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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА СТВОРЮВАННЯ І
ВИКОРИСТОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
Сьогодення вимагає від учителя не просто надавати учням певні знання, а
вчити їх мислити, структурувати інформацію та цілеспрямовано відбирати
необхідне. Сучасний учитель має нести учням не просто нові знання, а новий
спосіб оволодіння інформацією.
Нині в освіті України, як і в усьому світі, склалась ситуація, яку можна
охарактеризувати як зародження нового освітнього середовища, необхідними
складовими якого на всіх рівнях (від учня до управління навчальним закладом і
системою освіти в цілому) стали інформаційні технології [1,5,6].

Інвестиції в світову систему освіти, спрямовані на використання ІКТ у
навчанні, протягом 2005 – 2009 рр. збільшились від 17 млн. до 20,8 млн. доларів
США, разом з тим, дослідження вказують на те, що: "Прогрес ІКТ у школі

відбувається нерівномірно і по-різному для різних шкіл і різних технологій.
Картина досягнень не виглядає цілісно, хоча досягнення зростають в окремих
випадках: у певних умовах, з деякими учнями і в деяких дисциплінах." (цитата зі
звіту про дослідження England Harnessing Technology Schools Survey, 2008, Becta,
UK, 2008) [3].
Нову еру інформатизації освіти у США можна вважати започаткованою
документом:The Power of the Internet for Learning: Moving from Promise to Practice
/ Report of the Web-Based Education Commission to the President and the Congress of
the
United
States,
2000.
–
(http://www2.ed.gov/offices/AC/WBEC/FinalReport/WBECReport.pdf)
оскільки,
розпочинаючи з його опублікування, в США інформатизація освіти має
пріоритетом не наповнення навчальних закладів апаратними засобами, а
створення мережної освітньої інфраструктури.
Європейський союз у Лісабонській стратегії на 2000-2010 рр. визнає
електронне навчання (e-learning) інструментом побудови динамічної
конкурентоздатної економіки, заснованої на знаннях, створення простору
навчання протягом всього життя [3,1].
Велика Британія вийшла на перше місце в Європі по забезпеченню доступу
викладачів до інформаційних і комунікаційних технологій, їх компетенції і
мотивації до використання ІКТ в навчальному процесі. Частка таких викладачів
складає 60,2%. Приділяється значна увага поширенню передового педагогічного
досвіду. З цією метою розроблено систему "5Е" – Беріть участь, Досліджуйте,
Пояснюйте, Розробляйте, Оцінюйте (англ.: Engage, Explore, Explain, Elaborate,
Evaluate), що репрезентує зразки передового педагогічного досвіду і містить
описання критеріїв визначення якості навчання. Існує система загальнодоступних
банків електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП), як фінансованих
державою, так і корпоративних.
Разом з тим, не скрізь і не завжди витрати на інформатизацію навчального
процесу виправдовуються результатами навчання. Прикладом можуть бути
результати, отримані в системі освіти Фінляндії, яка є однією з найкращих у світі.
Незважаючи на те, що забезпеченість засобами ІКТ фінської системи освіти
становить практично 100%, тільки 30% фінських вчителів використовують їх на
уроках (згідно звіту Організації економічного співробітництва і розвитку –
ОЕСР). Багато хто з них просто не розуміє, яким чином технологічні інновації
можуть змінити школу [3].
Маючи можливість аналізувати досвід систем освіти тих країн, які в галузі
впровадження ІКТ в освіту суттєво випереджають нашу країну, ми можемо,
аналізуючи доступні нам документи, не повторювати чужі помилки. Починаючи з
80-х років минулого століття в Україні набуває розвитку індустрія створення
ЕЗНП.
Дослідження процесу навчання як керованого, об’єктивно обумовленого,
такого, який що має певну, наперед визначену мету, виконувались багатьма
дослідниками. Розглядаючи цей процес, деякі з них виділяли його окремі сторони
– соціальну мотивацію, генетично обумовлену схильність дитини до пізнавальної

