нецілеспрямовану - служить для того, щоб підняти настрій, відвернути 

дитину від нав'язливих думок про проблеми, хвороби і т.д. 

 В ході заняття з бібліотерапії ми намагаємося періодично змінювати рід 

діяльності дитини для того, щоб утримати його інтерес та увагу. При цьому 

використовуємо такі форми і методи: 

- рольові ігри; 

- робота з ілюстраціями; 

- обговорення і аналіз; 

- читання + малювання; 

- діалог. 
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 У своїй корекційній роботі з бібліотерапії ми намагаємося дотримуватися 

певних вимог щодо проведення занять: 

- безпосередній зв'язок художнього твору з життєвим досвідом дитини і 

життям навколишнього світу (проектувати літературні сюжети на життєві 

ситуації дитини); 

- осмислення прочитаного (розуміння тексту); 

- переказ тексту (розвиток зв'язної, виразної, образної мови); 

- використання рольових ігор (з урахуванням психологічних 

особливостей дитини); 

- вміння аналізувати текст (розвиток мислення); 

- словесне малювання (розвиток мови); 

- емоційність заняття, викликана змістом книги (допомагає утримати 

увагу дитини). 

В результаті проведення бібліотерапевтичних занять ми очікуємо 

наступні реабілітаційні ефекти: 

 - розвиток уяви, пам'яті; 

 - розширення пізнавальної сфери, кругозору; 

 - розвиток комунікативних зв'язків з навколишнім світом; 

 - розвиток творчих здібностей; 

 - розвиток артикуляційних і мовних можливостей; 

 - формування логічного мислення. 

Одною зі складових частин бібліотерапії можна назвати казкотерапію. 

Казкотерапія - термін, що має на увазі "лікування казками". Як і інші види арт-

терапевтичної допомоги, вона забезпечує дітям можливість для самовираження, 

самопізнання. Казка служить для дитини посередником між реальністю і 

внутрішнім світом. Основні засоби казки - це добро, радість, справедливість, 

перемога слабкої істоти над силами зла, тверда віра в здатність людини жити 

мудро, гідно, надходити красиво, гуманно. 

Казкотерапія - один з найменш «травмонебезпечних» і безболісних 

способів психотерапії. Казка не тільки вчить дітей переживати, радіти, 
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співчувати, а й спонукає їх до мовного контакту. Її значення розширюється до 

поняття «соціальна адаптація», а значить, казка грає важливу роль в корекції і 

компенсації грубих аномалій розвитку, підготовці дітей з особливими 

потребами до життя і праці. Вирішуючи казкові конфлікти, дитина пом'якшує 

своє внутрішнє психологічне напруження, набуває віру в себе і почуття 

захищеності. 

Емоції «особливих» дітей нестійкі, мінливі. На одне і те ж   явище вони 

можуть реагувати по-різному. Тому необхідно перед розповіданням казки 

створити позитивний емоційний настрій, заспокоїти дитину, ввести його в 

«стан чарівництва», зацікавленості побачити і почути щось незвичайне. 

«Подорожуючи» за мотивами казок, діти пробуджують фантазію і 

образне мислення, звільняються від стереотипів і шаблонів. Постійно 

використовуються етюди на вираження і прояв різних емоцій покращують і 

активізують виразні засоби - пластику, міміку і мову. Для повноцінного 

розвитку дитини важлива підтримка його емоційної сфери, розвиток почуттів, а 

казка - одне з найбільш доступних способів для розвитку емоцій дитини. 

  У будь-який складеної дітьми казці-виставі, герой, долаючи 

труднощі і перешкоди, все-таки досягає мети і перемагає. Перемога - це 

подолання себе, демонстрація вирішеної індивідуальної проблеми, здатність 

надати підтримку іншому, задовольнити свою потребу в наданні допомоги 

іншому, при цьому дитина стає сильним і сміливим, більш впевненим у собі. 

Цей факт допомоги має важливе терапевтичне значення, що приводить до 

зростання самоповаги, віри в свої сили і формування більш позитивного 

ставлення до себе. 

  Основні цілі, які ми ставимо в роботі з дітьми з вадами здоров'я, - 

це розвиток емоційної сфери, виховання соціальних і естетичних установок, 

почуття колективізму, розвиток мислення, уваги, мови, пам'яті, дрібної 

моторики. Засобами казки ми намагаємося виховати у дітей любов до природи, 

скромність, доброту, відповідальність і ще багато якостей, які мають 

загальнолюдські цінності. 
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Для реалізації поставлених цілей в роботі з казкотерапії ми 

використовуємо різноманітні форми і методи: 

- програвання казки; 

- читання, а також відео перегляди казкових сюжетів; 

- твір нового сюжету; 

- малювання казки; 

- бесіди, обговорення. 

З метою більш ефективної роботи ми використовуємо таку структуру 

корекційно-розвиваючого казкотерапевтичного заняття: 

1. Ритуал «входу» в казку (настрій на спільну роботу, як будь-яка 

«об'єднуюча» вправа з використанням вимови «Казка в гості до нас прийшла, 

нам зустрічати її пора!"). 

2. Повторення (згадати минулий досвід, минуле заняття). 

3. Розширення (розширити уявлення дитини про що-небудь, розповідь 

або показ казки). 

4. Закріплення (придбання нового досвіду гри, символічні подорожі). 

5. Інтеграція (зв'язати новий досвід з реальним життям). 

6. Резюмування (узагальнити набутий досвід, зв'язати його з вже 

наявним). 

7. Ритуал «виходу» з казки (закріпити новий досвід, підготувати дитину 

до взаємодії в звичній соціальному середовищі, визначення емоційного стану). 

Наприклад, в кінці заняття діти промовляють: «Ми беремо з собою все важливе, 

що було сьогодні з нами, все, чого ми навчилися». 

