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УДК  004:519.2:378(045) Педагогічні науки  

 

КАЛЬКУЛЯТОР ЙМОВІРНОСТІ В GEOGEBRA 

 

Бабюк А.В., 

студентка обліково – фінансового факультету 

Вінницького торговельно-економічного  

інститут КНТЕУ 

М. Вінниця, Україна 

Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник станов-

лення та розвитку особистості, як невід’ємна частина формування соціокуль-

турного середовища [1, с. 35]. Стрімкий розвиток інформаційних технологій 

суттєво впливає на способи модернізації та оптимізації освітнього процесу.  

Проблемою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті займається ряд українських вчених, зокрема, В.Ю. Биков, О.О. Гриб’юк, 

І.О. Гулівата [1], В.В. Лапінський, М.С. Львов, Н.В. Морзе, С.А. Раков, 

Ю.С. Рамський, О.В. Співаковський та інші. 

Аналіз науково-методичних джерел щодо застосування інформаційних 

технологій у вивченні теорії ймовірності, відповідних програмних засобів і 

наявних у них набору інструментів [2] дозволяє стверджувати, що одним з 

найбільш зручних у використанні та успішним з точки зору візуалізації 

результатів експериментів з випадковими величинами є програма GeoGebra 5.0. 

Детальну інформацію про інструменти програми можна отримати у меню 

допомоги. Команди GeoGebra 5.0, які можна застосувати при вивченні теорії 

ймовірностей і математичної статистики, зазначено у роботі [3-4]. 

Програма GeoGebra 5.0 (Австрія, 2013 р., автор: Markus Hohenwarter)  є 

продуктом з моделлю вільного розповсюдження, а за кількістю публікацій 

щодо її використання та поширенням світом (в тому числі і в Україні), можна 

вважати самою популярною серед користувачів. Програма GeoGebra була 

створена з метою поєднати програми динамічної геометрії (наприклад: Cabri 

Geometry, Geometer’s Sketchpad) і систем комп’ютерної алгебри (наприклад: 

Derive, Maple) однією простою у використанні системою, призначеній для 

вивчення і викладання математики. 
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Завдяки програмі GeoGebra реалізується системно-діяльнісний підхід, 

спрямований на розвиток дослідницької діяльності студентів, оскільки 

GeoGebra може ефективно застосовуватися не тільки в передачі знань, а й 

сприяти саморозвитку студента. При вивченні математики застосування 

середовища GeoGebra здатне ефективніше впливати на розвиток пізнавального 

інтересу студентів, легкості побудови креслень, високого ступеня наочності. В 

подальшому для кожного студента інтерактивне динамічне середовище 

GeoGebra стане необхідним інструментом в навчальній діяльності.  

Один із основних елементів GeoGebra є калькулятор ймовірності, який 

дозволяє обраховувати випадкові події і відображати їх у вигляді графіка. 

Калькулятор ймовірності включає великий набір інструментів, засобів та 

інструкцій, створених з метою надання студентам допомоги у процесі 

розв'язання математичних та наукових завдань. Використовуючи дану 

програму студенти мають нагоду навчитися розв'язувати рівняння крок за 

кроком, отримати кращі уявлення про основи алгебри, тригонометрії, 

математичних обчислень, фізики та хімії. 

Для обчислення ймовірності, в тому числі з можливістю представлення 

результату розподілу ймовірностей в вигляді графіка, використовують режим 

Імовірність. Він дозволяє вибрати необхідний тип розподілу (нормальний, 

біноміальної, Пуассона і т.д.) та його параметри. Для обчислення ймовірності P 

(a ≤ X ≤ b) задають початок і кінець інтервалу, лівобічний інтервал P (X≤ b), 

правобічний інтервал P (a ≤ X) і встановлюють перемикання між графіками 

функції щільності ймовірності та функціяї розподілу. 

Розглянемо на прикладі таку задачу: математичне сподівання та середнє 

квадратичне відхилення нормального розподілу випадкової величини 

відповідно дорівнюють 10 та 2. Знайти ймовірність того, що в результаті 

досліду випадкова величина прийме значення з інтервалу (12, 14). 

Для того, щоб розв’язати задачу засобами GeoGebra, потрібно обрати в 

діалоговому вікні інструменту Калькулятор вероятностей, встановити 

неперервний тип розподілу Нормальное і ввести його параметри: а=2, µ=10. 
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Знайдемо ймовірність того, що в результаті досліду випадкова величина 

прийме значення з інтервалу (12, 14): P (12≤X≤14)=0.1359 (рис.1). 

 

Рисунок 1 

Після того як усі дані введені можемо перенести наш графік на полотно. 

Для цього нам потрібно у правому кутку обрати команду Копировать на 

полотно. Після цієї команди наш графік буде відображений на полотні (рис. 2). 

 

Рисунок 2 

Розглянемо ще одну задачу,  яку можна розв’язати з використанням 

калькулятора імовірності.  

Завод відправив на базу 500 виробів. Ймовірність зіпсованості виробу по 

дорозі дорівнює 0,002. Знайти ймовірність того, що по дорозі буде зіпсовано 

більше трьох.  

Для того щоб розв’язати задачу потрібно обрати в діалоговому вікні 

інструменту Калькулятор вероятностей неперервний тип розподілу – Пуассона і 
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ввести його дані: µ= n*p=500*0,002=1. Ймовірність зіпсувати по дорозі більше 

3 приладів дорівнює: P (4≤X)=0.019 (рис. 3). 

 

Рисунок 3 

Після того як усі дані введені можемо перенести наш графік на полотно. 

Для цього нам потрібно у правому кутку обрати команду Копировать на 

полотно. Після цієї команди наш графік буде відображений на полотні (рис. 4). 

 

Рисунок 4 

Отже, можна зробити висновок, що калькулятор ймовірності GeoGebra, 

дає багато можливостей студентам у формуванні інтуїтивного відчуття і візуа-

лізації адекватних математичних процесів. Використання інструментів цього 

програмного забезпечення дозволяє вивчити більш широкий спектр типів функ-

цій і надати можливість зв'язків між символічними і візуальними уявленнями. 

Література: 

1. Гулівата І.О. Формування математичної компетентності студентів 

економічних спеціальностей засобами інформаційних технологій. Фізико-

математична освіта: науковий журнал. 2018. №2(16). URL: https://fmo-

journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v2-16/2018_2-16-Gulivata_FMO.pdf 

(дата звернення: 25.02.2019). 
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2. Крамаренко Т. Використання GeoGebra у навчанні теорії ймовірностей 

і математичної статистики / Т. Крамаренко, О. Ухова //  Восьма міжнародна 

конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна 

освіта» (ITEA-2013). – 26-27 листопада 2013. – Київ. – 2013. – С. 77-84  

3. Семеніхіна О. В. Візуалізація експериментальних випробувань на 

основі випадкових подій у середовищі GeoGebra  / О. В. Семеніхіна, М. Г. 

Друшляк // Науковий часопис імені НПУ М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і 

математика у вищій і середній школі. – 2014. – № 14. – C. 94-103. 

4. Хохенватор М. Введение в GeoGebra / Хохенватор М. / Перевод Т.С. 

Рябова. – 2012. – 153с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 004.7   Педагогічні науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОЦІ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Васюк А. С., 

студентка  

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу не залишається осторонь 

і сучасної учнівської молоді. Школярі все частіше користуються різними ново-

модними гаджетами (смартфон, планшет, моноблок, ноутбук тощо). Переважно 

учні використовують їх для розваг та ігор, хоча можливості використання 

різноманітних сучасних пристроїв набагато ширші. Разом з тим залучення до 

процесу навчання різноманітних гаджетів підвищить інтерес учнів до вивчення 

того чи того навчального предмету, зокрема й математики. Саме тому на часі 

завдання учителів  забезпечити дидактично-виважений супровід навчально-

виховного процесу електронними засобами навчання.  

Поряд з вищезазначеною, постає й проблема активізації навчально-пізнава-

льної самостійної роботи сучасного учня засобами онлайн-технологій. Ці 
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технології мають забезпечувати: зручний спосіб подання навчальної інформації та 

її доступність; формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати, оцінювати 

власну діяльність тощо. 

Хмарна технологія – це технологія, яка надає користувачам Інтернету 

доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного 

забезпечення як онлайн-сервіса [1, с.45]. 

Оскільки більшість вітчизняних учнів нині мають змогу за допомогою 

різних комп’ютерних пристроїв, смартфонів тощо отримати доступ до різних 

онлайн-сервісів, то учитель математики може значно ефективніше 

використовувати такі можливості на уроці під час вивчення нового матеріалу, 

його закріплення чи то контролю та оцінювання знань, навичок та вмінь учнів. 

Останнім часом хмарні технології стають повноцінним навчальним 

інструментом, дозволяючи навчальним закладам середньої освіти створити 

власний онлайн-простір. При цьому, кожен учень має свою поштову скриньку, 

доступ до порталу школи, де зберігаються домашні завдання, зошити, 

підручники, додаткові навчальні матеріали тощо [2]. 

Урок, організований з використанням хмарних технологій має схожу 

структуру, що й традиційний, але з тією різницею, що замість дошки викорис-

товується екран з проекцією, а замість зошитів і підручників – комп’ютери. 

Наведемо приклади застосування хмарних технологій під час вивчення 

теми «Похідна та її застосування».  

На етапі перевірки домашнього завдання доцільно проводити тестування 

за матеріалом минулого уроку; текст тесту створюється за допомогою Google 

Forms (рис. 1). Аналогічно можна розробляти самостійні, контрольні та інші 

види перевірочних робіт, не тільки для уроків, але й для дистанційної чи 

позакласної роботи з математики. Форма використовується за наявності 

аккаунту gmail. Входить в пакет Google документи.  

Під час добору задач для уроку вчитель може скомбінувати роботу з 

підручником та використання хмарних технологій. Наприклад, можна 

використати сервіс LearningApps. На сервісі представлено багато інтерактив-
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них вправ, які були розроблені для різноманітних форм навчального процесу 

(рис. 2). Також тут є можливість створювати свої власні завдання,  які на уроці 

пропонуємо використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як 

індивідуальні вправи для учнів.  

 

Рис. 1. Приклад тесту, створеного у Google Form 

 

Рис. 2. Приклад завдання, створеного у LearningApps 

Під час розв’язування задач на дослідження функції з використанням 

похідної часто виникає необхідність у побудові графіків функцій. Для швидкої і 

точної побудови можна використовувати сервіс WolframAlpha (рис. 3).  

 

Рис. 3. Приклад побудови графіка функції у WolframAlpha 
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Перевірити правильність розв’язання та виконаних обчислень можливо за 

допомогою онлайн-калькуляторів, наприклад, за допомогою OnlineMSchool 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Приклад знаходження похідної функції за допомогою 

OnlineMSchool 

У сучасній школі застосування «хмарних» сервісів необхідно для 

вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості освіти. Одне із 

важливих завдань системи освіти в сучасному суспільстві  забезпечити кожній 

людині вільний і відкритий доступ до освіти протягом всього його життя, з 

урахуванням його інтересів, здібностей і потреб.  
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У сучасному суспільстві все більшого розвитку набуває Інтернет. 

Незважаючи на те, що Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій 

відстає від деяких країн світу, Інтернет і комп'ютери все більше входять у наше 

повсякденне життя. Але, крім того, для більшості Інтернет є також розважаль-

ним засобом, джерелом інформації, засобом спілкування. Ще один важливий 

фактор, через який підлітки «липнуть» до екранів монітора цілодобово, соціаль-

ні мережі. Під соціальною мережею розуміємо інтерактивний багатокористу-

вацький веб-сайт, зміст якого наповнюється самими учасниками мережі.  

Різноманітні питання стосовно формування і розвитку мережевого суспі-

льства розглянуті в працях таких вчених: М. Кастельс, Д. Белл, А. Турен, 

А. Тоффлер, Дж. Гэлбрейт, Р. Інгельгарт. Наукові праці низки дослідників при-

свячені основним положенням та принципам використання соціальних мереж і 

прогнозування подальшого розвитку цієї форми взаємодії людей у Інтернет-

просторі (Дж. Вальтер, Д. Вестерман, Б. Ван Дер Хейд, C. Тонг, Л. Лангвелл, 

Дж. Кім, Дж. Антоні.  

  Соціальні мережі – один із соціальних інститутів, який тією чи іншою 

мірою виконує замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо пев-

ного впливу на населення вцілому, в тому числі й на окремі вікові та соціальні 

категорії. Однак соціальні мережі досить сильно впливають на будь-яку особис-

тість та на процес формування поведінки, а інформація в Інтернет-мережі є 

недостатньо організованою та керованою. Аналіз діяльності в інтернет-мережі 

дозволяє відобразити її зміст у вигляді структури, яка включає в себе ряд 
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взаємопов’язаних компонентів: комунікаційний, ціннісний, пізнавальний та 

поведінковий. 

Сьогодні Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя. Задоволення 

потреби у спілкуванні, моральній підтримці – найважливіші потреби особистості 

підліткового віку. Якщо ми не можемо задовільнити їх в реальному житті, то 

задовольняємо в інтернет-мережі, яка дає можливість «втекти» від проблем, 

труднощів, що виникли на певному етапі соціалізації. Однак слід розуміти, що, 

не зважаючи на те, що в інтернет-мережі інколи можна отримати деякі дані 

анкетного характеру і навіть фото та реальне зображення співрозмовника, вони 

не дають реалістичного уявлення про нього. 

Анонімність спілкування в інтернет-мережі сприяє самопрезентації, 

надаючи людині можливість не просто створювати про себе враження за 

власним вибором, але й бути тим, ким вона захоче, що нерідко призводить до 

виникнення девіантної поведінки та агресивності. 

Пізнавальний компонент діяльності людини у мережі Інтернет дає 

можливість пошуку та засвоєння підлітками інформації, яка розміщена на 

вебсайтах, метою якого є розширення, поглиблення, уточнення власного 

уявлення про світ, реальну та віртуальну дійсність[1, с. 26]. 

На відміну від інших засобів інформації, соціальні мережі поєднують у 

собі друковану, фото- та відеоінформацію. Використовуючи інтернет-мережу 

для навчання, ми можемо сприймати одну й ту ж інформацію такими 

каналамисприйняття: зоровим, слуховим, оскільки є можливість прочитати, 

побачити та почути, що суттєво покращує процес засвоєння інформації. 

За допомогою соціальної мережі підліток задовольняє приховані потреби, 

які не прослідковуються в його реальному житті, а проявляються лише у мріях 

іфантазіях. Цей соціальний ресурс забезпечує їх втілення через можливість 

анонімних соціальних взаємодій, за допомогою яких можна створювати нові 

образи власного «Я». Крім того, не варто забувати і про необмежений доступ до 

особистої інформації користувачів [1, с. 27] 

Основними найпопулярнішими соціальними мережами, які користуються 
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популярністю серед людей є наступні: Facebook; Twitter; Вконтакте; Одноклас-

ники; Google+; Instagram. 

Початком популярності соціальних мереж прийнято вважати 2003-

2004 рр., коли були введені в дію Linkedin, Facebook і MySpace. В Україні мода 

на соціальні сервіси виникла дещо пізніше. Водночас статистичні дані 

свідчать,що за останні роки кількість користувачів соціальних мереж значно 

збільшилася й охоплює усі вікові групи.  

Соціальні мережі стали настільки популярним видом соціальних медіа, 

що в багатьох країнах світу, крім міжнародних соціальних мереж, діють також і 

власні національні проекти. Україна не є винятком: українські соціальні мережі 

вже встигли завоювати чималу частку аудиторії й продовжують активнорозви-

ватися. 

Розвиток українських соціальних мереж розпочався з березня 2014 року. 

Поштовхом до цього стали події Євромайдану 2013-2014 рр., анексія Криму та 

початок воєнних дій на Донбасі, які загострили проблему підкреслення 

національної самобутності українців, у тому числі – у кіберпросторі. Таким 

чином, в Україні існує близько 10 соціальних мереж, новачками серед яких 

єWEUA.info, Connect.ua, Friends.ua, мережа «Українці» (ukrainci.org.ua), мережа 

«vReale» (vreale.net), «МетаКонтакт», Druzi.org.ua, kozakam.com, combine.pp.ua, 

ukrface.com.ua та інші. Усі вищезазначені соціальні мережі створені 2014 року, 

у період Революції гідності, яка позначилася вибухом патріотизму. Кожен із 

засновників нових соцмереж прагнув об’єднати українців на просторах 

Інтернету насамперед за національною ознакою. У перші дні запуску українсь-

ких ресурсів спостерігався помітний ажіотаж та реєстрація учасників, однак, як 

показує практика, українські користувачі повністю не можутьвідмовитися від 

відвідування вже звичних соціальних мереж. 

Перебування підлітка у мережі Інтернет несе у собі як  позитивні так і 

негативні аспекти. До позитивних аспектів особистісного розвитку за 

допомогою Інтернетспілкування можемо віднести подолання комунікативного 

дефіциту, розширення кола знайомих. При цьому дружба в соціальних мережах 
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часто досить поверхнева. Деякі молоді люди, а особливо підлітки, намагаються 

бути у центрі уваги, а також додати до свого профілю якнайбільше друзів, 

утому числі й за рахунок незнайомих людей. Такий підхід несе потенційну 

загрозу особистій безпеці підлітка, який часто занадто відкритий у поширенні 

персональної інформації.  

Варто підкреслити, що сучасна молодь розглядає Інтернет і соціальні 

мережі як основне та перевірене джерело інформації. У соціальних мережах 

користувачі також можуть задовольнити потреби у самовираженні та самореа-

лізації. Таким чином, підлітки використовують соціальні мережі для демонстра-

ції особистої позиції щодо обговорюваних питань, власних досягнень, розробок 

або творчості [6, с. 128]. 

Варто зауважити, що соціальні мережі сприяють розвитку електронного 

навчання й освіти в цілому, пропонуючи нові технічні та методичні засоби. 

Сучасним вчителям і викладачам потрібно лише спрямувати в правильне 

конструктивне русло навчальну діяльність учнів у соціальних мережах та 

Інтернеті загалом.  

Зворотний бік спілкування у соціальних мережах – це відхід від 

справжнього життя, неможливість налагодити контакти з реальними людьми. І 

ця проблема дійсно дуже небезпечна: підліток зосереджується на власних 

переживаннях, перестає спілкуватися з рідними та близькими, так як не 

знаходить належного розуміння з їхньої сторони. Підлітки втрачають навички 

прояву інтересу до інших людей у реальному житті [5, с. 180]. 

Вплив надмірного використання соціальних мереж як засобу комунікації 

на реальні взаємостосунки користувача може бути досить відчутним: 

замкнутість, втрата соціальних контактів і друзів, роздратування під час живого 

спілкування, втрата навичок вербального та невербального спілкування, 

невиконання власних обов’язків тощо [1, с. 28]. 

Проте позитивною рисою соціальних мереж є можливість створення груп 

за інтересами. Кожен зможе знайти те, що йому до душі. [4]. 

 Позитивними факторами взаємодії сучасних підлітків у соціальних 
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мережах є відсутність перешкод для спілкування, отримання корисної, нової 

інформації, проведення дозвілля,ознайомлення з відео й аудіо новинками, 

допомога в навчанні, всебічний розвиток. 

Серед негативних аспектів користування соціальними мережами можна 

назвати такі: залежність від соціальних мереж та Інтернету в цілому, 

негативний вплив на психофункціональний стан користувачів, незахищеність 

особистої інформації, не завжди достовірна інформація, відкритий доступ до 

негативної інформації (онлайн насилля, порнографія й ін.),фінансові витрати на 

соціальні мережі. Саме тому сьогодні варто зосередити особливу увагу на 

навчанні дітей, підлітків і молоді основам безпечної поведінки в соціальних 

мережах та Інтернеті [2, с. 87] 

Завдяки соціальним мережам підлітки і проявляють свою індивідуаль-

ність. Тільки вже не стандартними способами, закладеними процесом перетво-

рення від індивіда до сталої особистості, а завдяки комп'ютерним технологіям. 