діяльності, процеси запам’ятовування – забування, інші складові складної
динамічної системи, яку утворюють суб’єкт навчання і середовище навчання.
Разом з тим, поширення на процес навчання підходів, прийнятих у формуванні
рефлексів тварин, яке явно або опосередковано здійснювали апологети
програмованого навчання у 50-60 роках минулого століття, давало швидкий і
позитивний ефект, оскільки дозволяло досить ефективно формувати здатність до
відтворення на репродуктивному рівні знань, було дуже ефективним при
формуванні навичок. Навіть чільний представник школи необіхевристів, Б.Скінер
(B.F.Skinner), назвав одну зі своїх робіт "The science of Learning and The Art of
teaching", що можна перекласти як: "Наука навчання і мистецтво учіння",
засвідчуючи тим самим неможливість повної детермінованості навчальновиховного процесу, частково відносячи формування навчальних впливів і саме
навчання до сфери мистецтва.
З огляду на важливість ЕОР і ЕЗНП як дидактичного забезпечення
навчально-виховного процесу, до їх якості мають висуватись вимоги, не менш
жорсткі, ніж до підручників, інших засобів навчання.
Оскільки ЕОР є засобом навчання, його зовнішня, призначена для впливу на
суб'єкт навчання (взаємодії з учнем) частина, незалежно від програмно-апаратної
реалізації, має відповідати вимогам, визначеним психофізіологією суб’єктів
навчання і цілями навчання. Взаємозв'язок між цілями навчально-виховного
процесу і необхідними властивостями засобів навчання досить глибоко
досліджений у процесі створення засобів і розроблення методики застосовування
демонстраційного фізичного експерименту та технічних засобів навчання.
Узагальнені статистичні матеріали моніторингового дослідження
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх
навчальних закладах» наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
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Забезпеченість загальноосвітніх закладів України засобами ІТ нині дозволяє
говорити про наявність передумов створення нового навчального середовища,
основою якого стають ІТ.

Електронні освітні ресурси – можливі підходи до
класифікації
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ЕЗНП як підклас електронних освітніх ресурсів (ЕОР) виконують кілька
важливих дидактичних функцій, поєднуючи в собі:
– засіб зберігання і відтворення змісту навчання;
– засоби унаочнення навчального матеріалу;
– модель (моделі) об'єктів вивчення;
– середовище і засоби перетворювальної діяльності учнів над моделями
об'єктів вивчення;
– засоби організації управління навчальним процесом [4].

СТРУКТУРА КЛАСУ ОБ’ЄКТІВ “ЕОР”

7

Для класу об’єктів «ЕОР» виходячи з викладеного вище можна
запропонувати певну класифікацію, яка не може претендувати на універсальність
і вичерпність, але є такою, що відображає всі необхідні складники апарату і має
практичне застосування.
Структурна схема ЕЗНП типу АНК
1. Структурована база знань
(гіпермедійна за формою подання
сукупність фактів, дефініцій та
правил продукції)

3. Засоби інтерфейсу учня

(система формування
навчальних впливів та
уведення реакції учня, у
т.ч. протоколювання
роботи зі знаряддєвими
ЕЗНП)

2. Система вправ і навчальних задач, у
т.ч. забезпечених підтримкою
знаряддєвими ЕЗНП

4. Система керування
(з елементами
штучного інтелекту)

5. Підсистема моніторингу
навчального процесу

Учень

6. Підсистема визначення рівня
навчальних досягнень
8

Нині забезпечення навчально-виховного процесу ЕЗНП здійснюється
головним чином на комерційних засадах. Більшість розроблень минулих років є
недоступними для навчальних закладів, оскільки не тиражуються і не надходять у
продаж. Деякі з них поширюються "із рук до рук", без відповідного ліцензійного
супроводу (ППЗ серії "Фізика", розроблення підприємства "Квазар Мікро", ППЗ
сім’ї GRAN та деякі інші, затребувані вчителями завдяки їх високій
ефективності). У ідеальному випадку кожний ЕОР і ЕЗНП мають відповідати
певній схемі, яка забезпечує квазіінтелектуальне управління поданням
навчального матеріалу.

НАЯВНІСТЬ ЕЗНП НА РИНКУ УКРАЇНИ, 2011
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Результати дослідження ринку ЕЗНП України, проведеного у 2011-2013
роках, надають можливість дійти певних висновків.
Перш за все слід зазначити, що в Україні кількість активних розробників
ЕЗНП суттєво зменшилась, а якість сучасних програмних продуктів здебільшого
недостатня. Зокрема, майже не використовуються натурні зйомки. Навіть там, де
це явно недоцільно, вони замінюються анімаційними зображеннями. Значна
кількість ЕЗНП не забезпечує деяких режимів роботи (конструювання уроків,
тестів; робота в локальній мережі тощо).