Казкотерапія несе в собі наступні реабілітаційні ефекти: 

- психокорекція емоційно-вольових порушень; 

- подолання невпевненості в собі і набуття вільного досвіду спілкування 

за допомогою програвання казкових сюжетів; 

- розвиток уваги, мислення, мовлення, пам'яті, дрібної моторики; 

- формування творчого потенціалу дитини через казки (переписування, 

твір, інсценування). 
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Лялькотерапія - це метод корекційної роботи з дітьми за допомогою 

ляльок, який покликаний допомогти дитині з різноманітними психологічними 

труднощами. Граючи з ляльками, дитина може більш точно, ніж словами, 

розповісти про те, що відбувається в його житті, що він відчуває, як ставиться 

до оточуючих, при цьому у дитини йде розуміння того, що за все сказане 

відповідальність несе лялька, а не він сам. Гра є його мовою, а іграшки - 

словами. 

Гра з ляльками - героями казок стає своєрідною школою соціальних 

відносин, оскільки такі ляльки несуть в собі моральне обличчя. Вирішення 

цього завдання можливе з будь-яким видом ляльок. Метод лялькотерапії 

базується на 3 поняттях: «гра» - «лялька» - «ляльковий театр». 

Лялькотерапія складається з трьох етапів: 

1. Виготовлення ляльок. 

2. Знайомство з лялькою і її можливостями, а також розповідь про неї. 

3. Обігрування сюжетів, показ міні вистав. 

У корекційній роботі даного напрямку ми використовуємо різні форми і 

методи проведення занять: 

• розминки, вправи; 

• виготовлення ляльок, декорацій; 

• бесіди, обговорення сюжетів, характерів ляльок; 

• заняття, спрямовані на розвиток фантазії (придумування сюжету); 

• сюжетно-рольові та розвиваючі ігри, показ мінівистав. 

Як наслідок, лялькотерапія несе в собі наступні реабілітаційні результати: 

• комунікативний - встановлення емоційного контакту, об'єднання дітей в 

колектив; 

• релаксаційний - зняття емоційної напруги; 

• виховний - психокорекція прояви особистості в ігрових моделях 

життєвих ситуацій; 

• розвиває - розвиток психічних процесів (пам'яті, уваги, сприйняття і т. 

д.), моторики; 
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• навчальний - збагачення інформацією про навколишній світ. 

Здійснюючи корекційну роботу, важливо допомогти дитині в ході 

вікового розвитку поступово стати господарем свого внутрішнього світу, 

навчитися керувати своїми бажаннями, вміти ставити цілі і жити в гармонії з 

собою і навколишнім світом. Кращий результат і нагорода для будь-якого 

педагога - це щасливі посмішки своїх вихованців. 
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Ідеї толерантності і толерантної педагогіки набувають все більшого 

визнання в сучасному світі. Як зазначається у Доповіді ЮНЕСКО «Освіта — 

прихований скарб», одним з її ключових завдань  є формування вміння жити 
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разом. Воно включає здатність розуміння іншої людини, відчуття взаємо-

залежності з нею, осягання значення свободи поглядів, культуру спілкування у 

ситуаціях з принциповими розходженнями поглядів, зацікавленість у спільному 

пошуку найприйнятнішого розв‘язання життєвих проблем, вироблення взаємо-

прийнятих норм і правил. В Декларації принципів толерантності, яка була 

ухвалена членами ООН з питань освіти, науки і культури, звертається особлива 

увага на обов‘язок країн-членів розвивати та забезпечувати повагу прав та 

основних свобод людини, незалежно від її раси, статі, мови, національної при-

належності, релігії, стану здоров‘я і боротися з проявами нетерпимості [3, c.38].  

Таким чином, толерантність визнано важливим принципом миру та 

соціально-економічного розвитку сучасного суспільства.  У цьому контексті 

актуалізується проблема утвердження ідеї толерантності в людській свідомості 

і поведінці за допомогою освітньо-виховної системи з використанням засобів 

педагогіки толерантності. 

«Толерантність» походить від латинського «tolerantia» і означає  терпіння, 

терпимість. Це поняття торкається сприйняття та роз‘яснення розмаїття культур 

світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості.  Це необхід-

на якість суспільних відносин, що дозволяє запобігти насильству, досягти плю-

ралізму думок і дій. Але толерантність не можна ототожнювати з уседозволеніс-

тю, безпринципністю щодо протиправних дій, порушенням законів. Толерант-

ність у педагогічному сенсі — це вміння краще розуміти себе та інших людей, 

вступати з ними в контакт, взаємодіяти без примусу, виявляти повагу й довіру. 

Свого часу англійський філософ і педагога Дж. Локк стверджував, що  від 

правильного виховання дітей найбільше залежить добробут народу [1, c.35]. А 

В. Сухомлинський зазначав, що «Духовний розвиток людини починається з 

розвитком у неї різноманітних почуттів. Вони зміцнюють волю і розум, 

визначають ставлення людини до себе, природи, праці, інших людей, роблять 

людину більш цікавою та оригінальною. А тому треба вчити дітей любити, 

поважати, співчувати й уміти висловлювати ці почуття. Це не менш важливо, 

ніж учити грамоти, письма і лічби» [5, c.17]. 
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На думку М. Гайдамащук,  толерантність є новим формуючим напрямком 

педагогічної теорії і практики, в завдання якого входять дослідження процесів 

виховання і освіти різних вікових груп; створення умов саморозкриття і 

самореалізації особистості; формування особистої відповідальності кожного за 

свої дії та вчинки [2, c.54]. Д. Кошевич зазначає, що толерантність означає 

своєрідну діяльнісну установку, а не пасивність, навіть на рівні споглядання 

подій соціальної реальності, адже йдеться лише про різні форми внутрішнього 

чи зовнішнього зусилля для досягнення злагоди [4, c.30].   