Однією з важливих рис особистості є активність, що виявляється в праг-

ненні особи постійно розширювати сферу своєї діяльності, не тільки пристосо-

вуючись до ситуації, але і перетворюючи її. Одним з факторів, який дасть змогу 

для активізації особистості, є спілкування. Адже саме спілкування впливає на 

емоції, відображає характер та висвітлює основну сутність тієї чи іншої особи.  

Найпопулярнішою соціальною мережею в Україні є "Instagram": її 

регулярно відвідують 67% інтернет-користувачів України [2, с. 115]. 

Можна зробити висновки, що за останні роки досить потужно зросла 

чисельність реєстрації в соціальних мережах. Тому онлайн-спілкування стало 

активнішою формою, ніж звичайне. 

Тож, проаналізувавши всі підходи, можна говорити про те, що соціальні 

мережі мають можливість на існування, але потрібно раціонально використо-

вувати час, проведений у мережі Інтернет. Та більш схилятись до звичайних 

способів спілкування, які позитивно впливають на особистість. І тому, хочеться 

порадити батькам підлітків: залучайте дитину до реального світу, вчіть 

спілкуватися з іншими дітьми. Підберіть спільно з підлітком гурток чи секцію, 
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де багато однолітків-нехай «жива» розмова і «живі» друзі стануть кращими 

співрозмовниками, ніж віртуальні [3, с. 22] 
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Гарбуз А.В., 

студентка факультету лінгвістики  

та соціальних комунікацій 

Національний авіаційний університет  

м. Київ, Україна 

Важливою умовою успішного навчання майбутнього фахівця є викорис-

тання різних форм роботи: фронтальних, парних, індивідуальних, групових 

тощо, організація позааудиторних заходів. У нашому дослідженні технології – 

форми, методи, засоби навчання – стосуються навчання іноземних мов. Понят-

тя «технології навчання іноземних мов» більшість науковців розуміють як 

сукупність прийомів роботи викладача, які сприяють досягненню поставлених 

на занятті з іноземної мови цілей навчання з найбільшою ефективністю за 

мінімальний проміжок часу [1, с.230]. 

На нашу думку, особистісно орієнтовані проектні технології є 

продуктивними, такими, що забезпечують самореалізацію і самовизначення 

студентів у процесі вивчення іноземної мови. Проектну технологію навчання 

іноземних мов ми розглядаємо як сукупність прийомів, які відповідають 

сформульованим вимогам і дозволяють створити оптимальні умови, що 

забезпечують підготовку студентів спеціальності «Філологія». 

Проектна діяльність у навчанні іноземної мови ґрунтується на комуніка-

тивності, проблемності, відповідно до основного характеру завдань гуманітар-

ного розвитку студентів, розширенні морального гуманістичного досвіду, 

здатності створювати обстановку, для якої характерне співробітництво, пози-

тивний емоційний фон, результативність. До таких технологій належить метод 

проектів, який розвиває у студентів аналітичні, практичні, творчі, комуніка-

тивні та соціальні навички, а також навички самоаналізу. Метод проектів – це 
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комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний 

процес, дає студентам можливість бути самостійними в плануванні, організа-

ції і контролі своєї діяльності. Реалізація методу в інформаційно-комуні-

каційному середовищі передбачає пріоритетність особистісної орієнтації 

педагогічного процесу, в ході якого відбувається розвиток індивідуальних 

здібностей студентів, актуалізація набутих знань за рахунок підвищення 

мотивації їх використання в самостійній проектній діяльності із залученням 

інформаційних ресурсів і комунікативних можливостей нового середовища 

навчання.[2, с.67] 

У процесі виконання проектів у майбутніх фахівців реалізуються кому-

нікативні потреби, вони самі планують свої дії і виконують їх у запропо-

нованих навчальних обставинах на заняттях з іноземної мови. Проект є 

практично повністю самостійно спланованою і реалізованою студентами 

роботою, спрямованою на досягнення ними продукту творчої іншомовної 

діяльності, де мовне спілкування ґрунтується на інтелектуально-емоційному 

контексті діяльності [4, с.348].  

Є.С. Полат запропоновано типологію проектів: дослідницькі, наближені 

до справді наукового дослідження або ж такі, які повністю збігаються з ним; 

творчі, результати яких оформляються відповідним чином (відеофільм, 

репортаж, дизайн певної рубрики, альбом і т.д.); інформаційні спрямовані на 

збір інформації учнями про якесь явище чи подію; практично орієнтовані, які 

мають чітко визначений результат діяльності учасників, обов'язково 

орієнтовані на ряд соціальних інтересів всіх учасників проекту. За ознакою 

предметно-змістовної області проекту дослідниця виділяє: монопроекти, які 

традиційно проводяться в рамках одного предмета, викладач обирає найбільш 

складні для засвоєння питання, наприклад, при вивченні іноземних мов 

найбільш складними є країнознавчі, соціальні та історичні теми; міжпредметні 

проекти, які зазвичай виконуються в позааудиторний час і стосуються двох- 

трьох предметів [3, с.86]. 
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Загальнодидактична типологія проектів представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

За видом діяльності Дослідницькі, творчі, рольово-ігрові, 

інформаційні, практично орієнтовані 

За предметно-змістовою 

ознакою 

Монопроекти, міжпредметні проекти 

За характером координації Проекти з відкритою, явною координацією; 

проекти з прихованою координацією 

За характером контактів Внутрішні, регіональні, міжнародні 

За кількістю учасників Особистісні, парні, групові 

За тривалістю проведення Короткотривалі, середньої тривалості, 

довготривалі 

 

Ми пропонуємо класифікувати проекти за допомогою додаткового 

параметра – характеру презентації проектів. 

Таблиця 2 

Усні Письмові Ігрові Віртуальні 

Дискусії 

Доповіді 

Буклети 

Наукові дослідження 

Реферати 

Стінгазети 

Схеми 

Драматизації 

Рольові ігри 

Вистави 

Інтернет-сайти 

Презентації 

 

У реальній практиці навчання іноземних мов, як правило, ми маємо 

справу зі змішаним типом проектів, де можуть перетинатися різні види 

діяльності. За допомогою методу проектів на занятті іноземної мови 

створюється дослідницька творча атмосфера, у якій кожен студент зайнятий в 

активній пізнавальної діяльності. Метод проектів сприяє формуванню у 

майбутніх фахівців ряду умінь. Так, вони самостійно проводять презентації, 

ведуть дискусії іноземною мовою, слухають своїх співрозмовників, відстоюють 

свою точку зору, підкріплюючи її аргументами; знаходять компроміс із 

співрозмовниками; викладають лаконічно свої думки. Завдяки цьому активізу-

ється пізнавальна діяльність студентів, формуються їхня комунікативна і 

соціокультурна компетенції, розвиваються інтелектуальні здібності. Коли вони 

працюють з іншомовною інформацією, під час презентаційних та дискусійних 

форм роботи, удосконалюються іншомовні комунікативні вміння [5; 6]. 
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Викладач, застосовуючи в процесі вивчення якогось розділу або теми 

метод проектів, продумує, розробляє, прораховує, визначає навчальні завдання. 

На всіх етапах заняття ініціюється самостійна пошукова творча діяльність 

студентів, викладач допомагає визначити проблему, яка становить основу 

проекту, спрямовує на пошук шляхів її вирішення. Розробляється план 

проектної роботи та комунікативні вправи, що забезпечують її рівень. 

У ході виконання проекту вибудовуються нові відносини між викладачем 

і студентами, адже викладач іноземних мов – не єдине джерело нової 

інформації. Працюючи над проектами, студенти виявляють себе з творчого 

боку, демонструючи організаторські здібності, талант, знання. 
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В умовах реформації освітнього простору, спираючись на вимоги 

Державного стандарту, актуальності набуває проблема формування лексичної 

компетентності учнів. Адже метою мовної освітньої галузі є розвиток здатності 

спілкуватися для духовного, культурного і національного самовираження. 

Кожен із нас досить часто у своїй мовленнєвій практиці натрапляє на проблему 

вибору слова, адекватного за своїм значенням конкретній ситуації, меті та 

змісту висловлювання. Розглянемо детальніше лексичні помилки й недоліки, 

яких допускаються учні початкових класів. 

Дана проблема привертає увагу вчених, дослідників, методистів протягом 

багатьох десятиліть. Причому вона стає об'єктом вивчення з різних сторін. Серед 

вчених, які займалися і займаються роботою із запобігання мовленнєвим 

помилкам, як засіб формування лексичної компетентності учнів, можна назвати: 

К. Д. Ушинського, В. І. Вахтерова, І. А. Рибникова, А. Е. Гоера, М. Р. Львова та ін. 

М. С. Вашуленко виділив наступні типи лексичних помилок: повторення 

слів, що зумовлене бідністю словникового запасу; неточне вживання слова вна-

слідок неправильного розуміння його значення (На горі сидів зайчик (замість 

на горбочку); порушення правильної сполучуваності слів (Потяг робив швид-

кість (замість набирав швидкість); уживання слів без урахування їх емоційно-

експресивного та оцінного забарвлення (ворони щебетали (замість каркали); 

вживання діалектних слів і словосполучень (хлобись в калабаню (замість впав у 

калюжу) [1, с. 327–328]. 
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Добираючи опорні слова для складання речень чи тексту, вчителю 

необхідно потурбуватися, щоб ці слова були зрозумілими дітям. В іншому 

випадку школярі можуть вжити їх неправильно [2, с. 22–25]. Так, діти припус-

тились помилок, складаючи речення за опорними словами на тему "Бібліотека": 

На абонентах стоять різні книги. У бібліотеці є словники, підручники, каталоги. 

Я люблю читати фантастику, книжки, казки, оповідання. 

Серед лексичних помилок і недоліків Сулименко Н. Е.  виокремлює [3]: 

 невиправдані повтори слів; 

 неточність слововживання; 

 порушення лексичної сполученості слів; 

 помилки в застосуванні фразеологізмів; 

 погрішності, які послаблюють емоційно-експресивну виразність тексту; 

 одноманітність словника. 

Невиправдані повтори слів – один з різновидів мовленнєвих помилок, 

якого найчастіше припускаються молодші школярі. Причина цієї помилки по-

лягає в тому, що тільки що вживане дитиною слово вже активовано, його «то-

нус» порівняно з іншими словами значно вищий (М. І, Жинкін, І. П. Павлов), і 

тому учень застосовує це слово знову й знову. 

Неточність слововживання – точність мовлення залежить від сформова-

ності в мовця вмінь відбирати та вживати такі слова й вирази, які найбільше 

відповідають змісту певного тексту, і досягається дотриманням норм лексичної 

сполученості. 

Найтиповішою помилкою в мовленні учнів початкових класів є вживання 

слова в значенні, яке непритаманне для цього слова або не відповідає певному 

контексту. Причинами цієї помилки є нерозуміння значення вживаного слова та 

недостатній запас у школярів літературних слів. Обмежена кількість літератур-

них слів спонукає учнів застосовувати розмовні слова, жаргонізми та діалект-

тизми; слова, які «створені самими дітьми — слова, які певною мірою за 

змістом близькі до літературних слів, але не існують у нормативному мовленні. 

Порушення лексичної сполученості слів. Для правильного вживання слів 
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необхідно знати не тільки їх точне значення, а й враховувати особливості 

лексичної сполученості слів, тобто їх здатність поєднуватися одне з одним. 

Розрізнюють три важливі види сполученості слів: 

 лексична; 

 граматична; 

 стилістична. 

Одноманітність словника та граматичної будови мовлення характеризу-

ється ознакою гарного мовлення, багатством словника. Показником гарного 

мовлення також є розвинений граматичний лад мовлення, різноманітність 

використаних морфологічних категорій і синтаксичних конструкцій. Бідне 

мовлення характеризується обмеженим обсягом словника, одноманітністю син-

таксису. Таке мовлення складається з невеликих за кількістю слів одно типних 

речень із слабовираженим зв'язком між ними. Текст немовби «розсипається» на 

короткі фрази одноманітної будови. 

  Аналіз методичної літератури дозволяє зробити висновок, що всі вчені, які 

займаються проблемою розвитку запобігання мовленнєвим помилкам, як засіб 

формування лексичної компетентності учнів, відзначають, що загальна 

сформованість мовлення залежить від того на скільки учні володіють словом: 

можуть тлумачити його значення, використовувати в мовній практиці. 
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Київський інститут імені Бориса Грінченка 
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На сучасному етапі розвитку суспільства особливо актуальною є 

проблема партнерства у всіх сферах взаємодії людини.  

Позаурочною діяльністю вважаються організовані, цілеспрямовані занят-

тя з учнями, які проводяться школою у позаурочний час, для розширення і 

поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвитку їх самостійності, індивіду-

альних здібностей, а також з метою задоволення їх інтересів та забезпечення 

активного і розумного дозвілля [2]. 

У більшості досліджень партнерських взаємин розглядається як констата-

ція наявності або відсутності у людини тих чи інших знань, умінь, способів дій 

в соціумі [4, с. 31]. 

Розглядаючи становлення партнерських взаємовідносин між учасниками 

освітнього процесу в дитячому садку і початковій школі, Н. Ничкало зазначає, 

що у побудові партнерських взаємовідносин предметом цілеспрямованого 

виховання і навчання дітей п’яти-десяти років є дружні стосунки дітей, їхня 

зверненість один до одного, уміння і прагнення гратися, вчитися й діяти разом, 

розвиток активного інтересу до того, що відбувається у групі т класі, створення 

особливого мікроклімату доброзичливого ставлення, взаємної поваги,  довіри, 

поступливості й водночас ініціативності не лише один до одного, але й до всіх 

дорослих учасників освітнього процесу. Дослідниця розглядає рівноправні 

стосунки з однолітками як найважливіші в житті дітей п’яти-десяти років 

Саме в період молодшого шкільного віку з'являється соціально-психологічний 

феномен дружби як індивідуально-виборчих глибоких міжособистісних 
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відносин дітей, які характеризуються взаємною прихильністю, заснованої на 

почутті симпатії і безумовного прийняття іншого. У цьому віці велике 

поширення набуває групова дружба. Головними функціями дружби є розвиток 

самосвідомості і формування почуття причетності, зв'язку з суспільством собі 

подібних [8 , с. 46]. 

Таблиця 1 

Компоненти партнерських взаємин молодших школярів [4, с. 40] 

Компоненти партнерських 

взаємин молодших 

школярів 

Зміст партнерських взаємин молодших школярів 

Компонент, пов'язаний з 

цілепокладанням: 

здатність брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті 

рішень, ставити цілі і планувати результат, аналізувати, коригувати. 

тенденція контролювати свою діяльність; пошук і використання 

зворотного зв'язку, схильність до роздумів про майбутнє: звичка до 

абстрагування увагу до проблем, пов'язаних з досягненням 

поставлених цілей; вміння приймати рішення в різних життєвих 

обставинах 

Компонент, пов'язаний з 

орієнтацією на іншого: 

вміння розуміти і враховувати почуття і потреби інших людей, 

керувати своїми емоціями в спілкуванні. інтелектуальна 

спрямованість на розуміння іншої людини; емоційна чуйність, 

здатність співпереживати; інтуїтивне прогнозування поведінки 

людей; вміння викликати певні емоції у партнера по спілкуванню 

Компонент, пов'язаний із 

соціальною мобільністю, 

активністю людини 

готовність працювати над чим-небудь спірних і викликають 

занепокоєння; дослідження навколишнього середовища для 

виявлення її можливостей та ресурсів (як матеріальних, так і 

людських); готовність покладатися на суб'єктивні оцінки і йти на 

помірний ризик; готовність використовувати нові ідеї та інновації 

для досягнення мети; установка на взаємний виграш і широта 

перспектив; персональна відповідальність 

 

За ступенем емоційної залученості спілкування дитини з однолітками 

може бути товариським і приятельських. Товариське спілкування передбачає 

емоційно менш глибоке спілкування дитини, реалізується найчастіше в класі і, 

головним чином, зі своєю статтю. Дружнє спілкування відбувається як 

усередині класу, так і за його межами і також зі своєю статтю, тільки невелика 

кількість дітей (8-9%) спілкується з протилежною статтю. 

Взаємини хлопчиків і дівчаток в період молодшого шкільного віку носять 

стихійний характер. Дружба, товариство, симпатія - основні показники гуманіс-

тичних відносин між хлопчиками і дівчатками. Автори пропонують класифіка-

цію рівнів міжособистісних відносин, яка представлена в таблиці нижче. 
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Таблиця 2 

Класифікація рівнів партнерських відносин 

Рівні 

міжособистісних 

відносин 
Показники рівня міжособистісних відносин 

Високий  -  дитина проявляє інтерес до спілкування з однолітками, активний, володіє 

інтонаційними особливостями мови, використовує невербальні засоби спілкування; 

- простежує результати спілкування, дотримується загальноприйняті правила 

мовного взаємодії, здатний управляти своїм емоційним станом; 

- вимогливість і відповідальність по відношенню до себе та інших, надання 

допомоги однокласникам і дослуховується до їхніх порад. 

Середній  -  учень прагне до спілкування, але на шляху до успішного спілкування йому 

перешкоджає нездатність орієнтуватися в ситуації спілкування, рідко використовує 

невербальні засоби спілкування; 

- не завжди стежить за результатами спілкування і правильно оцінює зауваження 

однокласників, не завжди вміє керувати своїм емоційним станом; 

- не завжди вимогливий і відповідальний по відношенню до себе та інших, надає 

однокласникам допомогу і дослухається до їх порад 

Низький  - учень майже не проявляє інтерес до спілкування, відсутнє прагнення до успіху; 

- нездатність вільно спілкуватися з оточуючими, повністю втрачається в ситуації 

конфлікту, власне емоційний стан некерований; 

- не вміє усвідомлювати свою поведінку в колективі учнів і слідувати адекватним 

формам поведінки. 

 

Таким чином, сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із 

напрямків оптимізації навчального процесу є його спрямування на демократизацію 

взаємовідносин викладача та учня, що відображається в нових підходах до навчан-

ня: створенні сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні монологічного 

викладу матеріалу та дублювання інформації, яка може бути отримана з доступних 

джерел і переходу до діалогізованого спілкування з учнями в ході навчального 

процесу, інтенсифікації впровадження в навчальний процес активних методів 

навчання, які дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку 

ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності учня. «Педагогіка пар-

тнерства» є один із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу. 
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Сьогодні є актуальним питання, як  почуваються у школі найменші учні 

Нової української шоли? Адже метою реформи є створення школи, у якій „буде 

приємно вчитися―, а також яка „буде виховувати відповідальних, активних і 
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підприємливих громадян―. Скільки серед школярів тих, кому комфортно, цікаво, 

хто радо йде до школи, успішно оволодіває навчальними вміннями, осягає осно-

ви наук, на повну силу реалізує свої можливості? А скільки тих, кому тут незати-

шно, хто почувається невпевнено, боїться неуспіху, використовує перший – ліп-

ший привід, щоб залишитися вдома, хто хоче повернутися в дитинство, яке тепер 

– в  минулому? У когось їх  більше, у когось – менше. Головне, що діти, в яких 

процес звикання до шкільного життя та його умов протікає складно, існують.  

Змінені звичні умови життя вимагають перебудови раніше сформованих 

стереотипів поведінки. Різка зміна звичних форм життя викликає, насамперед, 

нервово-психічне напруження, яке не завжди проходить без ускладнень, а 

інколи супроводжується важким емоційним перевантаженням.  

 Інтенсифікація навчальної діяльності, що спостерігається останніми 

роками, а також перетворення в соціально-економічній сфері, реформування 

системи освіти змінили умови життя дітей і визначили необхідність повторного 

поглибленого аналізу пристосованої діяльності дитини під час вступу до школи 

і соціально-психологічної практики, пов'язаної з шкільною адаптацією. 