НАЯВНІСТЬ ЕЗНП НА РИНКУ УКРАЇНИ, 2013
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Як видно з поданих на рисунках даних, на перший погляд стан забезпечення
навчально-виховного процесу ЗНЗ України можна вважати близьким до
задовільного – більшість навчальних предметів можна викладати з
використовуванням сучасних засобів навчання, які доступні для легального
придбання. Більш прискіпливий аналіз (урахування відповідності чинним
програмам, аналіз забезпеченості навчання по класам, профільного навчання
тощо) вказує на те, що незважаючи на досить велику кількість ЕЗНП, яким надано
відповідні грифи МОН МС України (близько 480 найменувань), реально
доступними для використання є менше половини.
Таким чином можна зазначити, що створення цифрових освітніх ресурсів,
яке нині набуло досить великого поширення в країнах з високим рівнем розвитку
систем освіти, є процесом, необхідним для її розвитку. Цей процес відбувається і
в Україні, але його результативність далека від бажаної. Завдання інформатизації
освіти України, яке є актуальним вже більше 20 років, повною мірою залишається
невиконаним, оскільки система створення і впровадження в освітянську практику
цифрових освітніх ресурсів далека від досконалості [4,5]. Нескладні розрахунки
показують, що повністю комерціалізувати розроблення і виробництво ЕЗНП в
умовах України майже неможливо, тому слід повернутись до підтримки цього
процесу на рівні держави.
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ПРОГРАМА EXELEARNING ЯК ЗАСІБ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Основним структурним елементом навчальної системи є електронний
навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (електронний курс) —
сукупність інтегрованих між собою навчальних ресурсів, поданих у електронному
вигляді, необхідних для вивчення у повному обсязі навчальної дисципліни [1].
Електронний навчальний ресурс (ЕНР) — логічно завершений блок
навчально-методичного
забезпечення
(теоретичні
відомості,
приклад
розв’язування задачі, перелік завдань для обговорення, комп'ютерне тестування
тощо), поданий у електронному виді (файлу) або універсального локатора
ресурсів (URL).
Для створення сучасних ЕНР (електронних посібників, підручників, вебресурсів), які сприятимуть ефективному упровадженню ресурсно-орієнтованого
навчання [2] в коледжі ми рекомендуємо використовувати програму Exelearning.
Для створення ЕНР засобами цієї програми знання мови HTML непотрібне.
Програма Exelearning або eXe є сучасним XHTML-редактором, за
допомогою якого можна створювати сучасні електронні навчальні матеріали (а
також html-сторінки) в різних форматах (основні – html, txt, scorm, IMS content
package). Ця програма є відкритою і її використання нічим не обмежується. Сама
програму і її оновлення завжди доступні за адресою http://www.exelearning.org,

http://exelearning.net/. Над програмою постійно працює міжнародна команда
розробників. Програму Exelearning доцільно використовувати замість таких вебдодатків як FrontPage або Dreamweaver, оскільки вони можуть запропонувати
користувачам досить потужний інструмент для веб-дизайну, однак навчання
професійної роботи з ними може зайняти багато часу і зажадає певних знань і
навичок від викладача. З eXe ми спробували визначити багато елементів, які
складають навчальні ресурси і представити їх у технічно простій і легкодоступній
формі. У оточенні середовища eXe, ці форми відомі як iDevices (Інструктивні
пристрої). Побудувавши навчальні матеріали, з певною структурою і iDevice,
користувачі можуть надалі покращувати свої власні шаблони для повторного
використання. Програма eXe також надає розробникам ЕНР допомогу у формі
"Педагогічних порад" для використовуваних iDevice. Ці поради допоможуть
викладачам приймати продумані рішення про використання певних iDevices для
викладання курсу. Поради надаються також біля кожного поля iDevice's для
надання допомоги при створенні відповідного змісту. На рисунку 1 зображено
головне вікно програми:

Рис. Головне вікно програми eXe
Використовуючи програму eXe, викладачі можуть розробити індивідуальну
структуру ЕНР, яка відповідає змістовим потребам та інформаційному контенту і
зробити ресурс гнучким і легко поновлюваним. Розширений текстовий редактор
дозволяє заповнювати поля в iDevice з основними елементами редагування і
форматування.

Варто відзначити, що програма дозволяє організувати повноцінне
комп’ютерне тестування студентів. Електронна система тестування програми eXe
(рис. 2) дозволяє використовувати у тестах завдання відкритої (студенти
друкують відповідь на тестове завдання) або закритої форм (студенти обирають
варіант відповіді на тестове завдання) таких типів: правильно/неправильно
(закрита форма); вибір з множини (закрита форма); вибір відповідності (закрита
форма); встановлення послідовності (закрита форма); коротка текстова відповідь
(відкрита форма); коротка числова відповідь (відкрита форма); розрахунок за
формулою (відкрита форма); есе (відкрита форма).