Л. Ачасова впевнена, що у природі самої людини закладено основи 

толерантного ставлення до оточуючих. Тому головне завдання за таких умов, 

що постає перед педагогом, — виявити ці основи, розвивати й удосконалювати 

їх. Слід дбати про надання процесу гуманістичного особистісно орієнтованого, 

практичного спрямування, забезпечення оптимальних умов для 

інтелектуального розвитку й самоствердження особистості, здатної до 

всебічного розвитку, удосконалення, самоосвіти, реалізації своїх 

індивідуальних задатків, здібностей, нахилів та творчого потенціалу [1, c.37].   

Безсумнівно, толерантність краще виявляють учителі-альтруїсти, які 

щиро люблять дітей, уміють зацікавлювати, пробуджувати різноманітні 

почуття, а не лише формувати знання, уміння й навички. Важливо сприймати 

дитину не критично, а з оптимізмом, вірою в її природні можливості та успіхи. І 

щоб розробити систему виховання на ідеях миру, толерантності та 

взаєморозуміння, слід знайти нові ефективні методики гуманізації соціального 

середовища, засобів виховання, формування особистості самого педагога, 

здатного втілювати всі ці ідеї в життя, в реальну практику навчання і виховання 

підростаючого покоління на ідеях миру і взаєморозуміння. 

Отже, школа є одним з найважливіших механізмів державного впливу на 

вирішення соціальних проблем і забезпечення оптимальної взаємодії між 

учасниками освітнього процесу. У центрі педагогічної науки постійним є 

питання формування гармонійно розвиненої особистості, здатної розуміти, 

поважати, співчувати і допомагати іншим людям. Вони визначаються 
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структурою загальнолюдських цінностей і виховними завданнями, пов‘язаними 

з сучасним рівнем розвитку світового співтовариства. 

Література:  

1. Ачасова Л.Ю. Воспитательная работа в общеобразовательной школе 

как возрождение культуры личности и толерантности / Л.Ю. Ачасова // 

Педагогическое образование и наука. – 2012. – № 10. – С. 35-39. 

2. Гайдамащук М. Толерантність як основа формування цивілізованих 

стосунків. Ділова гра для дорослих / М. Гайдамащук // Учитель початкової 

школи. – 2015. – № 12. – С. 53-55. 

3. Козинець Н.П. Що таке толерантність? / Н.П. Козинець // Класному 

керівнику. Усе для роботи. – 2014. – № 9. – С. 38-42. 

4. Кошевич Д. Гармонія — у різноманітті / Д.Кошевич // Управління 

освітою. – 2016. – № 5. – С. 29-32. 

5. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / 

В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1976. – 84 с.  

____________________________________________________________________ 

УДК 378.015.31:57.081.1(045)     Педагогічні науки 

 

ДІАГНОСТИКА ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

Молчанюк О.В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри природничих дисциплін 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

м. Харків, Україна 

Головною метою констатувального експерименту було з‘ясування 

вихідного рівня сформованості критеріїв, компонентів (когнітивного, емоційно-

оцінного та діяльнісно-практичного) та показників виховання ціннісного 

ставлення до природи студентів – майбутніх педагогів, сформованості в них 

загальних цінностей, екологічної культури, екологічної свідомості які 

характеризують їх як духовну високоморальну людину. 
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На етапі констатувального експерименту ставилися такі завдання: 

визначити готовність викладачів, студентів академічних груп до участі в 

експерименті та виявити рівень обізнаності в галузі виховної роботи у 

педагогічному закладі вищої освіти; з‘ясувати змістові та технологічні можли-

вості різних форм виховного впливу на студента: виховного потенціалу 

навчального процесу, позааудиторної виховної діяльністі у ПЗВО, саморозвитку 

студента, спрямованості на вихованість цінностей та культурно-духовний 

розвиток особистості студента; з‘ясувати можливості використання діагностич-

них методик, які дозволяють визначити рівень сформованості цінностей 

студента, корегувати їх; визначити вихідний рівень сформованості ціннісного 

ставлення до природи майбутніх педагогів. 

На одному із етапів констатувального експерименту визначався рівень 

володіння викладачами конкретними знаннями й уміннями, які сприяли б 

успішній виховній діяльності в аспекті проблеми дослідження. 

Слід зазначити, що у процесі навчання разом із пізнавальним аспектом 

розвивається і мотиваційний, пов‘язаний із суб‘єктивними потребами, 

поглядами та емоціями. Зазначений факт сприяв додатковій діагностиці рівня 

мотивації учасників педагогічного процесу та володіння майбутніми учителями  

конкретними знаннями й уміннями, які сприяли б успішній діяльності у 

напрямку виховання ціннісного ставлення до природи. 

Відомо, що мотив – це спонукальна причина дій і вчинків людини. Тому, 

враховуючи те, що поняття мотивації включає усі види спонукань діяльності: 

мотиви, потреби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, ідеали і т.д., які безносе-

редньо визначають спрямованість майбутніх фахівців на виховання ціннісного 

ставлення до природи та формування цінностей, важливим є спрямування 

мотивації респондентів на позитив, створення передумов перетворення 

зовнішньої мотивації на внутрішню. 

Згідно з результатами діагностики рівня мотивації майбутніх учителів 

жоден із учасників педагогічного процесу не характеризується негативним 

рівнем, на байдужому знаходяться 11 %, на позитивно-аморфному – 17 %, на 
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позитивно-пізнавальному – 26 %, на позитивно-ініціативному – 36 % та на 

позитивно-дієвому – 10%. Отримані дані свідчать про високий рівень 

позитивної мотивації студентів, яка безпосередньо визначає спрямованість 

майбутніх фахівців на виховання ціннісного ставлення до природи та 

формування цінностей, який складає 89 %, з яких найвищий відсотковий 

показник (36 %) належить позитивно-ініціативному рівню, що в цілому 

характеризує не тільки готовність студентської молоді до виховання загальних 

цінностей взагалі, та цінностей до природи, зокрема, а й бажання ініціювати 

нестандартні ідеї та цілі в аспекті екологічної освіти та виховання. 