Адаптацію ми розглядаємо не тільки як пристосування дитини до успіш-

ного функціонування в шкільному середовищі (до нової системи відносин, 

соціальних умов, нових вимог, видів діяльності, режиму життєдіяльності і т. д., 

причому без серйозних внутрішніх втрат, погіршення самопочуття, настрою, 

самооцінки), а й здатність до подальшого психологічного, особистісного, 

соціального розвитку.   

На підставі вивченої літератури по темі дослідження ми зробили наступ-

ний вивід: для досягнення ефективності в навчанні дітей 6 – 7 років необхідно 

формувати позитивне, емоційне відношення до занять, і саме НУШ передбачає 

формування в учнів саме такого ставлення.  

Сучасні дослідники обґрунтували, що лише спираючись на знання віко-

вих особливостей першокласників, утримуючи у полі зору широку палітру 

індивідуальних відмінностей, можливостей і здібностей дітей, педагог допомо-

же їм успішно адаптуватися у нових умовах школи.  
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Вчені і практики були одностайними, що особливої уваги потребує 

початковий етап навчання, НУШ описує його як адартаційно-ігровий цикл 

навчання, коли відбувається адаптація до нових умов – систематичного 

навчання. У цей період  деякі діти можуть бути тривожними, роздратованими, 

плаксивими, й у всіх, як правило, підвищена нервова, психологічна і фізична 

напруга. Адартаційно-ігровий цикл навчання, сучасне освітнє середовище, нові 

методи, прийоми та новітні підходи до навчання, спільні зусилля вчителів, 

педагогів, батьків, лікарів і шкільного психолога значно понижують ризик 

виникнення у дитини шкільної дезадаптації і труднощів навчання.  

Аналізуючи стан проблеми на сучасному етапі, досліджуючи перші тижні 

навчання в 1-му класі НУШ, ми зробили висновок, що це важливий етап для 

створення в класній спільноті атмосфери прийняття, довіри, взаємозацікав-

леності, бажання слухати одне одного, висловлюватися. На цьому етапі 

закладаються основи для усної взаємодії учителя з учнями та учнів між собою. 

Саме тому багато уваги в перший місяць потрібно приділяти знайомству, 

коротким розповідям про власні захоплення, улюблені ігри тощо.  

Авторами Концепції НУШ запропонований тематичний інтегрований 

підхід, де кожен тиждень присвячено окремій темі. Визначено, що одним з 

eфeктивних нововвeдeнь, що пропонує нам НУШ для швидкої адаптації, є 

ранкові зустрічі.  

Підсумуємо значeння ранкових зустрічeй:       

 Навчають дітeй дбати про сeбe та інших. 

 Створюють дружній настрій на цілий дeнь. 

 Установлюють звичайний пeрeбіг подій. 

 Забeзпeчують індивідуальні та групові можливості для участі. 

 Засвідчують важливість особистого вкладу кожної дитини. 

 Розвивають такі важливі для успіху в навчанні навички, як уміння 

слухати, говорити, синтeзувати інформацію, вирішувати завдання, дотримува-

тись інструкцій, приймати рішeння, читати, писати й рахувати. 
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Проаналізовано і узагальнего умови адаптації пeршокласників у пeрший 

місяць навчання, відповідно особливостей адаптаційно-ігрового циклу за 

рeкомeндаціями НУШ: 

1. Знайомство зі школою та класом. 

2. Лeгкий портфeль, бeз важкого приладдя і книжок. 

3. Вивчeння бeзпeчної дороги від дому до школи. 

4. Опанування і прийняття правил класу. 

5. Напрацювання алгоритмів повсякдeнного життя у школі. 

Аналіз умов та показників шкільної адаптації пeршокласників показав, 

що розробляється багато різних напрямків вирішeння проблeми звикання дітeй 

до процeсу навчання. Пeдагоги створюють умови, навчально – виховний 

простір таким чином, щоб у дітeй сформувалося ставлeння до сeбe і до людeй, 

бажання дізнатися про новe. 

Рeзультатом процeсу адаптації пeршокласників за допомогою ранкових 

зустрічей є показники особистісного зростання дитини, а самe: 

 формування позитивного ставлeння до школи; 

 здатність до прийняття шкільних вимог, правил та оволодіння 

своїми бeзпосeрeдніми бажаннями; 

 уміння знаходити контакт і підтримувати його з дорослими та 

ровeсниками; 

 вміння засвоювати навчальний матeріал;  

 використовувати інформацію для прийняття власних рішeнь; 

 здатність до самостійного і творчого виконання навчальних та 

інших доручeнь; 

 відповідальність, уміння довeсти справу до її логічного завeршeння. 

 Перевірка дієвості організаційно-методичного забезпечення проведення 

ранкових зустрічей дала нам змогу зробити наступні висновки: 

 Адаптація першокласників до школи пройшла значно успішніше 

завдяки використанню педагогами практики «Ранкові зустрічі». 
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 Спостереження за учнями після ранкових зустрічей показало, що в 

учнів покращився настрій для сумлінного навчання. 

 Систематично проводячи ранкові зустрічі педагоги створюють 

клімат довіри, що базується на демократичних принципах. 

 Ранкова зустріч поєднує в собі соціальне, емоційне та інтелектуаль-

не навчання кожного члена колективу класу. 

 Вчителі, які брали участь в перевірці ефективності проведення 

ранкових зустрічей відмітили, що ранкові зустрічі розвивають почуття 

належності до колективу та вміння приділяти увагу іншим, уважно слухати та 

брати участь у колективних діях, які є основою академічних та соціальних 

взаємин у межах класу протягом дня, року. 

 Вправи, які використовували педагоги під час нашого спостережен-

ня, допомагають учням знайти спільну мову зі своїми однолітками, навчають 

співпрацювати, поважати інших та їхні думки. 

 Ми відмітили, що у ранкових зустрічах беруть участь усі діти. Вони 

вітаються один з одним, мають можливість обмінюватися інформацією, ставити 

запитання, коментувати, включатись у групову роботу, а також робити свій 

внесок до повідомлення щоденних новин. 

 Під час ранкової зустрічі й упродовж усього дня учні уважно 

слухають і з повагою відповідають на запитання однолітків та вчителя. Таким 

чином створюється приємна доброзичлива атмосфера. 

Отже, реформування сучасної освіти передбачає створення всіх умов для 

швидкої та ефективної адаптації першокласників до навчання в школі. 
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Актуальність даної теми, обумовлюється необхідністю вивчення і 

подолання стресу в педагогічній практиці, так як у роботі педагога існують 

багато факторів, впливаючих на появу стресу, серед яких високі потреби від 

начальства, контроль над учнями, ведення документації, необхідність вирішен-

ня екстремальних ситуацій тут і зараз, високий рівень відповідальності. Як 

наслідок рівень невдоволеності своєю професією зростає. 

Високий рівень стресу загрожує в роботі педагога, а сама психологічною 

чи фізіологічною захисною реакцією організму, яка може несприятливо 

впливати на роботу педагога, як наслідок рівень ефективності викладання  

падає, разом з рівнем обізнаності та ефективності навчання учнів. 
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Нами була проаналізована література на тему стресу. Ми виявили, що 

існує багато теорій, пояснюючих механізми  появи чи впливу стресу на людську 

діяльність чи на людину загалом (Р. Лазарус, В.А. Бодров, Г. Сельє,  К.І. Пого-

даев, В.Л. Леви, N.H. Rizvi, A.A. Welfort). Не дивлячись на велику кількість 

досліджень, вчені не прийшли до єдиної теорії яка б могла дати чітке поняття чи 

розуміння цього терміну. 

У своїх роботах В.А. Бодров зібрав велику кількість досліджень поняття 

«стрес», і представив як сучасні теорії, так і перші згадування.  

Сам автор виділяв використання терміну в трьох значеннях:  

1. Як зовнішні стимули чи події (викликають напругу або збудження - 

стрес-фактор).  

2. Як суб’єктивна реакція (внутрішній психічний стан, емоції, оборонні 

реакції та процеси подолання). 

3. Як фізична реакція організму [1]. 

У своїх перших роботах Г. Сельє під стресом вважав сукупність усіх 

неспецифічних змін, що виникають в організмі під впливом будь-яких сильних 

впливів і супроводжуються перебудовою захисних систем організму, але надалі  

він спростив поняття «стрес» і описував його як неспецифічна реакція 

організму на будь-яку пред'явлену до нього вимогу [2]. 

К.І. Погодаев визначає стрес як стан напруження чи перенапруження 

процесів метаболічної адаптації головного мозку, які ведуть до захисту чи 

пошкодженню організму, на різних рівнях її організації по засобами єдиних 

нейрогуморальних і внутріклітинних механізмів регуляції [3]. 

В.Л. Леви  стверджував що емоційний стрес можливо розглядати як 

ділянку своєрідного континууму емоційного стану, в якому зрушення фізіолог-

гічного гомеостазу являється самим низьким в умовах повної байдужості [3]. 

A.A. Welfort стверджував що це результат невідповідності можливостей 

організму і потреб, які до нього пред’являють [3]. 

Аналіз вищезазначених теорій дозволяє констатувати, що умовно 

дослідники стресу поділилися на дві основні групи: 
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- перша (В.А. Бодров, Г. Сельє, A.A. Welfort ) розглядає стрес як 

реакцію організму на будь-яку пред’явлену вимогу. 

- друга (К.І. Погодаев, В.Л. Леви) бачить стрес як стан психічної 

напруги чи перенапруги. 

В своїй роботі, враховуючи наведене вище, ми будемо дотримуватись 

думки, що стрес це – стан психічної напруги чи перенапруги визваний реакцією 

організму на будь-яку пред’явлену вимогу.  

Подальший аналіз психологічної літератури з проблеми визначення 

основних чинників в виникненні стресу дозволив умовно їх поділити на 

об’єктивні та суб’єктивні, де об’єктивними ми вважаємо ті чинники, поява яких 

не залежить від людини, яка переживає стрес (природні катаклізм) тому 

розглядати їх більш детально у цієї статті вважаємо не доцільно.  

Так, наприклад Сельє вважає що переживання стресу залежить не стільки 

від об’єктивних, скільки від суб’єктивних факторів, тобто від того, як людина 

відноситься до стресової  ситуації, особливостей самої людини, оцінки ним 

ситуації, тому до однієї и тієї же ситуації різні люди, можуть відноситись по 

різному, у однієї люди ситуація викликає стрес, а у іншої не викликає навіть 

хвилювання. При цьому, за його думкою, об’єктивна причина, не має ніякого 

значення [2]. 

Щербатих Ю.В. вважав, що суб’єктивне відношення різних індивідуумів, 

до однієї і тієї же ситуації дозволяє по різному реагувати на однакові стрес-

фактори. 

Серед об’єктивних причин виникнення стресу, автор виділяє: 

- умови життя і роботи (житлові умови, виробничі фактори, екологія); 

-люди, з якими він взаємодіє(суворий начальник, погані сусіди, 

недбайливі підлеглі); 

- соціальні фактори середи (високі ціни умов кредитування, погана влада, 

податки); 

- надзвичайні обставини (природні і техногенні катастрофи, хвороби і 

травми) [4]. 
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Таким чином, ми можемо констатувати, що об’єктивні фактори це – в 

більшості соціальні умови, які залежать від суспільства та оточення людини. 

Суб’єктивні це – індивідуальні особливості особистості які виявляють 

ступінь або особливості реакції на стрес. 

Тому при підготовці фахівця, важливо виявляти їх та вміти впливати на 

них з метою формування більш стресостійких вчителів. 

Сама по собі ситуація взаємодії з учнями, досить напружена через 

високий рівень відповідальності, а також, більшість часу проведеного у школі, 

вчителя проводять саме з учнями, і не рідко трапляються конфліктні ситуації 

вчитель-учень, учень-учень, вчитель-вчитель(адміністрація), вчитель-батьки. 

Для вирішення яких, потребуються великі затрати ресурсів, емоційних та 

інтелектуальних, а частіше, таке трапляється несподівано і переходить в розряд 

екстремальної ситуації, що підвищує рівень стресу.  

Так Є.І. Рогов стверджує що у 66.2% вчителів, велика частина робочого 

дня проходить в напруженій обстановці, причому найбільш напруженими є 

ситуації спілкування вчителя з учнями, проведення занять, організація і 

проведення позакласних навчально-виховних заходів, керівництво самостійною 

роботою учнів і ін. [5]. 

Н.В. Самоукіна характеризує професійний стрес як напружений  стан 

робітника, виникающий у нього при взаємодії емоційно-негативних та 

екстримальних факторів, зв’язанных з виконуємою професійною діяльністью. 

Після двох - трьох років роботи в школі вчитель починає відчувати стан 

хронічної втоми, скаржиться на різні фізичні хвороби [6]. 

Серед об’єктивних причин появи стресу у педагогів Е.Н. Диненкова 

вважає що основними чинниками являються: 

- перевантаження (тривалий робочий тиждень, велика кількість завдань за 

короткий період часу,  позакласні заняття, класне керівництво, робота з 

батьками учнів, постійна необхідність підвищення професійного рівню); 

- конфлікт ролей 

- невизначеність 
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-інші стрес-фактори(зовнішні, пов’язані з організацією труда на робочому 

місті) [5]. 

Результати досліджень Л. М. Митіної виявили, що за даними різних 

авторів, конфлікти між вчителями та учнями, де причиною конфлікту виступає 

вчитель, складають від 40% до 50% всіх конфліктів в школі [1]. 

За свідченням Е.І.Рогова, професійна діяльність неодмінно супроводжу-

ється змінами в структурі особистості фахівця. Якщо ці професійні зміни 

негативні, якщо вони руйнують цілісність особистостір, знижують адаптивність 

і стійкість, то має місце професійна деформація [5]. 

Як зазначає Е.Ф.Зеер, характер, ступінь вираженості професійної 

деформації, залежить від характеру, змісту діяльності, престижу, стажу, індиві-

дуально психологічних характеристик особистості. Він вважає професійну 

деформацію різновидом професійного захворювання, яке є неминучим [5]. 

Таким чином, по проблемі дослідження стресу в педагогічній діяльності, 

ми можемо дозволити декілька проміжних висновків: ми виділили суб’єктивні 

та об’єктивні чинники які впливають на появу стресу, де перші це фактори які – 

в більшості являються соціальними умовами, які залежать від суспільства та 

оточення людини, а суб’єктивні це – індивідуальні особливості особистості які 

виявляють ступінь або особливості реакції на стрес.  

Тому при підготовці фахівця, важливо виявляти їх та вміти впливати на 

них з метою формування більш стресостійких вчителів.  

Переважна частина вчителів перебуває в стресовому стані більшу частину 

робочого часу існують професійно обумовлені характеристики стресу у 

педагогів, серед яких перенапруження, конфлікт ролей, конфлікти на робочому 

місці, погана організація праці більшість вчителів констатують погіршення 

працездатності в наслідок стресу існує група вчителів, які стресові ситуації 

переживають без втрати працездатності.  

В зв’язку з цим виникають потреби вивчити ті їх риси, які дозволяють 

перевести деструктивні переживання стресу, в конструктивні реакції, що і є 

метою нашого подальшого дослідження. 
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Київський педагогічний інститут 

 імені Бориса Грінченка 

м. Київ, Україна 

Актуальність дослідження формування готовності до співробітництва у 

молодших школярів зумовлена соціальним замовленням суспільства, а саме: 

виховання гармонійної особистості, здатної взаємодіяти з іншими людьми. 

Так, у нових стандартах початкової загальної освіти при викладі вимог до 

результатів навчання виділяється «уміння співпрацювати у команді», серед 
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продуктивних технологій навчання виділяють «педагогіку партнерства» 

через плідну співпрацю вчителів, батьків та дітей на засадах взаємної довіри 

й поваги [2]. Концепція Нової української школи зорієнтована на впровад-

ження наскрізної лінії спільної діяльності учнів, що сприятиме їх соціалізації 

та успішному засвоєнню суспільного досвіду. Це вимагає від сучасних 

вчителів якісно нової організації навчання і виховання, що передбачає підбір 

методів форм, які націлені на співпрацю і сприяють досягненню як загальних 

цілей спільної діяльності, так і індивідуальних цілей кожного з учасників. 

Отже, сучасна реформа в системі шкільної освіти спрямовує наш 

інтерес до педагогіки співробітництва, базові ідеї якої було обґрунтовано у 

працях видатних педагогів і психологів, а саме: Л. Виготського,  А.Леонтьєва, 

Д. Ельконіна, В. Давидова, А. Макаренка, В. Сухомлинського, Г.А. Цукерман 

і ін., й отримала практичну реалізацію у досвіті педагів-новаторів, таких як-

от: Ш. Амонашвілі, І. Волков, В. Караковский, С. Лисенкова, В. Шаталов, 

М.Щетинін та ін. Більшість досліджень свідчать про позитивний вплив фор-

ми співробітництва на діяльність його учасників, порівняно з іншими форма-

ми організації освітнього процесу. Зокрема, Г. Цукерман на основі узагальне-

них досліджень у світовому вимірі відмічає переваги спільної роботи дітей, а 

саме: зростає об’єм і глибина розуміння засвоєного матеріалу; підвищується 

пізнавальна активність і творча самостійність дітей; зростає згуртованість 

класу, діти починають краще розуміти один одного і самих себе; росте само-

критичність, діти більш точно оцінюють свої можливості, краще себе контро-

люють; учні набувають навички, необхідні для життя в суспільстві: відвер-

тість, такт, вміння будувати свою поведінку з урахуванням позиції інших 

людей; ефективно і раціонально використовують час на уроці [3]. 

Варто відзначити, що молодший шкільний вік пов’язаний з переходом 

дитини до систематичного шкільного навчання, яке веде до корінної зміни соці-

альної ситуації розвитку дитини. Стаючи «соціальним» суб’єктом, дитина 

набуває соціально значущі обов’язки, в межах оволодіння соціальної ролі «Я - 

учень», виконання яких отримує суспільну оцінку. Провідною стає навчальна 



41 
 

діяльність. Вона визначає найважливіші зміни, що відбуваються в розвитку 

психіки дітей на даному віковому етапі. Перехід до систематичного навчання 

створює умови для розвитку нових пізнавальних потреб дітей, активного інте-

ресу до навколишньої дійсності, до оволодіння новими знаннями і вміннями, 

накопиченими попередніми поколіннями. Протягом молодшого шкільного віку 

починає складатися новий тип відносин з оточуючими людьми.  

Відтак, вікові особливості молодшого шкільного віку є сприятливими 

для формування готовності до співробітництва. Але практика свідчить, що 

навіть при позитивній організації дитячої діяльності, такі фактори як: нега-

тивні емоції учасників, не бажання працювати один з одним, відсутність 

мотивації до спільної роботи чи дух суперництва, можуть завадити співкобіт-

ництву. У межах нашого дослідження ми дійшли висновку, що продуктивне 

навчальне співробітництво не може виникати хаотично і потребує створення 

інноваційного соціально-психологічного середовища, забезпечуючи позитив-

ні умови для виникнення готовності до спів робітництва у молодших школя-

рів. Саме тому, мета нашого дослідження полягала у розробці інструмента-

рію для впровадження співробітництва у початкових класах.   

Навчальне співробітництво в освітньому процесі є розгалуженою 

системою, що містить, на думку І. Зимньої, чотири лінії: 1) вчитель - учень 

(учні); 2) учень - учень в парах (діадах) і в трійках (тріади); 3) взаємогрупова 

взаємодія учнів у всьому навчальному колективі, наприклад, у мовній групі, 

в цілому класі [1]. Утім, Г. Цукерман додає ще одну важливу генетично 

похідну від всіх інших ліній - співробітництво учня «з самим собою» [3].  