Рис. 2. Електронна система тестування програми eXe
Описаний інструментарій програми та її потенційні можливості дозволяють
її використання у якості засобу для розробки та створення електронних
навчальних ресурсів – зручного гіпертекстового середовища з мультимедійним
компонентом та організованим інтерактивом.
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ВЕБ-САЙТ – ВІЗИТНА КАРТКА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В
СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Сьогодні в умовах розвитку інформаційного суспільства та необхідності
інтеграції в аграрну освіту сучасних інформаційних технології навчання,
комунікацій та підтримки життєдіяльності установ, серед інших виникає вимога
(як на законодавчому рівні, так і на рівні відомчих наказів та інструкцій) щодо
представництва аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в мережі Інтернет. Розвиток
веб-технологій відкриває перед навчальними закладами новий рівень
можливостей виходу на відкритий інформаційний простір і формування свого
позитивного іміджу. Веб-сайт навчального закладу як своєрідна візитна картка
сьогодні стає сучасним інформаційним каналом, засобом доступу до
різноманітних інформаційних ресурсів і розкриття своїх власних, важливою
можливістю виходу на новий рівень навчально-методичного забезпечення та
організації навчального процесу, а також майбутнього працевлаштування
випускників в аграрній галузі. Метою створення офіційного сайту аграрних ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації є представлення навчального закладу в глобальній мережі
та формування його іміджу [1].
Необхідність створення веб-сайтів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
обумовлена потребою вирішення проблеми інформаційної недостатності та
своєчасного збереження інформаційних ресурсів, упровадженням новітніх
технологій навчання та сучасних дидактичних систем, рекламою ВНЗ для
абітурієнтів і їх батьків, інформування аграрної освітянської спільноти про свою
діяльність [2].
З метою вдосконалення веб-сайтів аграрних ВНЗ, формування єдиного
інформаційного простору, впровадження в навчальний процес нових зручних
інструментів взаємодії всіх його учасників – студентів, викладачів, адміністрації
навчального закладу, стимулювання ініціативи у цій сфері, акцентування уваги на
важливості повного, оперативного та зручного інформування про діяльність ВНЗ
Міністерства аграрної політики та продовольства України засобами Інтернету як
ефективного механізму забезпечення прозорості та протидії корупції у сфері
освіти був проведений конкурс на кращий веб-сайт серед аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації. 31.10-01.11.2013 року на базі Івано-Франківського коледжу
Львівського НАУ конкурсною комісією були підведені підсумки огляду-конкурсу

у складі: голови Дудник Т.П. – заступника директора з навчально-методичної
роботи ДУ «НМЦ «Агроосвіта», заступника голови Краєвої Л.М. – завідувача
навчально-методичного кабінету моніторингу якості навчання та забезпечення
документами про освіту ДУ «НМЦ «Агроосвіта» та членів журі Ігнатуші В.В. –
керуючого партнеру PR-агенції Media Brand, Кліща В.Ю. – завідувача лабораторії
інформаційного забезпечення Технолого-економічного коледжу Білоцерківського
НАУ, Кононец Н.В. – викладача Аграрного коледжу управління і права
Полтавської ДАА, Мандрика М.С. – викладача Вишнянського коледжу
Львівського НАУ, Новіцького С.Б. – завідувача відділенням Рівненського ДАК,
Яцків Л.Ф. – викладача Стрийського коледжу Львівського НАУ.
Конкурсна комісія визнала кращими веб-сайти таких навчальних закладів:
Аграрний коледж управління і права ПДАА, Борщівський агротехнічний коледж,
Брацлавський агроекономічний коледж ВАНУ, Бучацький коледж ПДАТУ,
Вишнянський коледж Львівського НАУ, ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»,
ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ», ВСП НУБіПУ «Мукачівський аграрний
коледж», Глухівський інститут СНАУ, Івано-Франківський коледж Львівського
НАУ, Коледж Сумського НАУ, Красноградський технікум механізації с/г ім Ф.Я.
Тимошенка,
Мирогощанський
аграрний
коледж,
Могилів-подільський
технологічний технікум ВАНУ, Політехнічний коледж Луганського НАУ,
Рівненський ДАК, Рогатинський ДАК, Стрийський коледж ЛАНУ, Таращанський
агротехнічний коледж ім. Героя Радянського Союзу О. Шевченка, Технологоекономічний коледж БНАУ
Переможці конкурсу веб-сайтів навчальних закладів: І місце – Технологоекономічний коледж Білоцерківського НАУ (рис. 1); ІІ місце – Стрийський
коледж Львівського НАУ; ІІІ місце – Вишнянський коледж Львівського НАУ та
Коледж Сумського НАУ.
Позитивним є те, що сайти-переможці продемонстрували повноцінно
функціонуюче інформаційно-освітнє середовище навчального закладу; створення
яскравого індивідуального образу закладу, відмінного від конкурентів;
моніторинг навчально-виховної роботи ВНЗ; орієнтацію на майбутніх
роботодавців для своїх випускників.
Двадцятка кращих веб-сайтів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації зробила
сайт PR-інструментом; продемонструвала всі переваги навчання у своєму ВНЗ з
метою формування бажання отримати освіту саме в нашому закладі; надала
інформацію про ВНЗ та процеси, що в ньому відбуваються, доступно та з
можливістю детального вивчення; забезпечила знаходження сайту та інформації
про ВНЗ швидко й максимально ефективно; уможливила стимулювати запит на
отримання інформації через веб-сайт; зробила веб-сайт джерелом інформації про
найкращу аграрну освіту.
Проведений конкурс, як показала практика, уможливив вирішення
наступних цілей: позиціювання аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, тобто
надання йому оригінального, сприятливого іміджу; створення стійкої позитивної
громадської думки щодо високого авторитету закладу та якості його освітніх
послуг; вихід навчально-виховної діяльності закладу на якісно новий, вищий