Студенти першого курсу демонструють нижчий відсоток мотивації щодо 

виховання ціннісного ставлення до природи, ніж студенти старших курсів. 

Очевидно, це пов‘язано з недостатнім рівнем обізнаності респондентів з 

проблемою дослідження, що вказує на низький рівень сформованості 

когнітивного критерію. 

Враховуючи одержані результати, наступним та важливим для нас етапом 

було анкетування респондентів, яке передбачало з‘ясування рівня розуміння та 

засвоєння таких понять як «екологічна освіта», «екологічна культура», «еколо-

гічне середовище», і ,відповідно до рівня усвідомлення вищезазначених понять, 

майбутні вчителі зазначали, як вони використовують сформовані знання на за-

няттях, позааудиторній діяльності та практиці. У виборі відповідей вказувалося 

«так», «ні», «не визначився». Тих, хто відповів «так» на запитання, просили 

дати відповідь на низку додаткових питань, включаючи опис власного досвіду. 

Ті з респондентів, хто не зміг дати відповідь на питання анкети, спрямовува-

лись на запитання, які стосувалися визначення перешкод щодо здійснення 

процесу виховання ціннісного ставлення до природи, а також формування 

екологічної культури майбутніх учителів в умовах освітнього процесу ПЗВО.  

Більшість опитаних зазначили, що вони здійснюють екологічну освіту і 

виховання, хоча більшість з них засвідчили, що вони це роблять методично 

правильно (майже 66 %). Приблизно 6 % не були впевненні в тому, що науково 

доцільно здійснюють екологічну освіту. Відсоткові показники респондентів 
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стосовно здійснення екологічної освіти і виховання такі: Так – 65,4 %. Ні – 29,4 

%. Не впевнені – 5,2 %. Зібрана інформація потім була проаналізована експерт-

тами для того, щоб прослідкувати закономірності. Предмети, за допомогою 

яких педагоги здійснювали екологічне виховання студентів,  були: природничі 

науки вказала більшість респондентів – 89,3 %, а мистецтво становило наймен-

шу кількість голосів 10,7 %. Також привертає увагу інформація стосовно курсу 

на якому навчаються студенти, в яких працювали педагоги. Студенти магістри 

отримали найбільшу відсоткову кількість голосів 29 %, а студенти перших 

курсів  набрали найнижчу кількість – 7 %, студенти 2, 3 та 4 курсів – 64%. Тоб-

то з року в рік ця робота удосконалюється і розширюється. Респондентів запи-

тали, які теми з екологічної освіти вони викладали в межах свого предмету. Їм 

було запропоновано список з 30 тем іх попросили вибрати ті, які підходять. 

Результати аналізу відповідей на це запитання показали, що в цілому вихован-

ню ціннісного ставлення до природи  сприяли 46 %. У той час як екологічна 

справедливість (захист екологічних прав, захист прав особистості від забруд-

нення навколишнього середовища) викладалась на рівні 9 %. Найбільш поши-

реними були такі теми: екологія та сучасність – 38 %; збереження природних 

ресурсів – 36 %;; водні ресурси – 15 %; збереження енергії – 10 %; зміна кліма-

ту – 1 % тощо. Ці теми потім були проаналізовані для виявлення тендерцій чи 

шаблонів. Екологія має найвищий відсоток голосів так як «Екологія» як наука є 

нормативною дисципліною, тому студенти при вивченні цієї науки активно зай-

маються як навчальною, так і виховною діяльністю приділяючи значну увагу 

вивченню впливу екологічних факторів на здоров‘я людини, кар‘єрних можли-

востей в сфері екології,  збереженню енергії, потенційної ємкості екологічної 

системи, альтернативних джерел енергії, екологічної справедливості тощо. 

Респонденти мають найвищий відсоток відносно вивчення споживання 

ресурсів, екології, зміні клімату і біорізноманітності.  

Педагогів запитали про форми здійснення екологічного виховання 

майбутніх учителів. Отримані дані засвідчили, що більшість респондентів 

(45 %) вказали, що вони здійснюють екологічне виховання за допомогою 
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окремих занять у межах певного предмета, або ж проведення особливого 

виховного заходу (33 %). В той час, як менша частина респондентів (22 %) 

заявили, що вони здійснювали екологічне виховання за допомогою гуртків у 

післяаудотирний час, або шляхом залучення студентів до проектної діяльності в 

аспекті виховання ціннісного ставлення до природи. Було зауважено, що вони 

здійснюють екологічне виховання в межах певного курсу, що відповідає 

певним предметам, які передбачені навчальним планом.  

Учасників опитування попросили визначити необхідність проведення 

заходів у ПЗВО що впливають на рівень сформованості екологічної освіти і 

виховання. Відповіді були різні, але такі як: «сприяє позитивній і продуктивній 

соціальній поведінці», «сприяє вихованню екологічної грамотності, 

свідомості», «впливає на виховання цінностей» отримали найбільший відсоток 

(66 %), а відповіді: «покращення навчальних досягнень», «тому що це сьогодні 

є актуальним» отримали найменший відсоток (34 %).  

Респондентів попросили вибрати зі списку перешкоди які заважають 

ефективній реалізації екологічного виховання у процесі навчання. Більшість 

зазначили, що це брак часу (60 %), недостатня зацікавленість (30 %) та 

небажання здійснювати таку форму виховної роботи (10 %). 