Враховуючи наші спостереження і дослідження, ми маємо рекоменду-

вати, не відразу учнів початкової школи розподіляти по групам. Вважаємо, 

що процес навчання роботи в групі має певну етапність, а саме:  

 1-й етап – підготовчий (спрямований на створення атмосфери 

поваги і довіри); 

 2-й етап – групова робота - взаємодія учнів в невеликих групах, 

об'єднаних для вирішення загального завдання (спрямований на розподіл по 
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групам: за бажанням; створені лідером; сформовані педагогом; «випадкові» 

групи. При цьому передбачається створення правил взаємодії в групі, 

розподіл ролей між учасниками). На 2 етапі чудово використовувати такі 

стратегії навчання, як «Джигсоу», створення «карти знань», «Галерея» та ін.  

Висновок. Учні початкової школи володіють лише елементарними 

навчальними формами співробітництва, що актуалізує потребу цілеспрямо-

вано навчати навчальній взаємодії до того, як перед ними буде поставлена 

перша навчальна задача. Важливим засобом досягненню даної мети являєть-

ся організація навчального співробітництва в освітньому процесі. Затребува-

ними стають такі технології, форми і методи навчання, які можуть за безпе-

чити взаємодію дітей один з одним і з учителем, при якій максимально 

розкривається особистісна ініціатива дітей, з’являється взаємний обмін 

інформацією, позитивна реакція на «несхожість» учасників взаємодії.  
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Хорове мистецтво  з давнiх-давен в Українi було засобом духовного 

спiлкування людей, воно вiками збагачувало загальну культуру нашого народу. 
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Адже хоровий спiв має великий вплив на виховання молодого поколiння. 

Хорове мистецтво є одним з найдієвіших виховних засобів суспільства. 

Хорова творчість є сукупністю різних аспектів хорової роботи: хорової творчос-

ті, виконавства та хорової педагогіки. Недаремно в усіх історичних формаціях, 

де державні утворення прагнули досягти гармонічних відносин суспільства, 

музичному вихованню взагалі, і хоровому співу зокрема, приділялася велика 

увага. Хорові школи, які існували на території України ще з часів Київської Русі, 

виховували дітей хоровим співом. Люди розуміли, що тільки таким чином, коли 

діти долучаються до музики активно, пізнають музичні закони через власне 

виконання, навчаються правильно дихати (короткий вдих і довгий видих), "про-

пускають" через своє тіло музичну фразу, самі досягають найбільшої виразності, 

допомагаючи співу рухами, мімікою, коли вчаться розуміти музичні образи, 

створюючи їх самостійно – тільки так  відбувається осягнення смислу музики, а 

через неї – перед дитиною розкривається зміст життя. Давно помічено, що діти, 

які з дитинства співали в хорі, краще спілкуються, бо вміють досягати результату 

колективною працею. Вони є більш дисциплінованими, активними і, звичайно, 

більш культурними. Тому задача нової генерації молодих педагогів-музикантів 

полягає в тому, щоб відновити в Україні хорове мистецтво, в першу чергу через 

поновлення окремих хорових занять у загальноосвітніх школах, а також через 

поновлення хорового співу в музичних школах, у гуртках та різних формах 

дозвілля. У сучасному культурному середовищі хоровий спів посідає велике 

значення. У розвинутих країнах йому приділяється велика увага як у школі, так і 

в соціальному житті людей. Часто у шкільній виховній системі хоровий спів 

використовується як базовий особливо на самому початку, у початковій школі. 

Навчання хорового спiву – досить складний психолого-педагогiчний про-

цес, який вимагає значної концентрацii уваги, емоцiйної готовностi, органiзова-

ностi, зосередженостi як на репетицiях так i пiд час виступу, володiння 

спiвацьким апаратом. 

 Невiд’ємною частиною вокальної роботи є виховання здатностi виразно й 

емоцiйно передавати музичну думку, художнiй образ та змiст твору. Це є 
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першою i обов’язковою умовою хорового спiву, проте цього недостатньо. 

Потрiбно ще й володiти комплексом вокально-хорової технiки, як взаємодiї 

рiзних частин голосового й дихального апаратiв, якi вiдбуваються пiд час спiву 

i пiдкоряються волi спiвака, його виконавським бажанням тощо.  

Музика є мовою серця, найніжніших почуттів, світу емоцій людини. Вона 

дає людині поштовх для внутрішнього переживання і уяви. Це внутрішнє 

відчуття та переживання викликає бажання передавати музику в дії, міміці, 

жестах, рухах, співі, грі, створювати нові художні образи. В свою чергу хоро-

вий спів поліпшує мову дітей. Співаючи, діти змушені протяжно вимовляти 

слова, що формує чітку вимову, сприяє правильному засвоєнню слів. Крім того, 

слова в пісні підпорядковані певному ритму, що також допомагає вимові 

важких звуків і складів.  

 Музика – це могутнє джерело думки. Без музичного виховання не мож-

ливий повноцiнний розвиток дитини. Першоджерелом музичного мистецтва є 

не тiльки навколишнiй свiт, а й сама людина, її духовнiсть, мислення i мова. 

Музичний образ по новому розкриває перед людьми особливостi предметiв i 

явищ дiйсностi. Тому музичне виховання є могутнiм засобом, який сприяє 

всебiчному i гармонiйному розвитку особистостi. 
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Лелюк Ю.Г.,  

викладач музично-теоретичних  дисциплін 

Школа Мистецтв №1 

м. Херсон, Україна 

Розвиток внутрішнього музичного слуху – найважливіший фактор досяг-

нення успіху в процесі загального слухового виховання учнів. Добре розвинений 

внутрішній слух музиканта розширює його можливості читати ноти з листа, при-

скорює вивчення напам’ять музичних творів, підвищує самоконтроль над вико-

нанням музики, без нього неможливе створення музики, запис або усний розгляд 

прослуханого твору. Внутрішній слух – це музична здібність, яка є самостійним 

різновидом музичного слуху поряд із зовнішнім слухом, більш складна  за приро-

дою,  проявами,  індивідуальними та якісними розрізненнями [1,ст.27]. «Внутріш-

ні слухові образи музиканта виступають не тільки психологічним інструментом 

створення або виконання музики, але й найважливішим каналом аутокомунікації, 

усвідомлення та контролю свого внутрішньої музичного життя» [2, ст.4]. 

   Нескінченне різноманіття індивідуальних відмінностей внутрішнього 

слуху , що спирається на слухове сприйняття (слух зовнішній ), переплітається 

з музичною пам’яттю та існує завдяки слідової умовної та безумовної 

рефлекторної діяльності головного мозку, складає неповторні за поєднанням 

переваг та вад його різновиди. Для успіху в роботі в кожному окремому 

випадку необхідно визначити категорію та ступінь категорії внутрішнього 

слуху, характер вад слуху. І тільки після такого аналізу потрібно обирати 

напрямок практичної роботи, суворо обмірковано підбирати систему вправ та 

регулювати процес їх виконання [ 1, ст.27-28]. 

  Працювати над внутрішнім слухом треба на основі сприйняття реального 

звучання музики. Якщо учень не знає, як звучить певний інтервал або акорд, нав-
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ряд чи він зможе йти до цього знання від внутрішніх уявлень. «…Коли стає 

зрозумілим, що є музичний рух, в якому один звук неодмінно вище або нижче 

іншого, це означає, що з тембру відокремлюється поняття музичної висоти - але 

поки людина не повторить голосом цей рух, поки вона активно не усвідомить 

його, можна вважати, що відчуття висоти ще не прокинулося…» [3, ст.198]. 

Не дивлячись на те, що внутрішній слух можливо розвинути у всіх учнів, 

навіть за умов добре спрямованої праці педагога, він не буде розвиватися  одна-

ково. Ступінь розвитку внутрішнього слуху є однією з ознак, яка характеризує 

музикальність учнів в цілому, і є вирішальною  для визначення подальшої 

професійної діяльності: виконавської, композиторської, музикознавчої, 

педагогічної . 

Суперечливі уявлення про природу та засоби розвитку  внутрішнього 

слуху нерідко виникають через складність його взаємозв’язку із загальними 

психічними процесами: сприйняттям, уявленням, відтворенням, пам’яттю, 

мисленням. Це явище знаходиться на межі декількох наук: психології, фізіоло-

гії тощо. Переплетіння загальнолюдських та специфічних, властивих  окремим 

людям особливостей, робить цю проблему дуже важкою для дослідження. 

Цікаві висновки з боку музичної психології представлені в працях таких 

авторів, як Б.М.Теплов, Г.П.Овсянкіна, Д.К.Кірнарська, В.І.Петрушин та ін.. 

Сучасні методики вдосконалення внутрішнього слуху, як правило, 

спрямовані на виявлення психофізіологічних особливостей учня з метою 

створення індивідуальної стратегії його розвитку. В книзі «Інтенсивний курс 

сольфеджіо. Методичний посібник для педагогів» Л.М. Масльонкова  

стверджує, що прямий зв'язок з психологією зобов’язує педагога з сольфеджіо 

знати її базові категорії та підкреслює важливість вдосконалення учбового 

процесу шляхом використання науково-стверджених методів роботи, що 

спираються на об’єктивні закони сприйняття в цілому та музичного окремо [4, 

ст.6]. М.В.Карасьова в авторефераті дисертації « Сольфеджіо – психотехніка 

розвитку музичного слуху» поєднує риси наукового дослідження та методико-

практичного посібника з сольфеджіо [5,ст. 5]. В його основі - широка науково-
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теоретична база, яка виражається в багатогранному системному зв’язку 

сольфеджіо з психологією та психотерапією, лінгвістикою та семіотикою, 

педагогікою та психофізіологією. Спрямованість на психологію, пояснює автор, 

зумовлюється самою тематикою дослідження і виражається, перед усім, у 

використанні для цілей сольфеджіо базових законів когнітивної психології. 

Зв'язок із психофізіологією потрібен автору щоб розглянути загальні питання 

функціонування музичного слуху, інтонування, відчуття ритму, сприйняття в 

цілому. А відносини з педагогікою та психотерапією стосуються, насамперед, 

питань особистого розвитку учня (наприклад, зняття в нього стресового стану, 

психологічних затисків, збагаченню ресурсних станів) [5, ст.47-48]. 

       С.Ю.Оськіна та Д.Г.Парнес у своїй книзі «Музичний слух. Теорія та 

методика розвитку та вдосконалення» пропонують таблиці з класифікації 

внутрішніх слухових уявлень, тест для перевірки музичних слухових даних 

учнів на вступних іспитах в ДМШ та близько 300 рекомендацій та вправ, 

більшість з яких, хоч і відомі викладачам, але новим є принцип їх систематиза-

ції та групування, що дозволяє виділити слухові дефекти, зробити підбір вправ, 

виходячи не з вікових, а з слухових особливостей даного учня. В основі 

принципу лежить завдання: 1) розвинути слідові навики уявлення звуків; 2) 

розвинути відчуття координації звуків при уявленні музичного матеріалу, а 

також 3) розширити обсяг уявлень музичного матеріалу. Вправи охоплюють всі 

різновиди завдань, які означені на уроках сольфеджіо: диктант, читання з листа, 

спів і т.д.. Окрім цього надані спеціальні вправи для розвитку навиків 

внутрішнього слухання та внутрішнього співу [1, ст.31]. 

     Особливо треба відмітити праці з аудіо-додатками, що розраховані на 

можливість учнів готувати домашні завдання за аудіо-вказівками та вправами у 

запису. Це, наприклад, «Аудіо-курс формування та розвитку абсолютного 

музичного слуху» П.Н.Бережанського, «Інтонаційно-слухові вправи для 

розвитку абсолютного звуковисотного музичного слуху, мислення та пам’яті» 

В.В.Кірюшина, «Домашні завдання з сольфеджіо» К.В.Барас . Дуже корисними 

є окремі вправи з підручників та робочих зошитів з сольфеджіо Т.Сіротіної, 
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О.С.Афоніної, Т.В.Боровік, О.М.Золіної, Ю.Фролової, М.Калініної тощо. Не 

втратили актуальності і дослідження С.М.Майкапара [6], В.О.Серединської [7].            

Нові можливості у процесі навчання відкривають комп’ютерні додатки, такі як 

«Абсолютний слух», «Ear Master», «Тренажер слуху», «Music Theory Helper» і 

т.д. Деякі з них (наприклад, «Theta Music Trainer») в ігровій формі допомагають 

засвоїти основні поняття, накопичити слухові уявлення та відтворити їх у влас-

ній творчості. Цінним надбанням для уроку сольфеджіо є різні види Smart-до-

шок, наочні посібники у вигляді відеоматеріалів (таблиці, презентації, вправи-

караоке, відео-диктанти, партитури для шумового ансамблю або оркестру і т.д.). 

Сучасний урок сольфеджіо в ДМШ та ДШМ  завдяки можливостям 

вільної інтеграції суміжних видів мистецтв -  театральної гри, кінематографії  

(мультиплікації та кіно), образотворчого мистецтва - відкриває нові горизонти 

формування креативної особистості. Тому нам вважається доцільним збагатити 

складний процес розвитку внутрішнього слуху творчими завданнями, що 

«вмикають» механізм дії образного мислення у поєднанні з конкретними 

музичними інтонаціями, ритмами тощо. При опануванні поняття «інтонація» 

дуже важливо з самого початку навчання уникати формування шаблонів 

інтонацій, доводячи це наочно в музичних прикладах за допомогою малюнків, 

відео-ілюстрацій, мультиплікаційних розробок тощо. Дуже ефективним є 

використання пальчикового  театру ( музичні ігри, музичні казки), коли, 

наприклад, кожна дитина повинна зобразити певного персонажа за допомогою 

увідних звуків,   тризвуків , визначеного мелодичного звороту або скласти чи 

імпровізувати свою мелодію;  інсценування вокально-інтонаційних вправ ( 1 

учень - Тоніка, 2 учень – Домінанта і т.д., які співають свій звук на певний 

ритмічний малюнок, тощо);  фантазування музичних історій ( за допомогою 

внутрішнього співу, внутрішніх уявлень створення мелодій та словесних 

тлумачень використаних в них елементів музичної мови ).  
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 Одним з головних завдань сучасної загальної середньої освіти є покращен-

ня якості та результативності освітнього процесу, а також формування активної 

особистості школяра. Це стосується і школярів з порушеннями інтелектуального 

розвитку. Але існує невідповідність між реальним станом забезпечення адекват-

них умов навчання і розвитку дітей зазначеної категорії, що обумовлює недороз-

виток усіх психічних процесів. [6,с.31] Наразі все більш гострішим стає питання 

про отримання потрібних знань, для підготовки учня з порушеннями інтелекту-

ального розвитку з різними небезпечними життєвими ситуаціями. 
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 Аналізуючи розвиток учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 

фахівці відзначають, що у них різко знижені активність і орієнтовна діяльність, 

зміщена система потреб у бік посилення примітивних, фізіологічних, що 

призводить до значних порушень в оволодінні предметними діями. Повна 

відсутність у розвитку предметних дій призводить до збіднення, глибокого 

порушення чуттєвого пізнання, яке є базою інтелектуального розвитку. [1]. 

Дитина з порушенням розумового розвитку, на відміну від дитини із збере-

женим інтелектом, виявляється менш гнучкою у своїй взаємодії із навколишнім 

світом, більш залежною від впливу соціального середовища. Тому потрібно ство-

рити такі умови навчання, дібрати такі методи та засоби, щоб у невимушеній 

обстановці максимально використати збережені можливості учня на етапі при-

стосування до дефекту, а пізніше для проведення „власне корекції ‖ – поступово-

го, крок за кроком руху у напрямку вдосконалення порушеної функції [5, с. 87]. 

П. Лич та П. Статмєн у своїх дослідженнях зазначають, що перевага учнів 

молодших класів у навчанні персональної безпеки полягає в тому, що вони люб-

лять правила і цілком дотримуються їх. Якщо правила дорослими забуваються 

або відхиляються, то дитина миттєво реагує на це. Прагнення дитини цього віку 

до логічності допоможе дорослим навчити її правилам безпеки [4, с. 243]. 

 Саме тому, необхідно виділити правила поведінки, які діти повинні 

виконувати неухильно, так як від цього залежить їхня безпека, життя та 

здоров'я. Детально роз'яснювати і чітко стежити за їх виконанням. Безпека 

життєдіяльності – це стиль життя, адекватна поведінка в різних ситуаціях. [3]. 

 Учням початкових класів з порушенням інтелекту необхідно ще більше 

давати знань з безпеки життєдіяльності, і ще більше вимагати їх знання і 

неухильне виконання. Саму тому, на нашу думку, необхідне введення повно-

цінних уроків ОБЖД в спеціальних школах.  

 Нами було розроблено експериментальну програму уроків з ОБЖД. Мета, 

якої – виховання учня який, усвідомлює важливість безпечної поведінки, а 

також бути самостійним та відповідальним у своїх вчинках.  

 У своїй розробці програми ми намагалися відбити принципи загальної та 
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корекційної педагогіки. Матеріал має концентричність, поетапність.  

 Програма розділена на розділи: „Пожежна безпека‖, „Я на вулицях 

міста‖, „Я та природа‖, „Безпека у побуті‖, „Особиста безпека‖, „Основи 

здорового способу життя‖, „Надзвичайні ситуації та цивільна оборона‖. 

 Уроки ОБЖД дозволять вирішувати: 

основні завдання: - вивчення та освоєння основ безпечного способу життя, що 

забезпечує повноцінне безпечне існування; 

- ознайомлення з небезпеками, що загрожують людині в сучасному повсякден-

ному житті, в небезпечних і надзвичайних ситуаціях, вивчення методів і 

прийомів захисту; 

- вивчення і освоєння медичних знань і правил надання першої медичної 

допомоги в небезпечних і надзвичайних ситуаціях; 

- розвивати вміння і навички планування та організації діяльності, самостій-

ності. 

Корекційні завдання: - розвиток основних психічних процесів; пропедевтика 

страхів, тривожних станів; зниження агресії; виховання адекватності поведінки; 

робота над правильною вимовою; розвиток всіх психічних функцій; формування 

досвіду самоконтролю; виховання емоційної адекватності поведінки; виховання 

мотивації до навчання і спілкування; виховання базових емоцій особистості. 

 На уроках застосовуються як традиційні так і нетрадиційні форми 

навчання та проведення занять (індивідуальна, парна, групова, колективна 

робота, моделювання ситуацій). Різноманітність форм і методів, які можна 

використовувати на даних уроках, стимулюють до отримання знань. Учні 

можуть розповісти про отриманні знання на уроках, поділитися своїм досвідом 

з даної теми. Розрізняти типи небезпечних ситуацій (на воді, дорозі, небезпечні 

ситуації на вулиці, криміногенні ситуації), можуть усно простежити ланцюжок 

наслідків в тій чи іншій ситуації. [2]. 

 Очікувані результати: 1. Засвоєння та дбайливе ставлення учнів з пору-

шеннями інтелектуального розвитку до безпечного способу життя. 2. Ознайом-

лення з різними видами небезпек і способами поведінки і дії в них. 3. Розвиток 
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всіх психічних функцій. 4. Усвідомлена боротьба з шкідливими звичками. 

5. Адекватна поведінка в безпечних\небезпечних ситуаціях. 6. Оцінка своїх дій. 
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In the modern world it is very important to develop the linguistic diversity of 

the country, that is, to pursue pluralism policy. Before beginning to study German, 

pupils already have a good English knowledge and because of it they achieve 

intensive results, relying on their competencies acquired during the study of the first 

language [2, p. 648].  

The English language learning experience has enormous advantages and 

simplify a new language learning process. Primarily because English and German are 

related languages and belong to the western group of Germanic languages. At the 

time of their historical development the German and English languages retained 

common characteristics of Indo-European languages and acquired unique features 

from each other. 

The comparative approach is of particular interest in acquisition of the second 

foreign language based on the first foreign language. Their linguistic affinity should 

be taken into account by teachers in developing teaching materials. Within the 

comparative approach realization, all structural levels of two languages should be 

compared, as follows: semantic, syntactic, morphological and phonological.  

One of the analyzed languages should be defined as the basic one. In our case, 

it is English that serves as the main one, that is, the so-called standard language. 