В анкетуванні респондентів – майбутніх учителів запитали, чи в шко-

лах в яких вони проходять різні види практики здійснюють екологічне вихован-

ня учнів поза межами школи. При цьому, якщо так, то давали на вибір три 

варіанти відповідей (подорож із ночівлею, екскурсії у середовище за межами 

школами тощо). Більшість опитаних вказали, що їх школи використовують 

середовище поза межами школи як форму екологічного виховання (47 %) і 

найменша кількість голосів вказала на забезпечення школами учням можливос-

тями для ночівлі (8 %). Екскурсії як форма екологічного виховання займає 

проміжне місце – 40 %. Здобуті таким чином результати дали змогу виявити 

загальні закономірності здійснення екологічного виховання учнівської молоді і 

узагальнити причини, які перешкоджають цьому. Метод проектів використову-

ють лише 5 % базових шкіл. 
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Запитання що стосувалися функціональних можливостей навчальної, 

виховної, дозвіллєвої діяльності в освітньому середовищі та залучення студентів 

до цих видів роботи дали можливість з‘ясувати, що 38,6 % опитаних студентів да-

ли позитивну оцінку виховній діяльності, навчальній діяльності – 33,9% респон-

дентів, що здійснюється в контексті виховання ціннісного ставлення до природи, 

тоді як 27,5% не визначилися з пріоритетами вищезазначених видів роботи. 

Враховуючи вищезазначене, на методичних семінарах в базових 

школах майбутні вчителі, наголошували на проблемно-пошуковому методі 

екологічного виховання і виконанні екологічних та соціальних проектів в 

системі освіти, що спонукає дітей до проблемного вирішення ситуації, логічно-

го і креативного мислення, застосування основ наукового методу та вміння 

аналізувати. Даний підхід до навчання провокує учнів до критичного мислення, 

що є надзвичайно цінним поза межами класу і школи та готує вихованців до 

соціального життя.  

Отже, екологічні знання та поведінка особистості, розуміння процесів 

що відбуваються у навколишньому середовищі, формуються під час рольових 

ігор, прийнятті особистісних рішень, дослідженні екологічних проблем, подолан-

ні упередженого ставлення до природи. Тому сучасний підхід до процесу вихо-

вання ціннісного ставлення до природи має зазнати значних змін, а саме сьогодні 

важливості набуває практична діяльність та використання набутих знань на 

прикладі локальних і глобальних проблем. Формування такої системи екологіч-

ної освіти пояснює твердження, що отримані знання не завжди втілюються в 

практичну діяльність. У ПЗВО слід велике значення приділяти не концептуаль-

ному і фактичному вивченню матеріалу, а формуванню у май бутніх фахівців 

діяльнісних і науково-процесуальних навичок, передумовою яких є використан-

ня проблемно-пошукових методів та сучасних інтерактивних форм роботи. 
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РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

(КІНЕЦЬ ХХ-ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 

 

Наточий Л.О. 

Кандидат педагогічних наук   

Асистент кафедри публічної служби та управління 

навчальними й соціальними закладами 

навчально-наукового інституту публічного управління, 

 адміністрування та післядипломної освіти ДЗ „Луганський   

національний університет імені Тараса Шевченка” 

Розвиток освітньої політики країн Західної Європи кінець ХХ - початок 

ХХІ століття 

Повоєнний період, відновлення економіки, вимоги науково-технічної 

революції зумовили необхідність якісних та кардинальних змін освітньої 

системи. Широке впровадження у промисловості, побуту та інших галузях 

суспільно-господарської діяльності технічних новинок, різноманіття складної 

техніки та новітніх технологій, надстрімке зростання обсягів необхідної інфор-

мації, які всякчас доводиться опрацьовувати працівникам гуманітарної сфери, 

сприяло зростанню попиту на фахівців найвищої кваліфікації, які здатні працю-

вати над поліпшенням своїх навичок та знань і після закінчення навчального за-

кладу. Така здатність до самоосвіти, до набуття нових навичок та вмінь набула 

особливої актуальності на початку XXI ст., враховуючи стрімкий технологіч-

ний ріст, який охопив усі сфери суспільного життя. Освіта стала не лише носієм 

культурних і суспільно-освітніх цінностей та підготовчою базою для вступу до 

дорослого життя, але й важливим засобом подальшої перманентної адаптації 

особи до складного та мінливого постіндустріального середовища. 

Крім того, система освіти будь-якої держави є рушійною силою 

культурного розвитку і надбанням нації. Вона має сприяти розвитку демократії 

та громадської справедливості. Такі загальнолюдські цінності, як свобода 

особи, рівність можливостей, повага та шана до людей похилого віку, визнання 
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різноманітності особистості, прагнення справедливості тощо відповідають 

сучасному розумінню ідеалів демократичного суспільства. Таким чином якість 

та доступність освіти слід розглядати як пріоритетні напрямки освітньої 

політики наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Дані чинники мають 

важливе значення для вдосконалення освіти, особливо стосовно країн молодої 

демократії та їх прогресивного розвитку, який характеризується як 

демократизація. Вимогою часу є впровадження демократичних засад не тільки 

у навчальному процесі, а й у повсякденному устрої, побуту учнів та студентів. 

Зміна пріоритетів розвитку галузі освіти під впливом глобалізаційних 

процесів кінця ХХ початку ХХІ століття відбувалася згідно одного (для всіх 

країн/національностей) «ідеального» шаблону реформ, спрямованих на 

посилення: права вибору, приватизації, децентралізації й, іноді, централізації 

освітніх цілей, змісту освіти та оцінки результатів навчання учнів. Така 

«ідеалізація» реформування освіти глобально-налаштованого соціуму 

породила, новий тип державного правління - НП (new governance), що утворює 

своєрідний «гібрид» глобальних рис і політик, пропущених через призму 

національної системи, з одного боку, а, з іншого боку, інтерпретація їх змісту, 

напрямків і дій на місцевому рівні [9]. Підвищення якісного рівня освіти є 

пріоритетним напрямком реформування сучасної освітньої системи. Але слід 

зазначити, що вирішення цього питання ускладняється неоднозначністю та 

суб‘єктивністю самого поняття якості освіти. Її оцінка знаходиться у прямій 

залежності від рівня  суспільного розвитку, від культурних традицій країни, від 

її місця та ролі у процесі світової глобалізації. 