Taking into account the main language structure, methodologists develop a specific 

learning program of the second foreign language. 
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An important aspect is in fact that pupils master the alphabet of new language 

easily, because it is derived from Latin. The brief period of alphabetatisation leads to 

detailed explanation and assimilation of the differences in German and English 

phonemes pronunciation [1]. Pupils rapidly acquire reading skills, paying great 

attention to differences in the languages under analyzation. 

Phonetics of the languages has more differences than similarities, because in a 

certain historical period, the English language assimilated in its structure French, 

Latin and other borrowings. But the fundamental thing is that these languages got a 

lot of common features from the Latin language. Therefore, on the basis of this 

phenomenon, teachers can create a complete platform for language learning. 

Mistakes can often occur in stressing words, because there are false analogies. 

During the process of borrowing words, their assimilation could proceed improperly, 

not according to the pronunciation rules of a certain language from which the word 

was borrowed. For example, the English word "technology" is stressed on the second 

syllable, while the last syllable of the German analogous word "Technologie" is 

stressed [3, c.45]. There is one more difference in pronunciation of the graphs "ch", it 

sounds like [k] in the English version and sounds like [x] in German. 

At the grammatical level, the analyzed languages have both common and 

distinctive features. Therefore, it is very important for teachers to use the typological 

comparison method in the process of finding language universals and uniqueness.  

The process of learning German sentence structure, based on knowledge of 

English, has its advantages and disadvantages. Link-verbs which are in both 

languages simplify the process of a new language sentence structure understanding. 

This is my father. His name is John. – Das ist mein Vater. Sein Name ist John. 

Due to the presence of the link-verb to have – haben, which can be used both 

independently and as an auxiliary word, it makes possible to understand the sentences 

type structure "I have..." quickly. 

He has a dog. He walks his dog every day. – Er hat einen Hund. Er geht jeden 

Tag mit seinem Hund spazieren. 

It is important to draw attention to the similarities and differences in the 
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English and German lexical system. There is the so-called Proto-Germanic 

vocabulary, which includes lexemes, that refer to animals and birds, parts and organs 

of the body, as well as designation of environment objects and phenomena. Teachers 

can use these lexes at the lessons of the second foreign language (Table 1). 

Table 1 

Similar lexemes of German and English  

Theme English German 

The Weather Wind, rain, cold, warm, 

summer, sun, cool, winter, snow 

Wind, Regen, kalt, warm, 

Sommer, Sonne, kühl, Winter, 

Schnee.  

Parts of the 

body 

Hand, Chin, Hair, Arm, Nose, 

Mouth, Foot, Nail, Finger 

Hand, Kinn, Haar, Arm, Nase, 

Mund, Fuß, Nagel, Finger  

Food  Bread, Milk, Butter, Tea, 

Water, Rice, Fish 

Brot, Milch, Butter, Tee,  

Wasser, Reis, Fisch 

House House, Lamp, Book, Music, 

Bed, Garden, Kitchen, Sofa, 

Bathroom 

Haus, Lampe, Buch, Musik, 

Bett, Garten, Music, Küche, 

Sofa, Bad 

Verbs begin, come, fly, help, sit, go, 

drink  

beginnen, kommen, fliegen, 

helfen, sitzen, gehen, trinken,  

 

Also, we should mention such concepts as Americanisms (Hip-Hop, Party) and 

Germanism (Kindergarten / kindergarten) [4, c. 32]. Such lexemes make it possible 

to understand the language better and help to get hand in a foreign environment. 

Internationalisms are also widely used in the new language. Similar words were 

borrowed from one language and entered into the vocabulary of several countries 

(Taxì / taxi).  

Exercises for the German vocabulary acquisition on the basis of the first 

foreign language can greatly facilitate learning of a large number of new words, 

because pupils have associations and studying process becomes more effective. For 

example, teachers can use exercises of a similar nature at the lesson. 
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Read and find the correspondence between English and German words. What 

words are similar to each other, and what are not? 

der Pool – der April –das Shopping – der Preis – die Garden – der Tisch –weiß.  

Pool – April – shopping– the price – garden – a table – white. 

Thus, the comparative approach realization is a key point in the study of related 

languages, which helps to learn a new language easily. The practice of the first 

foreign language studying forms additional knowledge for the second foreign 

language learning, with the help of which various similar and different aspects of the 

analyzed languages are emphasized. This method will help to overcome the difficulty 

of mastering the language, but not every pupil can draw parallels and make 

conclusions from the material provided by the teacher, everything depends on his 

knowledge, erudition and a thorough work of teachers. 
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Актуальність дослідження. Останнім часом гострим питанням 

сьогодення лишається проблема якісної реабілітації військовослужбовців АТО, 

які приймали участь у військовому конфлікті на Сході України до мирного та 

повноцінного життя на мирній території після перенесених поранень; фізичних 

та психічних трам. Саме тому цільовою групою сучасних комплексних програм 

реабілітації є Військові та бійці добровольчих батальйонів, що отримали важкі 

поранення у зоні проведення АТО, а питання їх якісного та повноцінного 

повернення до мирного життя після повернення додому лишається актуальним. 

Постановка проблеми. З моменту початку військового протистояння на 

Сході України актуальним лишається питання якісного повернення до мирного 

життя військовослужбовців зон АТО, які зазнали як фізичних, так психічних 

ушкоджень та травм, зокрема уражень ОРА і саме тому актуальним є пошук 

нових методологічних підходів та принципів до побудови програм з 

урахуванням всіх індивідуальних фізичних, психічних та соціальних складових 

сучасних програм; застосування досвіду провідних закордонних фахівців 

(лікарів, реабілітологів) та волонтерів; створення комфортного середовища для 

відновлення не лише військовослужбовців, а і їх родин також. 

Методи дослідження: узагальнення даних науково-методичної 

літератури щодо застосування форм та методів ФТ військовослужбовців АТО. 

Результати досліджень. Розглядаючи основні напрями побудови 

програм реабілітації військовослужбовців АТО слід зазначити, що  з позицій 
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сьогодення не існує єдиного чітко визначеного підходи до їх розробки та 

утворення. Основою програм є засади викладені в розділах «Травматологія», 

«Фізична терапія при ураженнях ОРА» та інших. В програмах зазвичай 

використовують традиційні засоби фізичної реабілітації. Але слід зазначити, що 

травми різного характеру отримані під час військового конфлікту в зоні АТО, 

за нашим особистим практичним досвідом потребують  В.Ф. Башкіров звертає 

увагу на те, що диференційоване використання методик ЛФК, масажу, сауни, 

психофізичного та гіпоксичного тренувань супроводжується покращенням 

центральної та мозкової геодинаміки, психофізичних показників і клінічного 

стану хворих. К.І. Сигриганський, А.А. Бірюков та А.М. Дзяк пропонують для 

профілактики больових синдромів ОРА, зокрема поперекового відділу, 

порушень постави та їх корекції, використовувати вправи на розтягування 

хребта, м’язів, нервових стволів – стретчинг (англ. stretch – розтягування) [2]. 

Дослідження А.Ю. Казанцєва свідчать, що Пілатес, сприяючи розвитку гнуч-

кості, координації, також є дієвим засобом профілактики порушень постави та 

захворювань хребта і суглобів. І.І. Маріонда та Л.М. Джуган, наголошують на 

тому, що «заняття Пілатесом є настільки безпечною системою, що не має 

вікових обмежень, і може застосовуватись після травм, зокрема травм хребта». 

С.В. Савин та О.Н. Степанова свідчать, що Пілатес, сприяючи розвитку 

гнучкості, координації, також є дієвим засобом профілактики порушень 

постави та захворювань хребта і суглобів [2]. 

Ю.О. Ісаєв рекомендує як складову програм ФТ – голкорефлексотерапію 

(при акупунктурі підбір точок проводиться з урахуванням основного 

неврологічного синдрому та супутньої патології). Також висвітлюється 

необхідність включення до програм ФТ теплових компонентів (лікування 

теплом та холодом): В.А. Базанова підкреслює важливу роль кріотерапії у ФТ, а 

А.А. Бірюков, рекомендує застосовувати контрастні процедури в умовах бані-

сауни, що є чудовою гімнастикою для судин і нервово-м’язової системи при 

травматичних ураженнях ОРА та за для відновлення захисних сил і оздоровлення 

організму проводять закалювання водою, використовуючи в цих цілях обливання, 
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обтирання, купання, ванни, душ. Використанню тренажерних засобів у 

фізкультурно-оздоровчий практиці були присвячені роботи С.М. Бубновського, 

В.Н. Мошкова, В.К. Хорошко та інших: використання тренажерів дозволяє із 

суворим дозуванням та поступовим збільшення навантаження використовувати як 

динамічні характеристики м’язових груп, так і розвивати їх витривалість, фізичну 

працездатність. Отже, сучасні погляди лікарів, фізіологів, фахівців ФТ дозволяють 

розглядати тренажери як ефективний засіб лікувально-оздоровчого впливу на 

організм людини. 

Першочерговими завданнями практично всіх сучасних програмах ФТ 

військовослужбовців АТО є [1]: 

 Охорона здоров`я та медична реабілітація: надання медичної 

допомоги та психологічної реабілітації військовим, членам сімей загиблих; 

профілактика захворювань, проведення медичних оглядів, лікувально-

профілактичних заходів, психологічного супроводу демобілізованих осіб; 

покращення їх фізичного та психічного стану; забезпечення реабілітаційних 

заходів, розробка індивідуальних програм ФТ інвалідів з числа учасників АТО 

та контроль за їх виконанням; відновлення порушених/втрачених функцій 

організму; покращення медичного обслуговування учасників АТО. 

 Культурно-просвітницька та фізкультурно-оздоровча робота: 

організація експозицій, виставок, композицій; книжково-тематичних виставок 

«Вони захищають Україну»; відеоролики та відеоподорожі «Героям України 

честь і хвала», «Вісті з фронту АТО»; експозиції, виставки «На порозі нової 

України», «Гідні нащадки прадідів», «Славні діти України»; інформхвилинки 

«Герої АТО»; патріотичних бесід; виявлення творчих здібностей учасників 

АТО; забезпечення безкоштовного відвідування концертів, екскурсій та інших 

масових культурних заходів; залучення до культурних та просвітницьких 

заходів у ЗНЗ заходів з військово–патріотичного виховання. 

 Покращення фізичного та психологічного стану учасників АТО: 

соціальна підтримка, соціально-психологічна адаптація членів сімей учасників 

АТО; проведення оцінки потреб у соціальних послугах та видів соціальної 
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допомоги сім’ям, учасників АТО; визначення нагальних потреб; покращення 

якості надання соціальних послуг та зниження соціальної напруги; соціально-

психологічна адаптація членів сімей учасників АТО; забезпечення соціального 

супроводу; мінімізація складних життєвих обставин. 

 Соціальне обслуговування та реабілітація: забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації; сприяння постійній та тимчасовій 

зайнятості учасників АТО; надання індивідуальних профорієнтаційних послуг; 

залучення до участі у групових та масових профорієнтаційних заходах: 

ярмарках та презентаціях професій, вакансій; презентаціях роботодавців, днях 

відкритих дверей; визначення професійної спрямованості для обрання професії; 

проведення тематичних семінарів з пошуку роботи та підвищення професійного 

рівня; започаткування учасниками АТО «власної справи». 

 Соціальна адаптація учасників АТО та соціальний захист: 

організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

серед учасників АТО, за їх участю; направлення на психологічну реабілітацію 

до санаторно-курортних закладів; поліпшення психологічного стану; 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням, оздоровлення учасників АТО; 

покращення соціального та матеріального стану учасників бойових дій, 

демобілізованих військовослжбовців строкової служби; надання пільг. 

 Правова підтримка та інформаційне забезпечення: проведення 

зустрічей, «круглих столів», конференцій за участю ГО з учасниками АТО; 

оприлюднення на сайтах міської ради інформації з правової, матеріальної та 

іншої допомоги, надання безкоштовної юридичної допомоги. 

На рис. 1 нами також подано особливості прояву посттравматичного 

стресового розладу, який зустрічається практично у кожного військовослужбовця, 

але ступінь його прояву у кожної людини має індивідуальні особливості. 

Ці методичні підходи до побудови програм відновлення та збереження 

здоров’я закладені в програму «Активні реабілітація», який ми розглянемо 

більш ґрунтовно нижче. 
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Рис. 1 Особливості прояву посттравматичного стресового синдрому у військових 

З позицій сьогодення поняття «активна реабілітація» слід тлумачити як 

комплекс заходів із застосуванням засобів фізичної культури та спорту, 

скерованих на самообслуговування, максимальну незалежність у 

повсякденному житті та побуті, інтеграцію та суспільну активність людини, що 

зазнала важких уражень ОРА або сенсорних функцій організму внаслідок 

травми, поранення чи захворювання [3]. Більшість фахівців зазначає, що 

основними складовими процесу активної реабілітації є фізична, психологічна та 

соціальна реабілітація. Але, на нашу глибоку особисту переконаність та 

багаторічний практичний досвід, сучасна комплексна програма має особливо 

містити фізичну терапію, соціальну та психологічну складові реабілітації – для 

досягнення максимально ефективного результату та надалі – стійкої ремісії. 

Табір активної реабілітації – один з методів відновлення фізичного та 

соціального стану людини після ураження ОРА або сенсорних функцій 

організму, внаслідок травми, поранення чи захворювання; метою якого є 

досягнення людиною з функціональними порушеннями, максимальної 

незалежності від сторонньої допомоги, і тим самим, покращення якості свого 

життя []. Програма реалізується на базі підприємства, що розташованому в 

унікальному природньому середовищі гірських Карпат на висоті 800-900 м н 

рівнем моря та розрахована на термін 18 місяців. 

Безпосередніми виконавцями програми «Активна реабілітація» є 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея осіб з 
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інвалідністю України» (НАІУ) та Національний комітет спорту осіб з 

інвалідністю України» (НКСІУ) [3]. Вагома інформаційна, методична, технічна 

та практична підтримка програми «Активні реабілітація» сьогодні в Україні 

відбувається за участі Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації; Мін-во 

соціальної політики України; Мін-во молоді та спорту України та активної 

діяльності Українського центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

«Інваспорт»; підприємства Національного паралімпійського комітету України 

«Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного Комітету спорту 

осіб з інвалідністю України (с. Яворів, Турківського р-ну, Львівської обл. – 

www.westsportcenter.com.ua); громадських організацій людей з інвалідністю [3]. 

Програма орієнтована на покращення психоемоційного стану цільової 

групи; формування психології оптимізму попри ураження, в т.ч. суттєві, 

здоровʼя людини, її реальної готовності до інтеграції в «звичайне» оточення/ 

життя; оволодіння навичками максимально самостійного життя незважаючи на 

отримані травми та порушення, але враховуючи їх. Передбачається участь осіб 

тільки після виписки із медичного закладу, стабілізації її стану здоровʼя. 

Реабілітаційний курс розрахований на 12 днів (2 тижні) для кожної особи, з 

можливістю повтору (за необхідності) через 3-5 місяців. Реабілітаційні групи 

формуються за нозологічним принципом чисельністю 10 осіб, залежно від рівня 

складності уражень учасників. 

Завдання програми: 1) отримати суттєві позитивні зрушення в психоло-

гічному та загально фізичному стані учасників; 2) забезпечити оволодіння 

учасниками необхідними вміннями та навичками щодо самообслуговування, 

незалежності від сторонньої особи в побуті для інтеграції та адаптації у 

повсякденному житті; 3) через параліміпійську методологію скерувати учас-

ників до подальших систематичних занять фізкультурою та спортом та 

орієнтувати на подальшу професійно-трудову діяльність. 

Програма сприятиме комплексній реабілітації учасників, зокрема містить 

такі компоненти як: 1) психологічна реабілітація; 2) фізична реабілітація та 

адаптація, в т.ч. оволодіння навичками використання допоміжних і компенса-
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торних засобів, технічних засобів реабілітації; 3) реабілітація засобами фізичної 

культури і спорту, набуття компенсаторних можливостей організму через 

тренування, використовуючи систему паралімпійської підготовки;            4) 

надання можливостей занять спортом через початкову паралімпійську 

підготовку з подальшим скеруванням до занять ФК за місцем проживання в 

регіональних центрах системи «Інваспорт»; 5) побутова та дозвіллєва терапія; 

6) соціальна реабілітація, орієнтація на професійно-трудову діяльність. 

Важлива складова програми – використання принципу «рівний–рівному», 

шляхом залучення інструктора АР, яким є особа з інвалідністю (на колясці, з 

ампутацією кінцівки, з церебральними ураженнями, порушенням зору і т.п.), 

що зазнала аналогічної травми, але змогла відновити порушені або компенсу-

вати втрачені функції, та на даний час веде активний спосіб життя. Інструктор, 

як особа з інвалідністю, має досвід проходження курсу, володіє методиками 

адаптації людини з конкретним нозологічним ураженням. 

Після проходження курсу у таборі «Активна реабілітація» військовослуж-

бовці АТО отримують: 1) суттєві позитивні зрушення в психологічному та 

загальнофізичному стані; 2) оволодіння необхідними вміннями та навичками 

щодо самообслуговування, незалежності від допомоги оточуючих у побуті для 

повнішої інтеграції та адаптації у повсякденному житті; 3) через паралімпійсь-

ку методологію скерування до подальших систематичних занять фізкультурою і 

спортом та орієнтування на подальшу професійно-трудову діяльність [3]. 

В програмі активної ФТ приймають учать такі фахівці як: 1) інструктори 

активної реабілітації – люди з інвалідністю, які готові поділитися своїми знан-

нями та досвідом за принципом «рівний-рівному»; 2) фахівці ФТ – проводити-

муть групові та індивідуальні заняття із загально-фізичної підготовки, ЛФК та 

ерготерапії; 3) психологи – проводитимуть індивідуальні консультації та групові 

заняття; 4) асистенти фахівця з фізичної терапії – юнаки та дівчата, які отримали 

необхідні навички, і під проводом інструкторів допоможуть Вам безпечно опану-

вати програму табору; 5) аніматор, арттерапевт, працетерапевт – забезпечать 

програму побутової та дозвіллєвої терапії; 6) тренери-інструктори з паралімпій-



64 
 

ської підготовки – проводитимуть заняття з різних спортивних дисциплін [3]. 

 

  
Рис. 2 Ефективні складові елементи сучасних програм 

для відновлення стану фізичного та функціонального стану військовослужбовців АТО 

 

Програма активної ФТ передбачає: три щоденних тренування з різних 

дисциплін, включаючи спортивні дисципліни, заняття з ЛФК та ерготерапії; 

заняття з психологом; бесіди із соціальних та юридичних питань; дні активного 

відпочинку та вечірки; МК з арт-терапевтами. Військовослужбовцям та членам 

їх родин, які приймають участь у програмі АР пропонують різні спортивні 

активності (настільний теніс, стрільба з луку, боча, петанк, більярд, боулінг, 

ігри в кеглі та городки, крокет, дартс, флорбол, аеробіка, лижі тощо) в 

залежності від місця, обладнання та умов проведення табору (рис. 2). 

Учасником програми АР «Повернення до життя» стають учасники бойових дій 

в зоні АТО, які мають порушення ОРА (ампутації кінцівок, порушення зору, 

слуху, травму хребта з ураженням спинного мозку тощо), які не мають 

відкритих ран та суворих протипоказань до фізичних навантажень. 
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Висновки. Отже, проведений нами аналіз науково-методичної літератури 

свідчить, що ефективними засобами фізичної терапії військовослужбовців АТО є 

традиційні засоби відновлення здоровʼя (ЛФК, масаж, фізіотерапія), але 

ефективними інноваційними засобами, які прискорюють ефект одужання, дають 

різноманіття сучасним програмам є такі інноваційні засоби як арт-терапія 

(малювання; фелтінг-терапія; робота з глиною; різьблення по дереву тощо), 

анімалотерапія (іпотерапія, канісотерапія, фелінотерапія, дельфінотерапія); 

інноваційними засобами ФТ є такі різновиди рухової активності як петанк, 

флорбол, гра у фрізбі; туристичні маршрути; скалолазіння; стрільба з луку; 

бадмінтон; сплав по гірським річкам; «канатні доріжки». Такий підхід до 

використання засобів ЛФК, їх різноманіття дозволяє максимально задовільними 

потреби військовослужбовців у русі, дозволяє ділитися набутим життєвим 

досвідом. Найбільший ефект досягається у програмах ФТ із чітко 

регламентованим режимом дня (за допомогою волонтерів) та в програмах 

реабілітації всієї родини військовослужбовців АТО. 
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УДК 378                                                                                           Педагогічні науки 

 

ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Прус А. О., 

аспірант кафедри теорії і методики  

дошкільної  та початкової освіти 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної  

академії імені Тараса Шевченка 

 м. Кременець, Україна 

Зміна освітньої парадигми від традиційної до особистісно орієнтованої, 

перехід освіти на державні стандарти вимагають від закладу вищої педагогічної 

освіти досконалої підготовки майбутніх педагогів, у тому числі вчителів 

образотворчого мистецтва. У зв’язку з цим не послаблюється увага науковців 

до підвищення рівня професійного розвитку особистості студента, особливо в 

аспекті його професійної самореалізації, професійної творчості. 

Зараз гостро постає проблема забезпечення умов підготовки в освітньому 

середовищі ЗВО особистості студента як самодетермінованого суб’єкта свого 

професійного і життєвого шляху. У свою чергу, мотивація учіння та потреба в 

самореалізації особистості як суб’єкта професійного становлення повинна стати 

наслідком і результатом впровадження комплексної програми ефективних 

психологічних заходів. Освітнє середовище, побудоване за типом розвиваючої 

системи, повинно допомагати усвідомлювати та організувати студентам свої 

дії, управляти процесом свого життя. 

Проблему підготовки до професійної самореалізації майбутнього вчителя в 

різний час у різних аспектах досліджували Н. Сегеда, А. Зарицька, Т. Стрітьєвич, 

М.Ватковська, Л.Рибалко, В.Мазін, І. Лебедик, З.Крижановська, Н.Каньоса та ін. 

Традиційна технологія навчання, побудована на принципі трансляції та 

відтворення студентами готових зразків людської діяльності, з великою 

ймовірністю, може завдавати збитків учасникам освітнього процесу, оскільки 

домінуюча потреба (внутрішнє, природно обумовлене спонукання) вступає в 
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конфлікт із ситуативною домінантою (у вигляді примусово поставленого 

навчального завдання), у результаті чого виникає ситуація важкого вибору і, як 

наслідок, психічна напруга і стрес. 

Одним із найбільш перспективних напрямків організації навчального 

процесу у закладах вищої освіти є використання викладачами інтерактивних 

педагогічних технологій, які ґрунтуються на інтенсивному підході, мають 

практичну спрямованість, виховують у майбутніх фахівців спрямованість на 

самопізнання та професійну самореалізацію. Останнім часом у працях науков-

ців значна увага приділяється впровадженню активних методів навчання в 

педагогічний процес професійної підготовки майбутніх фахівців (В. Беспалько, 

С. Сисоєва), серед яких пріоритетним є тренінг.  

У педагогічному словнику науковий термін «тренінг» (train) має ряд 

значень, а саме: тренування, навчання, виховання, підготовка. Наукова 

дефініція «тренінг» розглядається як форма інтерактивного навчання, метою 

якого є розвиток міжособистісної та професійної поведінки [1, с. 436].  

На думку вчених, за даними результатів вивчення проблеми, тренінг – це 

методична форма ефективного поєднання економіко-управлінської теорії і 

практики з розвитку знань, мислення, вміння, планування дій та поведінки 

студента-майбутнього фахівця. Ця методична форма навчання поєднує в собі як 

ефективні методичні прийоми мотивації, подачі інформації та ігрового 

закріплення фахових навичок в професійній діяльності. Крім того, вона є 

практичним засобом виявлення і розкриття потенціалу особистості студента. 

І. Вачков виділяє декілька парадигм тлумачення означеного поняття: 

тренінг як своєрідна форма дресури; тренінг як тренування, у результаті якого 

відбувається формування умінь і навичок ефективної поведінки; тренінг як 

форма активного навчання, метою якого є перш за все передача психологічних 

знань, а також розвиток деяких умінь і навичок; тренінг як метод створення 

умов для саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними способів 

вирішення власних психологічних проблем [2, с. 187]. 

Поділяючи точку зору Л. Бондарєвої ми розглядаємо тренінг як активну 
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навчальну діяльність студентів під час здійснення якої майбутні фахівці 

виконують тренінгові вправи адаптовані до майбутньої професійної діяльності 

під керівництвом викладача-тренера на основі спеціально підготовлених 

інструктивно-методичних матеріалів відповідних сучасним вимогам до 

професійної діяльності [3, с. 4]. 

Нами було розроблено програму тренінгу професійної самореалізації для 

майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Метою нашого тренінгу було 

сприяти самопізнанню, повному і точному уявленню про себе як майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва, пізнанню власних психологічних особли-

востей; формувати почуття позитивного самоприйняття; формувати мотивацію 

до самореалізації, отримання знань; розвиток навичок та умінь роботи з цілями 

(формування, усвідомлення та шляхи ефективного досягнення цілей); форму-

вання навичок впевненої поведінки, саморозуміння, розуміння інших та 

конструктивної поведінки у взаємодії з оточуючими; формування професійних 

компетенцій та професійної компетентності до майбутньої професійної діяль-

ності; створення можливостей для активного включення в діяльність, макси-

мально наближеної до професійної, − формування навичок та умінь професій-

ної самопрезентації в ситуації пошуку роботи та відбору на вакантну посаду. 

Тренінг включив у себе ряд модулів: 

Перший модуль «Знайомство з собою», спрямований на усвідомлення 

особистісних якостей та формування умінь необхідних для ефективного 

міжособистісного спілкування (вміння виявляти підтримку, розуміння, 

дружелюбність, позитивне ставлення до себе та інших, регулювання власних 

почуттів та поведінки в міжособистісний взаємодії). Розвиток комунікативних 

вмінь та навичок (активного слухання, емпатійних здібностей, спостережли-

вості, точної передачі інформації). Усвідомлення себе, власних потенційних 

можливостей, життєвих цілей необхідних для саморозвитку, самореалізації.  

Другий модуль «Ціннісні орієнтації», спрямований на роботу з ціннісно-

смисловою сферою особистості. Завданнями модулю є: формування поняття 

«ціль», життєві цілі, професійні цілі, реальні цілі, псевдоцілі, ідеальні цілі, 
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ближні та дальні цілі; діагностика власних цілей; виділення та аналіз ближніх 

та дальніх цілей. 

Третій модуль «Професійна компетентність». Завдання модулю: форму-

вання поняття «професійна компетентність» (інструментальна, комунікативна, 

соціально-психологічна) та «професійні компетенції»; діагностика та аналіз 

власних професійних компетенцій; актуалізація особистісного потенціалу та 

розвиток необхідних професійних компетенцій; формування стратегій самороз-

витку професійної компетентності. 

Четвертий модуль «Професійна самопрезентація», забезпечує визначення 

в особистісній картині світу поняття «майбутня робота», «майбутня кар’єра» 

усвідомлення їх значущості для особистості. Підведення учасників групи до 

визначення та усвідомлення власних професійних та особистісних якостей. 

Навчання та відпрацювання технік самопросування: реальна демонстрація своїх 

професійних та особистісних можливостей, розкриття своїх власних цілей, 

формулювання своїх запитів та умов до майбутньої роботи. Прогнозування та 

планування власного професійного життя: постановка та аналіз професійних 

цілей, моделювання способів досягнення найближчих професійних цілей, 

розвиток внутрішнього потенціалу, як основи успішного майбутнього. 

Реалізація представленої програми сприятиме посиленню мотиваційно-

ціннісної сфери особистості студентів і, як наслідок, забезпеченню соціального 

замовлення щодо виховання гармонійної, цілісної особистості, здатної до 

творчої і професійної самореалізації. 

Отже, ми вважаємо, що для більш ефективної професійної самореалізації 

майбутніх вчителів образотворчого мистецтва перш за все є розробка системи 

розвитку мотивації студентів та їх ціннісної сфери, яка спрямована на 

формування зацікавленості у набутті передових знань, навичок та підвищенні 

особистої професійної майстерності. 

Для вирішення цієї проблеми необхідним є рішуче та мобільне введення в 

систему навчання нових перспективних тренінгів і тренувальних занять з фор-

мування уявлення про себе як майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, 
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пізнання власних психологічних особливостей; мотивації до самореалізації, 

отримання знань; особистісної готовності, професійних компетенцій та 

професійної компетентності до майбутньої професійної діяльності; навичок та 

умінь професійної самопрезентації. 
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«Львівська політехніка» 

В умовах сучасного цифрового суспільства підвищуються вимоги до 

надання послуг чи готової продукції на ринку праці. З огляду на розвиток інфра-

структури в усіх галузях економіки підвищуються вимоги до кваліфікацій робіт-

ників та обслуговуючого персоналу. Оскільки існує ряд причин щодо якісної 

підготовки майбутніх фахівців в умовах навчальних закладів [1]. Одним із 

напрямків вирішення проблеми якісного забезпечення освітнього процесу є пар-

тнерство закладу освіти та підприємства. Проаналізуємо існуючі та перспективні 

форми підтримання партнерських відносин закладів освіти та ринку праці. 
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Існуючі форми взаємодії закладів освіти з підприємствами: 

1. Практика студентів на підприємствах (в Україні та за кордоном); 

2. Стажування та сертифікація викладачів (в Україні та за кордоном); 

3. Розвиток матеріально-технічної бази у закладах освіти (наукові та 

навчальні лабораторії, створені підприємствами); 

4. Дипломне та курсове проектування за темами підприємств; 

5. Спільне проведення наукових конференцій, семінарів, конкурсів та 

олімпіад зі спеціальностей; 

6. Підвищення кваліфікації працівників підприємств; 

7. Організація презентацій діяльності фірм та компаній; 

Перспективні форми взаємодії є: 

1. Узгодження освітніх програм з вимогами промислових підприємств; 

2. Філії кафедр або відділень на підприємствах; 

3. Впровадження дуальної освіти; 

4. Співпраця з асоціаціями підприємств; 

5. Дні кар’єри, тощо. 

Одним із напрямків вирішення потреб роботодавців є дуальна освіта. 

Дуальна освіта - вид освіти, при якій поєднується навчання осіб у закладах 

освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та 

організаціях для набуття певної кваліфікації [2]. Однак практична послідовність 

реалізації дуальної освіти у навчальних закладах є необхідна. Запропонуємо 

поетапну організацію даної системи навчання. 

Перший крок – створення бази підприємств актуальних за напрямком 

підготовки. Для цього необхідно створити координаційну комісію, яка б 

розвивала комунікацію з підприємствами. Також необхідно з’ясовувати, яка 

кількість студентів може бути залучена одним підприємством. 

Другий крок – створення тристоронньої угоди студент–навчальний 

заклад–підприємство. В угоді необхідно вказати терміни навчання, для 

прикладу: перший рік навчання виключно в умовах навчального закладу 

(необхідно взяти до уваги те, що вступають абітурієнти у неповнолітньому віці, 
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допуск до виконання робіт на підприємстві з 18 років), а наступні 6 семестрів за 

дуальною формою навчання, які чергуються тримісячними фазами теоретично-

го навчання в дуальній вищій школі з наступними тримісячними практичними 

фазами у фірмі-партнерові. Однозначно, що в угоді необхідно вказати права та 

обов’язки кожного з учасників, а також відповідальних осіб. 

Третій крок – калькуляція фінансового забезпечення. Враховуючи те, що 

за дуальною системою освіти студент повинен отримувати стипендію як і в 

умовах навчального закладу так і в умовах підприємства. Для розширення 

мотивації щодо вибраної професії можна було б скласти «прайс» виконання 

робіт на підприємстві. За кожним підприємством необхідно призначити одного 

викладача з навчального закладу та одного працівника виробничого навчання з 

підприємства. Це дасть можливість викладачам розвиватись та освоювати нові 

технологічні процеси та технології на підприємстві, таким чином підвищувати 

свою кваліфікацію. Звичайно узгодити заробітні плати для працівників 

навчального закладу та працівника з виробництва. 

Четвертий крок – розроблення освітніх програм, навчальних планів, 

робочих програм для виробничого та практичного навчання. Залучення 

викладачів навчальних закладів на підприємства дасть можливість вносити 

зміни у навчальні плани та робочі програми, оскільки є теми начальних 

дисциплін, які потребують оновлення. 

П’ятий крок – забезпечення умов та заходів безпеки під час навчання на 

підприємстві. Першочерговим є проходження інструктажів з техніки безпеки на 

підприємстві та призначення відповідального з підприємства на період 

виробничого навчання студента. Необхідно розробити технологічні процеси 

виконання робіт, згідно теоретичного навчання, зокрема правила користування 

обладнанням та інструментами.  

Шостий крок – розроблення системи оцінювання виробничого навчання. 

Виробниче навчання може завершуватись у вигляді курсової роботи за темою, 

яку формулює фірма, а склад комісії, яка приймає захист необхідно залучити 

викладачів з навчального закладу та керівника групи з підприємства. Таким 
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чином теоретичні знання безпосередньо після їх набуття проходять апробацію і 

поглиблення практикою, а також розвивають далі методичну, соціальну і 

комунікативну компетенцію.  

Студенти цієї форми навчання мають ту перевагу, що завдяки тісній 

взаємодії теорії і практики їхня кар’єра починається вже під час навчання. При 

цьому практичні семестри на підприємстві – це не просто практика, що проті-

кає паралельно і незалежно від навчання. Розвивається професійна компетент-

ність, яка є комплексним інтегрованим показником, що характеризує 

професійний рівень фахівця [3]. 

Вищезгадане оформимо у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 
Організація дуальної системи освіти 

Дуальне навчання 

Партнерство 

Держава Підприємства Заклади освіти 

Нормативно-

правова база 

Практичне навчання Теоретичне навчання 

Розподіл витрат 

Координаційна 

комісія 

• Орієнтовані на застосування 

спеціальних знань 

• Досвід практичних навичoк: 

- в технологічних процесах 

- організації підприємства 

• Науково прив’язані та 

практично 

орієнтовані знання 

Результат Досвід робочих технологій та методів; 

Прикладне мислення, здібності до адаптації та переносу знань; 

Системне та структурне мислення; 

Здатність до врахування економіко-прикладних аспектів; 

Розвиток особистості та вміння працювати в колективі; 

Підвищення професійної компетентності тощо. 

 

Проведемо аналіз ефективності дуальної освіти для кожного з учасників 

даного процесу навчання, а саме: для закладу освіти, для підприємств і для 

студентів. Основні показники зведемо у таблицю 2.  
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Таблиця 2 
Позитивні сторони дуальної системи освіти 

Для закладів освіти Для підприємств Для студентів 

Виконується роль і місія 

закладу освіти 

Здійснюються очікування 

підприємців 

Досвід самопрезентації при 

пошуку роботи 

Зростає престиж закладу 

освіти серед працедавців 

і кандидатів (майбутніх 

студентів) 

Використання закладу 

освіти як джерела ідей 

 

Створення власного 

портфоліо випускника, 

враховуючи його сильні 

сторони 

Покращення якості 

навчання і досліджень 

Виникнення нових 

продуктів та послуг 

Компетентна підготовка до 

поняття роботи 

Доступ до практичних 

знань 

Фірми мають можливість 

тестування  продуктів  

Особиста сатисфакція 

 

Фінансова користь 

 

Допомога практикантів\ 

студентів у вирішенні 

проблем фірми (дипломні 

роботи на замовлення 

фірм) 

Матеріальні винагороди 

 

Виконання правових 

зобов’язань 

 

Реклама фірми як 

атракційного 

працедавця\партнера 

бізнесу 

Розвиток кар’єри 

відповідно до зацікавлення 

випускника 

Високі місця в 

рейтингових показниках 

 

Збільшення якості освіти 

майбутніх працівників 

відповідно до очікування 

фірми 

Вплив на процеси у вищій 

школі 

 

Прискорений процес 

отримання міжнародних 

акредитації 

Створення мережі 

контактів з академічним 

середовищем 

 

 Персонал «на замовлення»  

 

Таким чином, вдала реалізація впровадження дуальної системи не тільки 

підвищить рівень підготовки фахівців, але й забезпечить розвиток індустрії. 

Тому залучення нових кваліфікованих кадрів є актуальним. У свою чергу, 

процес безпосередньої реалізації етапу впровадження дуальної системи освіти 

надає перспективи подальших наукових досліджень даної теми. 
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____________________________________________________________________ 

УДК 378.1 Педагогічні науки 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА  

 

Рибенко І.О., 

старший викладач кафедри проектування  

технічних систем Сумського національного  

аграрного університету  

м.Суми, Україна 

Ребрій А.М., 

старший викладач кафедри проектування  

технічних систем Сумського національного  

аграрного університету  

м.Суми, Україна 

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості 

фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. У 

цьому випадку слід визнати, що самостійна робота студентів має бути не 

просто важливою формою освітнього процесу, а повинна стати його основою. 

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року та державні 

стандарти вищої освіти передбачають виділення в навчальних планах у вищих 

навчальних закладах години для самостійної (позааудиторної) роботи студентів 
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[2]. Навчальні години, відведені для цієї форми роботи згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. №161 повинні 

становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу 

студента, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни [1].  

Збільшення частки самостійної роботи студента, і відповідне зниження 

аудиторного навантаження науково-педагогічних працівників має 

супроводжуватися адекватним збільшенням кількості академічних годин, що 

відводяться на контроль знань студентів (контроль самостійної роботи), 

поточні групові та індивідуальні консультації, індивідуальну роботу зі 

студентами, розробку науково-методичних і навчальних матеріалів.  

Сумський національний аграрний університет (СНАУ) керується такими 

положеннями про організацію самостійної роботи:  

1. Самостійна робота студентів у СНАУ забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчаль-

ної дисципліни, а саме: підручники та посібники, наукова, фахова монографічна 

і періодична література, електронний навчально-методичний комплекс.  

2. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регла-

ментується навчальним планом і графіком навчального процесу і становить від 

30 до 75% від загальної кількості годин, відведених для вивчення дисципліни.  

3. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу дис-

циплін може виконуватись у читальних залах університету, навчальних лабора-

торіях, кабінетах, комп’ютерних класах, або інших умовах за вибором студента.  

4. При організації самостійної роботи студентів з використанням 

комп’ютерних технологій передбачається можливість (за окремим запитом) 

отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.  

Перед викладацьким складом кафедри проектування технічних систем 

СНАУ було поставлено завдання оптимізації навчального процесу, тобто такої 

його організації, при якій скорочення строків навчання та зменшення лекційних 

годин не спричинило б за собою зниження якості графічної підготовки.  

Розв'язання цієї проблеми вимагає обліку особливостей інженерно-графіч-
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ної підготовки студентів. Перша особливість полягає в тому, що процес інженер-

но-графічної підготовки, що характеризується високою абстрактністю навчально-

го матеріалу, збігається з періодом адаптації студентів до спеціальної професійної 

освіти, що ускладнює освоєння нових інженерно-графічних дисциплін.  

Друга особливість характеризується тим, що графічна підготовка студен-

тів у ВУЗі спрямована на розвиток їх просторової уяви [3, 289]. Формування 

навичок самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Інженерна та 

комп’ютерна графіка» проводитися з перших днів занять та охоплює всі форми 

навчання: лекції, лабораторні заняття, залік, іспит. Впровадження в навчальний 

процес комп'ютерних технологій на базі сучасних засобів комп'ютерної графіки 

та анімації дозволяє в багато разів підвищити наочність навчального матеріалу, 

який допомагає розвити образно-логічне мислення.  