Рівень впливу різних міжнародних організацій на розвиток національних 

освітніх систем значно різниться залежно від: традицій державного устрою, 

рівнів економічного розвитку та корпоративізму, реагування уряду на 

глобалізаційні процеси. Найбільш яскравим проектом трансформації розвитку 

освітньої політики під впливом глобалізаційних процесів у країнах світу стала 

програма — «Освіта для всіх» (Education for All). Ініційований рядом таких 

всесвітніх організацій, як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Міжнародний фонд розвитку, 
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Міжнародна організація праці, Світовий банк тощо. Проект об'єднує програми 

та підпрограми, що мають на меті сприяння здійсненню права на освіту для всіх 

як у плані рівного доступу до освіти, так і в плані можливостей успішного 

навчання. Фундаментальні завдання цього проекту були сформульовані у 

«Всесвітній декларації про освіту для всіх», прийнятій на всесвітній 

конференції з освіти у Джомтьені (Таїланд, 1990) [10]. На цій конференції було 

прийнято рішення, які започаткували новий міжнародний рух, спрямований на 

задоволення освітніх потреб кожної особистості. 

Досвід європейського розвитку освіти за останні десятиліття свідчить про 

подовження терміну навчання та професійної освіти молоді з 8-12 до 18-20 

років, що в свою чергу призвело до суттєвих якісних змін у функціонуванні 

освітньої сфери в цілому. 

До кінця 80-х років ХХ століття, на початкових етапах формування ЄС, 

становлення освітньої політики країн Європейського співтовариства (у складі 

якого були з 1957 року: Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Франція; з 1973: ще Данія, Ірландія, Великобританія; з 1986 приєднались: 

Іспанія і Португалія), відбувалося перед усім на національних рівнях. 

Відповідальність за зміст навчання й організацію освіти повністю входило до 

функцій держави [8]. Для визначення напрямів співпраці у галузі освіти 

держави-члени Європейських Спільнот (ЄЄС, ЄОВіС, Євратом) приймають 

першу резолюцію про співробітництво (1976 р.), яка знайшла своє втілення у 

«програмі дій» В цілому до неї входили питання наукових досліджень, 

компіляцій до поточної документації та статистичних даних у ряді освітніх 

галузей [7; 1]. 

Більшість країн Західної Європи, головною засадою освітньої політики 

визначають спрямованість навчання і виховання на індивідуальний розвиток 

особистості, задоволення її потреб та інтересів, і, як правило, зміцнення 

фізичного та морального здоров‘я. У реформуванні освітніх закладів навчання 

та їх адаптації до нинішніх умов господарювання в системі освіти беруть участь 

багато державних та місцевих органів влади, а саме: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Європейська_спільнота_з_атомної_енергії
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1.  територіальні самоврядування - ініціюють і впроваджують нові 

напрями системи освіти; 

2.  відділи освіти - беруть участь створенні мережі начальних закладів, 

здійснюють нагляд за всіма загальними і не загальними школами на території 

воєводств; 

3.  учителі повинні не лише все знати про реформу, але підвищувати свій 

професійний рівень, щоб виконати завдання, які ставить перед ними нова 

школа, а батьки мають бути зацікавлені у вчителях тих закладів освіти, де 

навчаються їх діти [6]. 

У зв‘язку з розбудовою інформаційного суспільства освіта ХХІ ст. 

постала перед низкою історичних викликів: вона має забезпечити успішне 

функціонування особистості в умовах інноваційного типу суспільного життя. 

Тому провідною тенденцією розвитку національних освітніх систем у ХХІ ст. 

стає їх модернізація на засадах інноваційного підходу. Його сутність полягає в 

тому, що головним чинником успішної життєдіяльності людини ХХІ ст. 

визнається її здатність до інноваційної діяльності та інноваційного типу 

мислення [5]. 

У даному контексті А. Сбруєва зазначає, що найбільш перспективним 

процесом у світовій вищій освіті є так званий Болонський процес реформи у 

європейський вищій освіті, започаткований у травні 1998 р. під час святкування 

800-річчя Сорбони [4]. 

Документи Болонського процесу стали засобом інтеграції вищої освіти 

країн Європи. Болонську декларацію було прийнято через рік після Сорбоннсь-

кої декларації. Ці два документи мають декілька важливих рис. По-перше, їх 

об'єднує одна кінцева мета - поступове створення єдиного Європейського прос-

тору вищої освіти. Друга спільна риса - підхід до справи, що передбачає спільні 

зусилля міністрів і представників вищої освіти. По-третє, обидва документи від-

дають перевагу структурі перед змістом і більше зосереджуються на "кваліфіка-

ціях", ніж на дипломах вищої школи ("бакалавр", "магістр" та ін.). По-четверте, 

можливо, уперше ці два документи звертають увагу на міжнародну конкуренто-
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спроможність європейської вищої освіти. Після прийняття Сорбоннської декла-

рації відбулися дискусії з проблем сумісності та гармонізації у вищій освіті [2]. 

В основі Болонського процесу лежать ті ж цінності, що й в основі більш 

широких процесів європейської інтеграції. Насамперед, це - природне прагнен-

ня до максимальної сумісності систем вищої освіти. Це дасть можливість усім 

учасникам процесу повною мірою скористатися перевагами культурного різно-

маніття, невпинно підвищувати якість освіти, полегшити мобільність студентів 

і забезпечити молодь повсюдно визнаними кваліфікаціями. З урахуванням 

інтернаціоналізації науки, культури та освіти на європейському континенті, 

розширення гуманітарних зв'язків між країнами, активізації молоді у задоволен-

ні культурно-освітніх потреб Болонський процес у майбутньому може стати 

основою для прийняття загальносвітових документів про навчання на рівні 

Організації Об‘єднаних Націй [3]. 

Підсумовуючи усе вищесказане, можемо зробити висновок, що країнах 

Західної Європи освітні програми придають велике значення формуванню осо-

бистості пристосованої до вимог мультикультурного суспільства, вихованню 

толерантності. Наслідком застосування таких підходів в системі освіти західних 

країн слід вважати стале формування серед громадян гуманістичного світогля-

ду та домінування у їх свідомості демократичних принципів. В умовах світової 

глобалізації  загальноєвропейської інтеграції важливим кроком у реформуванні 

освітньої системи європейських країн, підвищення її конкурентоспроможності 

став Болонський процес – європейський процес інтеграції освітньої сфери. 
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Нищук К. Д. 

Викладач другої кваліфікаційної категорії 

Вашковецький медичний коледж 

Буковинського державного медичного університету 

м. Вашківці, Україна 

 На сьогоднішній момент активно проводиться інтеграція медичної освіти 

у європейський освітній простір, у зв‘язку з чим посилюються вимоги до якості 

підготовки спеціалістів охорони здоров‘я у вищих медичних навчальних 

закладах. За сучасними мірками медичний працівник незалежно від рівня та 

галузі надання медичної допомоги має бути професійно компетентним 

фахівцем, освіченою та культурною особистістю, яка здатна до навчання 

протягом життя, постійного розвитку та самовдосконалення.  

 Результативність та ефективність процесу професійного навчання та 

рівень професійної компетентності студента медичного коледжу підвищується 

у випадку постановки акценту у процесі навчання на формування критичного 

мислення, яке сприяє глибокому осмисленню спеціальності. Традиційні 

підходи до навчання у системі середньої професійної освіти не здатні 

забезпечити формування творчої особистості, так як залишаються не 

використаними такі якості мислення, як глибина, критичність, гнучкість, які 

являються ознаками його самостійності. 

 Сучасна освіта орієнтована на отримання студентами особистісних 

якостей, а також на новий пріоритетний напрям – компетентісний підхід, тому 

використання викладачами інтерактивних методів на практичних заняттях 

являється актуальною та необхідною умовою діяльності сучасної освіти 

студентів-медиків. 
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 Мета, завдання роботи, матеріали та методи. 

 Мета роботи: висвітлення ролі компетентнісного підходу до навчання 

студентів на практичних заняттях; узагальнення ефективності використання 

інтерактивних методів проведення практичних занять студентів Вашківецького 

медичного коледжу Буковинського державного медичного університету з 

дисципліни «Репродуктивне здоров‘я». 

 Методи дослідження: аналіз науково-педагогічної літератури; аналіз 

ефективності індивідуалізованого навчання на практичних заняттях студентів-

медиків.. 

 Об’єкт дослідження: науково-педагогічна література, студенти Вашкове-

цького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету. 

 Предмет дослідження: роль впровадження компетентнісного навчання 

на практичних заняттях студентів-медиків з метою індивідуалізації підходу та 

формування у подальшому відповідних практичних навиків, становлення 

особистості майбутнього медичного спеціаліста. 

 Значення дослідження полягає у тому, що індивідуалізований підхід до 

ведення практичних занять у студентів вищих медичних навчальних закладів 

сприятиме особистісному росту кожного студента, розкриттю індивідуальних 

можливостей у практичній діяльності, а також становленню їх в майбутньому 

спеціалістами, які в повному обсязі відповідатимуть міжнародним стандартам 

ринку праці. 

 Результати дослідження. 

 Сучасна середня професійна освіта орієнтована на отримання студентами 

особистісних професійних навиків, а також на новий напрямок – інтерактивне 

навчання, засноване на компетентнісному підході, що являє на даний момент 

актуальною та необхідною умовою діяльності сучасного викладача. 

 Однією з вимог навчального процесу у медичних навчальних закладах 

являється широке впровадження та використання активних та інтерактивних 

форм проведення практичних занять, які поряд з самостійною роботою 

допоможуть сформувати та розвинути практичні навики у студентів. 
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 Конфуцію належать такі слова: «Що чую – забуваю, що бачу – пам‘ятаю, 

що роблю – розумію». Саме активні та інтерактивні методи навчання сприяють 

формуванню професійних навичок та допомагають правильному вибору 

спеціалізації студентів у подальшому.  

 Сучасний викладач повинен володіти як традиційними, так і новими 

способами подачі матеріалу. Інтерактивним називається таке навчання, яке 

засноване на психології людських взаємовідносин та взаємодій. Інтерактивні 

методи навчання у медичному коледжі – це взаємодія студента та викладача у 

режимі дискусії та діалогу, активного співробітництва, а також взаємодії 

студентів між собою у межах певного поставленого завдання, що сприяє 

глибокому усвідомленню дисципліни, яка вивчається на даний момент.  

 У Вашковецькому медичному коледжі викладачами дисципліни 

«Репродуктивне здоров‘я» використовується індивідуалізоване навчання з 

метою формування у студентів не тільки практичних навичок та вмінь, але і 

комунікативних вмінь, зняття нервового напруження у процесі засвоєння та 

відтворення навчального матеріалу, навчання студентів вмінню перемикати 

свою увагу на вузлові теми заняття. 

 Особливістю навчального процесу на практичних заняттях з дисципліни 

«Репродуктивне здоров‘я» являється втягнення у вивчення матеріалу всіх сту-

дентів навчальної групи як індивідуально, так і колективно, що неможливо при 

застосуванні виключно традиційних методів навчання. У викладацькій діяль-

ності основне положення займає група взаємодіючих студентів, які, обговорю-

ючи питання, дискутують і погоджуються між собою, стимулюють та активу-

ють один одного. При цьому студенти з цікавістю вникають у тему заняття, 

легше запам‘ятовують та розуміють матеріал, який вони вивчали за допомогою 

активного навчання, ефективніше розвиваються у них практичні навички.  