Таким чином, сучасні інформаційні технології дозволяють реалізувати 

наочність та інтерактивність навчання. Удосконалення навчального процесу на 

лекції завдяки підходу на базі нових інформаційних технологій, передбачає 

підвищення ефективності самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студентів припускає ведення письмового конспекту, 

де фіксуються структура лекції, її основні поняття та визначення, виконуються 

побудови креслень.  

Використання навчально-методичного комплексу з дисципліни стає 

засобом організації самостійної роботи, полегшує та оптимізує позааудиторну 

самостійну роботу, підвищує активність студентів у придбанні знань, прищеп-

лює навички самоконтролю, дозволяє підсилити індивідуальний підхід у 

навчанні студентів різного рівня підготовки та здатностей.  

На допомогу студентам при виконанні самостійної роботи в Сумському 

НАУ впроваджене дистанційне навчання. Основними принципами дистанцій-

ного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам 

можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також 

консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу 

навчатися на відстані, за відсутності викладача.  
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Дистанційний навчальний курс з інженерної та комп’ютерної графіки 

включає перелік досліджуваних тем дисципліни, наприклад: загальні правила 

виконання креслень, основні види, розрізи, перерізи, зображення та позначення 

різьби на кресленні, складальне креслення. Кожна тема оформлюється у вигляді 

окремого елемента, що містить інформаційні ресурси, тести, навчальні завдання.  

Даний дистанційний курс дозволяє викладачеві пропонувати студенту не 

тільки структурований навчальний матеріал, але й використовувати посилання 

на додаткові джерела інформації, суттєво збагатити джерела ілюстративного й 

демонстраційного матеріалу, організувати роботу із ключовими категоріями 

тем, а також організувати зворотний зв'язок.  

В цілому викладання дисципліни організоване таким чином, щоб забезпе-

чити самостійне засвоєння студентами навчального матеріалу, виконання 

індивідуально-графічних завдань і здачу звітностей при контакті з викладачем. 

Використання інформаційних технологій, як засобу підтримки самостійної 

роботи студентів, дає можливість зацікавити їх, виховує інформаційну культуру, 

забезпечує зворотний зв'язок і проведення консультації, а також навчальну 

інформацію з електронних бібліотек.  

Організована в такий спосіб самостійна робота при вивченні дисципліни 

«Інженерна та комп’ютерна графіка» є складовою частиною навчальної роботи 

студентів, вона сприяє активізації студентів в пізнавальній діяльності, забезпечує 

безперервність і системний характер при вивченні графічних дисциплін, 

розбудовує творчу активність майбутніх фахівців, здатність до саморозвитку.  

Література: 

1. Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 19 січня 

2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журналу: http://zakon.rada. 

gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12.  

2. Закон України "Про вищу освіту" // Освіта. - 2002. - 20- 27 лютого.  
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____________________________________________________________________ 

УДК 94            Педагогічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛАХ КАРОЛІНГСЬКОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ 

 

Рябокінь А.О., 

аспірант  кафедри  

загальної педагогіки та андрагогіки 

Полтавський національний педагогічний  

університет імені В.Г. Короленка 

м. Полтава, Україна 

 Місце античної та ірландської вченої спадщини в діяльності  Алкуїна 

Йоркського завжди привертало увагу медієвістів, які займалися проблемами 

раннього Середньовіччя. Поєднати римську освіченість із Старозавітною 

мудрістю та досягненнями ченців «Зеленого острову» намагалися всі видатні 

діячі перехідного періоду від Античності до Середньовіччя, від язичницьких 

основ віри до християнських ‒ Боецій, Кассіодор, Григорій І, Ісидор. Проте 

найкраще це вдалося ірландському прелату Алкуїну Йоркському в період його 

діяльності при палаці Карла Великого.  

Алкуїн Йоркський (Флакк Альбін) ‒ феноменальна особистість не лише 

для франкської історії, а й для всього раннього Середньовіччя, коли християнст-

во проторювало шлях в уми й серця народів. Саме Алкуїна варто називати дру-

гим після за Григорія Великого, фундатора християнської освіти в середовищі 

німецьких народів, котрий не лише виступав за поширення освіченості в Європі, 

а й руками короля Карла перетворив теорію у практику. Не зайвим буде згадати, 

що, незважаючи на присутність поруч із Карлом Великим в кінці VIII століття 

цілої плеяди талановитих інтелектуалів, Алкуїн і сьогодні продовжує сприй-

матися дослідниками як найвизначніший та авторитетніший цього часу [5, с. 13].  

На території Імперії Карла Великого наприкінці VІІІ століття склалися 

майже виняткові і умови для започаткування системи середньої шкільної 

освіти. Цьому сприяло кілька чинників: 1) відносно спокійне «невоєнне» життя 

на континентальній частині Імперії; 2) особиста зацікавленість короля в 

http://pnpu.edu.ua/ua/news.php?news=922
http://pnpu.edu.ua/ua/news.php?news=922
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освічених кадрах для внутрішньої і зовнішньої політики; 3) залучення до країни 

великої на ті часи кількості освічених людей та їхні об’єднанні зусилля для 

ведення нової культурної політики; 4) прибуття до двору Карла Великого 

Алкуїна Йоркського [2, с. 134-137].  

Організація Алкуїном навчально-виховного процесу в школах Ахену 

гідна уваги кожного історика педагогіки. Безумовно, цей процес дуже 

відрізнявся від сьогоднішнього навчання в школах, але для тієї епохи він був 

випереджальним. Найкраще про нього розповідали учні Алкуїна. Валахфрід 

Страбон, який він щоденник (до речі, він майже повністю зберігся), зазначав, 

що на вивчення курсу граматики відводилося не менше чотирьох років. У пер-

ший рік вивчали етимологію (науку про походження слів), далі йшла орфогра-

фія, а на третьому році навчання вводили метрику, яку осягали майже цілий рік.  

Але для остаточного закріплення знань із граматики четвертий рік 

повністю присвячувався повторенню всіх положень цього предмету. Валахфрід 

Страбон так цитував записував думки Алкуїна: «Щоб поповнити наші 

граматичні знання, нам довірили впродовж зими самим навчати нових учнів, 

які вступили до школи, граматиці точно так, як навчали нас наші вчителі». 

Коли закінчувався термін із вивчення граматики та необхідно вже було 

переходити до іншого предмету, учні мали скласти «іспит» [3, с. 58-60].  

Валахфрід Страбон продовжував у своєму щоденнику записувати вражен-

ня від подій у школі: «Нарешті в заняттях наступав такий час, коли всі ми, котрі 

переходили з граматики в риторику, мали витримати з цього приводу 

завершальний іспит. У призначений для нього день домінум Ерлебальд з’явився 

з іншими наставниками внутрішньої школи до великої зали нашого приміщення 

і сам запропонував нам по декілька питань з етимології, орфографії та метрики, 

що ми вивчали чотири роки та про письменників, книги яких ми прочитали. Із 

цих книг ми мали наводити приклади на кожне правило, що перевірялося на 

іспиті. Від нас також вимагали усні звіти та перекази розповідей біблійної істо-

рії Старого й Нового Заповітів, які ми слухали на лекціях і самі читали всі ці 

чотири роки. А ще запитували нашу власну думку про смисл і їхнє значення». 
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Із цього запису в щоденнику ми дізнаємося про дуже суттєві подробиці 

перших чотирьох років навчання: 1) граматика в монастирських школах 

складалася з етимології, орфографії та метрики; 2) діти не лише вивчали 

граматику, але й викладали її, тобто відразу практикували «наставничество» на 

менших від себе учнях; 3) до циклу граматичних дисциплін уходила й 

елементарна біблійна історія; 4) підсумковий іспит із граматики був публічним, 

приймався не одним викладачем а «вченою» комісією; 5) існували «зовнішня» і 

«внутрішня» монастирські школи, подія на які вочевидь здійснювався за 

роками навчання чи за предметами; 6) освітній цикл початкового навчання тут 

тривав чотири роки, як і в сучасній школі, але мабуть перевищував її здобутки 

завдяки «практичним вправам» школярів. 

Після іспиту з циклу дисциплін граматики починалися канікули. Наступні 

ж два роки були присвяченими вивченню риторики. Упродовж першого року 

«усвідомлювали» правила з риторики та діалектики. Повертаємося до щоден-

ника Валахфріда Страбона: «Після цього вся наступна зима була присвячена 

усвідомленому засвоєнню правил риторики та діалектики, які ми уважно 

слухали й намагалися зберегти у своїй пам’яті за останні два роки. Вправи ці 

мали подвійне зачення6 спочатку усні. потім письмові» [4, с. 1167-171].  

Таким чином, ми маємо можливість спостерігати, що на вивчення дисцип-

лін тривіуму час відводився диспропорційно ‒ граматику вивчали чотири роки, 

ще й «практикували» на молодших учнях, а на наступні два предмети ‒ 

риторику й діалектику ‒ всього два роки й без «практики». 

Після складання публічних іспитів із риторики та діалектики переходили 

до «нового циклу навчальних предметів» ‒ квадрівіуму. На вивчення арифмети-

ки, геометрії, астрономії та музики відводилося три роки і всі вони вивчалися 

майже паралельно. дуже детальних записів про вивчення квадрівіума у Валахф-

ріда Страбона немає. Таким чином, на вивчення всього курсу «вільних мистецтв» 

(наук) , тобто світських дисциплін відводилося 10 років. Отже, десітирісна сис-

тема навчання в середніх накладах бере свої витоки з Імперії Карла Великого.  

Звичайно, не всі учні витримували повний курс загальноосвітніх 
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предметів. Із п’ятисот вихованців «внутрішньої» і «зовнішньої» шкіл 

монастирю Рейхенау на Боденському озері (територія сучасної Німеччини), де 

навчався Валахфрід Страбон, до циклу дисциплін квадрівіуму дійшли лише 

двадцять чоловік, а грецьку мові взагалі вивчав лише один. 

Знайомство з грецькою мовою та вивчення її на землях франків було 

завершальною ланкою в системі предметів загальноосвітнього циклу. Завдяки 

Алкуїну та іншим учителям викладання грецької мова тут здійснювалося 

найуспішніше в Палаціумі і Турській школі. У майбутньому із цих двох шкіл 

вийшли такі визначні діячі, знавці грецької мови, як Ангільберт, прозваний на 

честь греків Гомером, Рабан Мавр та інші[2, с. 28-31].  

За вимогами й проектом Алкуїна Карл Великий видав відомий 

«Капітулярій про освіту» 787 року. У ньому були сформовані всі вимоги до 

ченців і єпископів Імперії: «На вимогу Карла, служителю вівтаря треба бути 

знайомим з ученням про християнську віру, з канонами, основами та порядком 

богослужіння, з працями Отців Церкви». Тому в школах із циклу богословських 

наук викладалися: 1) Святе Писання; 2) Вчення про християнську віру або 

догматичне богослов’я; 3) канони віри; 4) літургика.  

Екзегетика на ті часи виступала основним методом осягнення Святого 

Писання й інших богословських дисциплін: «Для Алкуїна у Святому Писанні 

безодня премудростей, що сховані за простими словами. Для нього 

досліджувати, розуміти й пояснювати її інакше неможливо, а лише за методом 

алегоричним, таємничим» [1, с. 5-34].  

Своєрідним «ученим центром» усіх монастирських і «капітульних» шкіл 

стала Школа-палаціум у столиці Імперії Ахені. Як ми вже згадували раніше, тут 

також склалося й таке високоосвічене «вчене» товариство для тих часів, як 

Академія Карла Великого. Вона виступала водночас і Академією наук, і 

Міністерством просвіти Імперії, і дружнім гуртком. Тут проводилися лекції, 

велися діалектичні суперечки, вершилися застілля. Якийсь час цю Академію 

очолював Алкуїн Йоркський. На нашу думку, цінним у цій системі виступає 

той чинник, що дітям давали можливість поспати вдень. Враховуючи те, що 
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вони прокидалися о сьомій годині ранку і так довго знаходилися на службі, сон 

був просто необхідним у такому віці. Також із вище описаного ми спостерігає-

мо, що в дітей був строгий режим, за яким вони навчалися[2, с. 13-19].  

 У Каролінгську епоху вища кафедральна освіта поділялася на три ступені: 

граматичні заняття, філософські науки (в свою чергу дробилися на «світську 

філософію» та «небесну філософію»), що передбачали детальне вивчення 

Святого Писання. До складу граматичних наук у кафедральній школі належали 

граматика, риторика та діалектика (так званий Тривіум), до «світської філософії» 

‒ дисципліни математичного циклу (арифметиа, геометрія, астрономія та музи-

ка). Всі ці дисципліни (науки, мистецтва) обов’язково викладалися лише 

латиною. Перед тим, як почати їх вивчати, учень мав ознайомитися з «мовою 

ромеїв» на практичному рівні. Для цього необхідно було вивчити не менше 150 

псалмів Давидових напам’ять і всі їх переказати. Саме так накопичувався запас 

латинських слів і словосполучень, з’являлася звичка до син таксичних зворотів 

чужої мови, а також народжувалися навички її вимови. Отже, як ми спостерігає-

мо, початок вивчення мови, що в майбутньому для вченої людини ставала 

основною, був абсолютно логічний, доцільний і послідовний[5, с. 189-193].  

Таким чином, у другій половині VІІІ століття на території Імперії франків 

склалися сприятливі умови для розвитку освіти: тому сприяла як відносно 

стабільна і спокійна обстановка а країні, так і культурна політика короля. До 

моменту прибуття сюди Алкуїна Йоркського з учнями в Імперії вже існував 

«прообраз» монастирських шкіл і була започаткована Школа-палаціум. Проте з 

впровадженням на землях франків римо-ірландської вченої традиції освітньо-

виховний процес піднімається на якісно новий рівень. Тут сформувалася 

система середніх і вищих шкіл і навіть прообраз початкової школи. Отже, 

система освіти, що склалася на землях франків в епоху правління Карла 

Великого, яка увібрала в себе римо-ірландську традицію практично нічим не 

відрізнялася від майбутньої університетської структури освіти. А початкова 

школа з її вивченням етимології, орфографії та метрики дуже нагадує сучасну 

школу з її чотирьохлітнім терміном навчання.  
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          Проблемна ситуація, яка склалася на сьогодні, вказує на актуальність вивче-

ння чинників, які забезпечують високий рівень фізичної та розумової працездат-

ності у процесі навчання у вищих навчальних закладах, на необхідність вивчення 

закономірностей і взаємозв’язку між рівнями рухової активності, показниками 

фізичної підготовленості і характеристиками розумової діяльності студентів. 

          В Науковій літературі недостатньо висвітлені питання оптимізації фізик-

ної і розумової працездатності студентів з низьким рівнем фізичної підготовле-

ності саме засобами фізичного виховання. Нагальна потреба  підвищення 

адаптивних можливостей організму до впливу фізичного і розумового стомлен-

ня посилює актуальність дослідження. У системі фізкультурної освіти дотепер 
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не знайшли відображення ті глобальні зміни, які відбулися у суспільстві та 

фізичній культурі. 

          Серед молоді недостатньо сформована мотивація до занять фізичними 

вправами, тому сьогодні ведеться активний пошук нових форм і методів підвище-

ння якості фізичного виховання майбутніх студентів вищих навчальних закладів. 

Разом із тим аналіз спеціальної літератури (А.І. Драчук, 2007; Є.А. Захаріна, 2008; 

Т.Ю. Круцевич, 2006-2010, Т.В. Івчатова, 2010, C.М.Футорний, 2010) свідчить про 

те, що сучасна організація фізичного виховання у середніх і вищих навчальних 

закладах не досить ефективна для підвищення рівня фізичної підготовленості, здо-

ров’я та зацікавленості значної кількості студентів до занять фізичними вправами.  

          Аналіз наукової літератури вказує на те, що недостатньо вивчено 

особливості формування системи фізичного виховання у студентів різних 

спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу. Створення оптимальних умов процесу фізичного виховання студентів 

дасть можливість підвищити рівень рухової активності та ефективність занять. 

          Результати проведених досліджень свідчать про те, що рівень розвитку 

аеробних і анаеробних функціональних можливостей, які є найбільш 

інтегральними показниками працездатності всього організму людини, визначає 

ефективність навчальної діяльності студентів. Проте відсутні відомості, які 

дозволили б скласти чітку картину динаміки змін показників аеробної та 

анаеробної продуктивності студентів на заняттях фізичного виховання; не 

вивчено взаємозв’язок функціональних можливостей з показниками фізичної 

підготовленості; не з’ясовано інтеркореляційні співвідношення між окремими 

параметрами аеробної та анаеробної продуктивності. 

          Дотепер не існує єдиної думки щодо кількісної оцінки стану здоров’я 

людини. Дослідження, проведені з метою визначення інформативності найпоши-

реніших методів, що використовуються для кількісної оцінки здоров’я, показали, 

що найбільш значущий кореляційний зв’язок та достатній ступінь надійності 

мають методи Г.Л. Апанасенка (рівень фізичного здоров’я), Р.М. Баевского 

(рівень адаптаційного потенціалу), К. Купера (максимальна потреба кисню).  
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           О. Бондарчук розглядає можливості в оновлені змісту викладання 

предмету фізична культура через взаємозв’язок вищої школи і сім’ї у 

фізичному виховання студентів.  

          І. Лисак вважає що процес фізичного виховання зважаючи на зміни у 

програмі з фізичної культури повинні враховувати інтереси і спортивні 

вподобання студентів, а також мотиви до занять фізичною культурою, виклада-

чи використовують тільки зміст варіативних модулів, які обирають за «старою» 

системою на свій розсуд. 

           За словами Міністра освіти і науки України Л.М. Гриневич «…інститу-

ційний фундамент для впровадження реформи варто формувати вже зараз. 

Образ майбутнього слід наповнювати змістом. Маємо створити нові механізми, 

правила, процедури, нову культуру управління й співпраці». 

          Дослідження фізичного розвитку студентів в умовах організації фізич-

ного виховання згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчального 

процесу свідчить, що серед першокурсників значна кількість юнаків з низьким 

рівнем фізичного розвитку – 28 %. Протягом усього періоду навчання у вищому 

навчальному закладі кількість студентів з таким фізичним розвитком має 

тенденцію до зниження до 12% (достовірність склала p<0,05) за умови, що 

студент відвідує не одне-два, а два-три заняття на тиждень. Так, на першому 

курсі кількість студентів із високим рівнем фізичного розвитку складала 4 %, з 

середнім – 68 %. Серед юнаків старших курсів збільшується кількість студентів 

із високим рівнем коефіцієнту фізичного розвитку, що становить на другому  

курсі 18 %, а на третьому курсі – 24 %, а кількість студентів із низьким рівнем 

знижується до 12 %. Даний факт, передовсім, пов’язаний із віковими 

особливостями розвитку морфофукціональних показників юнаків, який на 

відміну від дівчат, триває до 21 року. 

          Фізична підготовленість студентів обстежуваного контингенту, свідчить 

про недостатній рівень розвитку фізичних якостей у юнаків та дівчат на 

першому курсі і подальше його погіршення протягом трьох років навчання у 

вищому навчальному закладі.  
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          Недостатній рівень фізичної підготовленості та відсутність тенденції до 

його підвищення протягом студентського життя, на нашу думку, обумовлюється 

низькою якістю фізичного виховання як у середній, так і у вищій школі, збільше-

нням кількості молодих людей, які мають шкідливі звички у студентські роки, 

відсутністю стійкої мотивації до систематичних занять фізичними вправами. 

Проведені опитування й отримані результати обстежень для оптимальної 

реалізації вимог кредитно-модульної системи викладання дисципліни «Фізичне 

виховання» у вищому навчальному закладі, зумовили необхідність створення 

організаційно-методичних умов: вільний вибір студентом видів спорту; 

розвиток фізичних і психофізіологічних якостей та корекція їх засобами ППФП  

відповідно до вимог професіограми; розробка індивідуальних комплексів вправ 

ППФП; посилення теоретичної підготовки студентів; додаткові консультації 

викладачів; стимуляція самостійних занять студентів за допомогою системи 

оцінювання ECTS; обов’язкове відвідування секцій при університеті або за 

місцем проживання; систематичне відвідування практичних занять. 