 Серед технологій навчання та стимуляції розумової діяльності студентів 

та реалізації проблемного підходу до вивчення досить ефективно використову-

ються на практичних заняттях «Репродуктивне здоров‘я» нетипові клінічні 

ситуації, порівняльний аналіз «як необхідно діяти» і «як не потрібно діяти». 
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Для відпрацювання практичних навиків студенти самостійно готують робоче 

місце, задають питання, які вирішуються всією групою студентів, під час 

дискусії кожен з студентів висловлює свою думку з приводу проблеми та потім 

колективно проводять пошук правильних рішень та здійснюють висновок 

проведеної ними роботи. 

 Практичні навички студенти відпрацьовують на сучасних фантомах, 

муляжах та апаратах згідно з стандартами надання медичної допомоги.  

 Для контролю вихідних, поточних та заключних знань використовуються 

тестові завдання різноманітних рівнів, які студенти виконують протягом 

заняття відповідно до певного етапу. Крім того, використовуються графічні 

карти, схеми, методи «мікрофону», «мозковий штурм». 

 Самостійні роботи, які передбачені навчальною програмою, студенти 

виконують за допомогою методу «проектів», організовують міні-конференції, 

круглі столи, дискусії.  

 За допомогою використання сучасних підходів до вивчення матеріалу на 

практичних заняттях студенти показують кращі знання у порівнянні з 

традиційними методиками, студенти більш глибоко демонструють практичні 

навички. 

 Висновки. На основі вищевикладеного матеріалу можна зробити 

висновок, що  компетентнісний підхід до навчання студентів вищих медичних 

навчальних закладів являє собою сучасний напрям освіти, що сприяє 

глибокому засвоєнню практичних навиків, становленню студентів як 

особистості, професійні якості яких будуть у повному обсязі відповідати 

вимогам міжнародного ринку праці. 
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За навчальною програмою тема, в якій учні вивчають геометричні 

перетворення зустрічається вперше лише в кінці 9 класу. Геометричні перетво-

рення вивчаються в темі «Геометричні переміщення», на яку, за діючою 

навчальною програмою, відводиться 6 годин [1, c. 40]. В цій темі, згідно з 

діючою навчальною програмою, розглядаються перетворення подібності та їх 

частинні випадки, а саме: рухи (паралельне перенесення, симетрія відносно 

точки, симетрія відносно прямої, поворот), гомотетія та описуються властивості 

цих перетворень. Перетворення подібності фігур, в порівнянні з їх вивченням у 
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8-му класі, розглядається в більш загальному аспекті. Подається їх аналітичний 

запис в декартових координатах і вивчається їх геометрична сутність. 

В багатьох підручниках наголошується, що в геометричних 

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

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

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

якісному розумінню суті та властивостей перетворення. 

 Автори у висвітленні теми притримуються традиційного підходу. Однак, 

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

образному уявленню. [2, c. 22] 

Тому дана тема в шкільному курсі геометрії дається учням досить 

складно і нецікаво, що негативно в майбутньому впливає на рівень 

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

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

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

вивчення даної теми,  показати застосування в реальному житті. 

Прикладна направленість навчання геометрії формує у студентів 

розуміння геометрії, як методу пізнання та перетворення оточуючого світу, 

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

джерелом нових геометричних ідей. Навчання застосуванню геометричних 

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

геометрії і розв‘язуються геометричними методами, сприяє зміцненню 

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

вмінь застосовувати отримані знання, стимулює пізнавальні інтереси учнів і 

студентів [3, с. 75]. 

Прикладне застосування геометричних перетворень при створенні 

орнаментів на наш погляд буде цікавим для учнів при вивченні даної теми. 

Геометричні фігури та їх побудови, сполучення та закономірні криві 

використовуються з давнини до сьогодення в орнаменті. Застосувавши 

ритмічний повтор (лінійний і центричний), дзеркальну симетрію (дзеркальну 
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симетрію і / або поворот), накладання декількох елементів (створення сітки) ми 

отримуємо надзвичайно красиві зображення. Саме такий метод називається 

геометричною побудовою орнаменту, який дає нам змогу подивитися на 

навколишній світ очима митців. 

Принципи побудови орнаментів були розглянуті в книзі [6, с. 26], а їх 

застосування в роботі [5, с. 168]. 

Прикладне застосування повороту навколо точки та центрально-осьової 

симетрії доцільно показати на прикладах створення замкнутих орнаментів та 

розет. 

Замкнутим орнаментом називають візерунок, декоративні елементи 

якого згруповані так, що створюють замкнутий рух. Мотиви розташовані в 

крузі, квадраті, прямокутнику, трикутнику та іншій геометричній формі. 

Орнамент, заснований на центрально-осьовій симетрії, коли рапорт обертається 

навколо центральної осі його композиції, називається центричним. Розета, 

розетка. 

Орнамент, вписаний в коло або в правильний многокутник, називається 

розетою. Такий орнамент замкнутий і обмежений певною геометричною 

формою (квадратом, ромбом, трикутником, колом та ін.). У розеті малюнок 

вписують в кола (рис. 1, а і б) або в правильні многокутники (рис. 2).  

 

Рис. 1, а, б. 

Розета – це орнаментальний малюнок у вигляді квітки з однаковими 

пелюстками або вписаного в коло листя [4, с. 88]. 
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Розета може мати самостійне значення, або бути частиною загальної 

композиції. Схеми побудови розет бувають двох типів: одна базується на 

розподілі кола радіусами, а в іншій крім радіусів використовують ще сітки 

паралельних прямих (рис. 2, б). 

 

 

Рис. 2, а, б. 

Таким чином, навчання геометричних перетворень відіграє особливу роль 

у вивченні всього курсу геометрії. Ця непроста для учнів тема стає цікавою і 

необхідною завдяки прикладним застосуванням геометричних перетворень в 

реальному житті, що поглиблює мотивацію до подальшого вивчення геометрії. 
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