Доповнено і застосовано методику розрахунку оцінювання успішності 

студента з дисципліни «Фізичне виховання» за видами навчальної роботи від-

повідно до вимог кредитно-модульної системи і шкали ECTS, відповідно пере-

вівши кількість балів у національну шкалу оцінювання знань студента (5-баль-

ну шкалу). Студенти мають можливість набрати бали за такі види навчальної 

роботи: активне систематичне відвідування аудиторних (практичних і теоретич-

них) занять; виконання рухових тестів і контрольних нормативів для визначення 

рівня фізичної підготовленості; виконання теоретичного і методично-практично-

го розділу (електронне тестування «Паспорт здоров’я»), самостійна робота. 

          Якщо студент не вийшов на мінімум 60 балів для отримання заліку,  

з огляду на різні причини, або для отримання балів для більш високої оцінки, він 

може добрати бали за рахунок додаткових занять у вільний від навчання час. 

Даний підхід до отримання залікової оцінки з дисципліни «Фізичне 

виховання» у непрофільних вищих навчальних закладах, на нашу думку, може 

бути доцільним, адже згідно  з розробленими заходами можна розраховувати 
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кредитно-модульну оцінку студента з дисципліни. Таким чином, ми маємо 

можливість поєднати нормативні вимоги до студента стосовно опанованої 

дисципліни з його вимогами і побажаннями. 
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Пізнавальна діяльність школярів у процесі екологічної освіти та виховання 

обумовлюється вимогами перебудови середньої загальноосвітньої школи у 

напрямку її диференціації, інтеграції, індивідуалізації навчання, сучасними 

цілями навчання і можливостями предметних методик, які потребують 

серйозного вдосконалення.  
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Провідними завданнями її розробки є: виділення основних систем при-

родничих знань та їх інваріантного змісту, пошук шляхів удосконалення 

процесу їх формування та умов реалізації у цьому процесі діяльнісного, комп-

лексного і системного підходів та діалектичного методу пізнання, прогресивних 

педагогічних ідей, що забезпечують підвищення ефективності і результатив-

ності навчання основам наук. 

Досягнення в процесі розвитку наукового світогляду і екологічного 

мислення учнів стало соціальною необхідністю. Успішний розв’язок цієї пробле-

ми значною мірою залежить від ефективності конкретних методик формування 

екологічних понять. Існуючі методики, орієнтовані переважно на індуктивно-

емпіричну схему утворення понять і результати навчання основам наук на 

інтегральній основі в умовах диференційованого навчання, не задовольняють 

сучасні вимоги.  

З метою перебудови існуючого навчального і виховного процесу ми 

пропонуємо взяти за основу концепцію розвиваючого формування і продуктив-

ного функціонування пошуково-дослідницьких систем екологічних понять. 

Складовою частиною її, ядром слугують наступні принципи: 

І. Посилення системності, узагальненості і функціональності основних 

екологічних понять у процесі навчання біології у сучасній загальноосвітній 

середній школі в умовах її диференціації. 

ІІ. Діяльнісний та особистісно-орієнтований підхід до формування 

системи екологічних понять у середніх класах сучасної загальноосвітньої 

школи.  

ІІІ. Інтенсифікація процесу формування систем екологічних понять та 

особистості учнів. 

ІV. Активізація і самоорганізація понятійно-теоретичної діяльності учнів 

в умовах співробітництва з учителем і один на один. 

Концепцію розкривають такі дидактичні положення [1, с.114]: 

1. Біологія включає в себе важливі теоретичні системи знань, адекватні 

науковим і такі, що відбивають у своєму змісті основні об’єкти і проблеми 
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сучасної екології, їх діалектику. Ці знання передаються учням не в готовому, 

завершеному вигляді, а формуються в процесі активної дослідницької навчаль-

но-пізнавальної діяльності і засвоюються у формі відкритих теоретичних 

систем, що розвиваються. 

2. Об’єднання окремих понять у загальні теоретичні системи розглядаєть-

ся як необхідна умова комплексного розвязування завдань освіти, екологічного 

навчання, виховання і розвитку учнів, оскільки вони складають головний зміст 

навчального предмета, об’єкт напруженої розумової діяльності учнів.  

3. Важливим засобом концентрації змісту і оглядового подання структури 

загальних понять, методом формування та інструментом оперування поняттями 

є дослідницька робота, яка суттєво прискорює розвиток мислення учнів. Її 

активне застосування у процесі формування систем екологічних понять 

можливе лише після того, як учні ознайомляться з основними положеннями 

відповідно біології рослин та тварин. 

4. Формування загальних теоретичних систем понять у предметному 

навчанні будується на основі діяльнісного і системного підходів, широкої 

реалізації методу сходження від абстрактного до конкретного, що відповідає їх 

пізнавально-логічній природі.  

5. Справжня дослідницька діяльність можлива після того, як в учнів 

будуть сформовані абстрактні інваріанти основних систем понять курсів 

біології рослин і тварин, а, значить, вони зможуть використовувати у навчанні 

продуктивні функції цих знань. 

6. Формування екологічної системи понять при вивченні біології можливе 

лише на основі «бачення» цілісного процесу і перспектив розвитку 

біогеоценозів та суспільства в цілому. Це полегшується використанням методів 

спостережень в природі та організації дослідницької роботи з екології. 

7. Системне і активне засвоєння екологічних понять слугує основою 

формування наукового світогляду і екологічного стилю мислення школярів. 

Механізмом включення понять у структуру світогляду є категорійний синтез, 

світоглядне, методичне і практичне осмислення учнями його результатів у 
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старших класах, а підсумком - конкретний прояв і застосування знань, умінь, 

переконань на практиці та у повсякденному житті. 

Таким чином, найважливішими напрямками практичного втілення даної 

концепції розвитку пізнавальної активності школярів є: 

 орієнтація на сучасні вимоги суспільства і загальні теоретичні системи 

понять як укрупнені дидактичні одиниці навчання і на діалектичний 

метод їх формування; 

 повноцінна реалізація вибраних методологічних підходів; 

 посилення ролі і розширення функцій дослідника у процесі формування 

систем екологічних понять в процесі вивчення біології в середніх класах 

загальноосвітньої школи; 

 інтенсифікація процесу екологічної освіти при вивченні біології з метою 

підвищення екологічної культури і розвитку особистості школярів; 

 мотивація потреб екологічного дослідництва та активізація екологічної 

діяльності учнів. 

Усвідомлення значення природи у розвитку особистості грунтується на 

морально-естетичному, пізнавальному оцінюванні природи. У висвітленні 

естетичного аспекту взаємовідношення особистості і природи панівна роль 

належить предметам гуманітарного циклу. Пізнавальне і практичне ставлення 

до природи як умова існування людства є важливим компонентом предметів 

природничого циклу. 

Отже, процес навчання біології повинен бути творчим. Проблемі органі-

зації навчання як творчого процесу присвячена низка науково-методичних 

праць, центральне місце серед яких займає робота В.Г.Розумовського [2, с.22], в 

якій викладена концепція цілісного творчого навчального процесу. Творчий 

навчальний процес представлений у ній як відображення творчого наукового 

процесу пізнання і передбачає вивчення навчального матеріалу за схемою: 

вихідні факти – модель-гіпотеза – логічно отримані наслідки – експерименталь-

на перевірка наслідків. Реалізація такого підходу вимагає відповідного підбору 

змісту навчального матеріалу, його структуризації та вибору методів навчання.  
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Центральним моментом всіх сучасних теорій навчання є положення 

Л.С.Виготського про те, що ефективне засвоєння вивченого матеріалу прохо-

дить в процесі активної діяльності учня [3, с.52]. Саме це положення можливо 

реалізувати в тому випадку, коли планується різнопланова діяльність учнів, 

зокрема, проведення дослідницької роботи. Специфіка вивчення в школі таких 

експериментально-теоретичних дисциплін, як хімія, фізика та біологія, постави-

ла в цих навчальних предметах учнівський експеримент на одне з ведучих 

місць серед методів навчання. 

Виходячи з власного досвіду викладання біології в загальноосвітній 

школі та проведеного анкетування школярів у 6-7 класах, можна відмітити, що 

навчально-дослідницька робота в школі повинна розглядатися не лише як 

форма додаткової освіти, але і як необхідна складова частина методики 

викладання предмету [4, с.155]. Така дослідницька робота забезпечує розуміння 

учнями історичного, логічного та методологічного аспектів змісту біології, а 

також зв’язку її основних наукових положень з практикою. Оскільки сучасна 

середня загальноосвітня школа спрямована на екологізацію процесу навчання, 

дослідницька робота з біології також носить екологічний характер. 

Досліджуючи проблему організації навчально-пошукової діяльності учнів, 

психологи і педагоги мають загальну точку зору в тому, що пояснення загальних 

закономірностей викликає глибокий теоретичний інтерес з боку учнів [5, с.119]. 

Воно спонукає їх до творчого мислення, розвиває їх індивідуальність. В 

результаті створюються можливості для управління процесом пізнання, 

навчання і виховання, всебічного вивчення індивідуальних особивостей учнів. 
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радиотехничного колледжа 

Г.Харьков, Украина 

Сегодняшняя система образования Украины, как среднего, так и высшего 

нуждается в реформировании. Об этом говорят и пишут везде. При этом одни 

выпускники успешны на мировом уровне, в то время как другие, часто весьма 

способные, сожалеют о бездарно проведенных пяти годах. 

 Можно отличить некоторые общие недостатки высшего и среднего 

образования. 

1. Нет разницы между классическим университетом и профильным 

институтом. Социальный запрос не дифференцирован. Вузы учат всех и всему. 

2. Во всех вузах преподают в основном теоретики. 

3. Современная мировая система образования до сих пор не в состоянии 

полностью удовлетворить потребности индустриального общества в то время, 

как мир уже давно стал обществом информационным. 
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Постепенно институты повысили свой статус и становились унив ерсите-

тами. При этом оставляя неудовлетворенным запрос на специалистов, которые 

бы владели прикладными знаниями, а не академическими. Отсюда разочарова-

ние выпускников, вышедших на рынок труда. 

  Такая ситуация характерна сегодня не только для Украины. В ряде стран 

Европы государства вкладывают большие деньги в высшее образование, но эти 

деньги не окупаются, как например в Великобритании. 

Надо сказать, что система образования вообще как среднего, так и 

высшего невероятно инертная бюрократическая машина не только в Украине, 

но и в ряде других стран. 

Учебные планы и программы долго утверждаются во многих инстанциях. 

Пока прогрессивная программа с новейшими методами и технологиями дойдѐт 

до студентов, она становится устаревшей. 

 Что же делать сегодняшним студентам? Идеальный вариант, он же 

самый сложный, совмещать учебу и роботу. 

Но далеко не всегда у украинских студентов есть возможность одновре-

менно работать и учится, чаще всего попытки совмещения учебы и роботы 

заканчиваются тем, что студенты просто перестают посещать занятия. 

Проблема посещаемости является одной из серьйознейших проблем. Эта 

общая проблема в Украине. Она стоит не только перед отдельными вузами или 

колледжами, но абсолютно пред всеми учебными заведениями страны (в особен-

ности перед теми, кто выпускает специалистов IT cферы). Сейчас ни одно сове-

щание, засидания кафедры, конференция профессорско-преподавательского 

состава не обходится без обсуждений этой темы (Харьков, Киев, Одесса, Львов ). 

Как заставить студентов присутствовать на лекциях, как вернуть их в 

аудитории? Наиболее способные студенты находят себе работу по специаль-

ности с большой зарплатой и эту работу оставлять не собираются, не смотря ни 

на какие со стороны преподавателей, деканата и т.д. 

   А заодно перестают посещать занятия и средние и даже слабые 

студенты устраиваются на какую-нибудь работу для заработка. Таким образом 
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вернуть студентов обратно в аудитории практически невозможно.  

Принималось множество решений, но ни одно из них так и не оказалось 

действенным. А с 2014 года к проблеме посещаемости прибавилась новая 

проблема, намного более серьезная: как помешать студентам-старшекурсникам 

и выпускникам вузов направления «Программирования» покидать Украину и 

доучиваться и устраиваться на работу в странах Европы, эмигрировать в 

Европу, США, Канаду. Проблема также не решена. И вряд ли будет решена в 

обозримом будущем. 

Что же делать нам, преподавателям, работающим на третьих и четвѐртых 

курсах ?  Как можно улучшить ситуацию ? 

  Мы полагаем, что надеяться на некоторый успех можно только 

объединив усилия преподавателей, кураторов, заведующих отделениями и 

конечно же родителей студентов, но главная фигура - это сам студент.  

Следует постоянно уделять особое внимание вопросу повышению его 

заинтересованности в учебе стараться создать ему комфортный микроклимат в 

группе, проявлять интерес к его личности, выражать ему уважение и в то же 

время постоянно его контролировать. У многих студентов нет достаточной 

мотивации учебе. Нам следует помочь создать эту внутреннюю мотивацию. А 

это, как известно нелегко. Заниматься этим должен профессионал. В качестве 

эксперимента в одну из груп 3-го курса отделения «Программирование» был 

приглашен практикующий психолог, который проводил с ребятами тренинг, 

целью которого было научить их проводить самопрезентацию при встрече с 

работодателем. Попутно затрагивались важные вопросы отношений в 

коллективе, выбор правильных жизненных стратегий и т.д. В результате ребята 

стали иначе относится к самим себе, к друг другу, к учебе, к преподавателям. 

Группа стала более дружной. Улучшилось посещаемость и успеваемость. 

Вообще очень важно создать дружную группу. Этому способствуют 

всякие внеклассные мероприятия: это и совместное походы в театр, на 

художественные выставки и однодневные экскурсии по интересным местам 

нашей страны, это участие в праздниках и патриотических мероприятиях.  
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УДК 78         Педагогічні науки 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ МУЗИЧНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 

 

Януш В. М. 

Викладач музично-теоретичних   

дисциплін І категорії 

Школа мистецтв №1 

м.Херсон, Україна 

 Сьогодні в музичній освіті відбувається активний пошук нових підходів, 

форм та методів роботи. Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як 

процес становлення художнього образу через різні форми втілення: літературні, 

музичні, образотворчі. Володіння інформаційно-комунікаційними технологіями 

є важливим засобом професійної діяльності вчителя незалежно від галузевої 

спрямованості. Застосування інформаційних технологій на уроках музичної 

літератури характеризується здатністю вчителя не лише використовувати 

інформаційні технології для забезпечення процесу музичного мистецтва 

школярів, а й здійсненням аналізу його результатів та вмінням передавати 

школярам спеціально відібраний і дидактично опрацьований за допомогою 

засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчальний матеріал шляхом 

створення презентацій[7]. У цілому впровадження інформаційно-комунікацій-

них технологій у навчальний процес на різних рівнях освіти розглядається в 

працях В. Бикова [1], Б. Гершунського, А. Гуржія [3], М. Жалдака [4], Т. 

Коваль, Ю. Машбиця, Н. Морзе, І. Роберт та ін. 

 Уроки музичної літератури  будуть ефективними, якщо педагог 

синтезуватиме вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, 

поєднуватиме абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності. 

Якнайкраще ці завдання можна реалізувати за допомогою мультимедійних 

технологій, використовуючи їх як під час викладання, так і в позакласній 

музичній діяльності учнів. Упровадження мультимедійних технологій дає змогу  
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підвищити інтерес учнів до уроків музичної літератури, значно оптимізувати 

навчально-виховний процес. 

Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі уроку: вивчення 

теми, під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю. 

Важливим моментом при роботі вчителів з мультимедійними презентація-

ми є підготовка і проведення учнями презентації як дії, тобто презентування, 

демонстрація учнями створеної мультимедійної презентації. Це потужний та 

унікальний засіб для формування в учнів вмінь виступати перед аудиторією, ко-

ротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати 

різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, 

гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) для ілюстрування ідеї, гіпотези, 

висновків. В учнів формуються навички стисло, чітко, зручно для ефективної 

інтерпретації представити результати досліджень за допомогою вдало підібраних 

діаграм і графіків, а також відбирати найяскравіші переконливі факти для демон-

стрування думок, ідей. Важливим аспектом правового виховання учнів стає 

вміння посилатися в презентації на використані джерела інформації. 

Основними показниками результативності впровадження мультимедійних 

технологій є підвищення інтересу до музичного мистецтва, розширення 

світогляду, розвиток музичної культури, художньо-естетичних смаків, життєвої 

компетентності школярів. 

Використання мультимедійних презентацій на уроці має переваги перед 

традиційним веденням занять. Передусім, це можливість не тільки аудіального, 

але й візуального сприймання інформації школярами; забезпечення логічної 

послідовності розгляду теми; підсилення візуальним зображенням сприймання 

учнями деталей художнього твору; спокійне виконання завдань дітьми з різним 

ступенем підготовленості відповідно до позначених на екрані етапів практичної 

роботи. Застосування комп’ютерних презентацій сприяє вирішенню завдань 

всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, формуванню в 

школярів естетичного, гармонійного світосприйняття: фантазії і художньої 

уяви; асоціативного сприймання і мислення. 
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Актуальним у створенні мультимедійних презентацій є програмне 

забезпечення, яке може використати педагог на уроках музичного мистецтва. 

Так, для мультимедійних презентацій можна використовувати поширені 

редактори слайдпрезентацій (Microsoft Power Point, Apple Keynote), відповідне 

програмне забезпечення та сервіси, орієнтовані на візуальні технології 

наближення (Google Presentation, SlideRocketTM i Prezi.com) та використання 

мультимедійних, анімаційних, телевізійних спецефектів (Adobe Acrobat XI Pro, 

Adobe Macromedia Flash, Movavi VideoSuite). Крім того, на уроках музичного 

мистецтва, художньої культури доцільно користуватися музичними 

редакторами, які допомагають учневі записувати, створювати та відтворювати 

мелодії; енциклопедіями, в яких представлено творчість композиторів, жанри 

мистецтва, художні колективи тощо; ігровими програмами,які різноманітні за 

своїм призначенням, структурою, формою та сприяють розвиткові в учнів 

умінь аналізувати, узагальнювати, дискутувати, давати оцінку та самооцінку; 

програмами-тестами і вікторинами, що зорієнтовані відповідно до конкретної 

мети та змісту уроку; комбінованими програмами, в яких поєднуються 

біографія композитора, характеристики його творів, відповідні напрями його 

творчої діяльності, вікторини з підказками тощо. Зазначені види програмного 

забезпечення популяризують шедеври світової культури, які раніше були 

доступні для ознайомлення лише під час відвідування концертів, художніх 

виставок, музеїв, картинних галерей. У загальному тематичному плані вдається 

поєднати кольорові яскраві зображення творів мистецтва (архітектури, 

живопису, скульптури,) з відповідними музичними вставками, телевізійними 

кліпами, анімацією та супроводжувати ці зображення довідковою текстовою 

інформацією. Створюючи сильний емоційний вплив на учнів, це стимулює не 

тільки їх загально естетичний розвиток, а й творчі здібності та мислення, 

здатність до художнього самовираження, рефлексії, що є не менш важливим, 

ніж загальна художня ерудиція, виховує емоційно-ціннісне ставлення до 

мистецтва та естетичне ставлення до дійсності в цілому [6]. 

У процесі створення мультимедійних презентацій важливо дотримувати-
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ся загальних рекомендацій: наявність структурованої інформації, періодичність 

зміни візуальної та аудіоінформації, а також яскравості кольору та гучності 

звуку, змінний темп роботи, зміст навчального матеріалу, що візуалізується, не 

повинен бути дуже простим або дуже складним, використання логічних наголо-

сів, які спрямовані на привернення уваги користувача до певного об’єкту [5].  

 Отже, використання мультимедійних та інформаційних технологій є 

необхідним інструментом для сучасного уроку музичної літератури: покращить 

засвоєння предмету , допоможе учневі орієнтуватися в складному музичному 

світі, зрозуміти його красу, поглибити знання. 
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