рівень розвитку; отримання поштовху для постійного розвитку аграрної освіти в
Україні у цілому.

Рис. 1. Сайт Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ
Звичайно, що сайти аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації потребуватимуть
постійного оновлення, поповнення новою інформацією, зокрема навчальнометодичного характеру та потребуватимуть постійного хостингу та підтримки.
Сайти установ освіти повинні інтегрувати в себе існуючі освітні ресурси
Інтернету, що, в свою чергу, позитивно впливатиме на якість знань студентів та
результативність їх навчання.
Використання веб-сайтів ВНЗ має серйозний адміністративний, науковопедагогічний та рекламний потенціал, який може бути обдуманий професійним
співтовариством та впроваджений в практичну діяльність. Узагалі, веб-сайт – це
все-таки щось більше, ніж просто сума складових його частин [1]. Крім
інформаційного наповнення, структури і навігаційних можливостей, дизайну,
функціональності та інтерактивності загальне враження враховує і ті невловимі
тонкощі, які змушують користувача залишитися або піти з нього.
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ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ
Технічні засоби зв'язку, що підтримуються розвитком комп'ютерів, вплинули
на освіту, інтенсифікуючи процеси обміну інформацією та досвідом, руйнуючи
межи та стереотипи. Інтернет спричинив стрімкий розвиток контенту, ставши для
користувачів доступним джерелом аутентичних матеріалів на всіх мовах. Сучасні
дослідження свідчать, що Інтернет слід розглядати не як медіатора, який передає
електронний контент, а як посередника, що підтримує нову парадигму, підходи
до навчання.
Проблеми електронного навчання вивчаються у роботах таких учених як Т.
Андерсон, Р. Гаррісон, С. Крамер, С. Кретчер, В. Тальхаймер, Р. Шанк, С. Фішер
та ін. Різноманітні моделі організації контенту для навчальних об'єктів
досліджують Р. Бек, Б. Брокбанк, К. Брукс, Д. Вайлі, Р. Донельсон, С. Крамер, С.
Метрос, П. Моган, Л. Мортімер, П. Равасіо, Й. Сакурай, С. Шлуеп, В. Ходгінз.
Електронний контент забезпечує розповсюдження наукової, ділової
інформації. Впровадження веб-технологій в освіту та академічну сферу сприяло
виникненню особливого типу контенту, спеціально створеного для навчальних
цілей і визначеного електронним навчальним контентом. Стрімкий розвиток
електронного контенту підсилюється розвитком засобів авторських розробок, що
дозволяє його організовувати, структурувати, оновлювати. Електронний
навчальний контент стає більш інтерактивним, залучаючи користувачів у процесі
його створення до активної взаємодії з ним. Водночас викладачі розвивають
власні вміння в інтеграції веб-контенту в начальне середовище. Розвиток видів
діяльності, що ґрунтуються на веб-навчанні, потребує ефективної методики щодо
забезпечення відповідними стратегіями та підходами до створення контенту,
урахування типів взаємодії, особливостей навчального середовища.
Ключовою особливістю електронного контенту та відповідних технологій є
те, що вони надають гнучкий доступ до навчальних ресурсів. У цьому сенсі
гнучкий доступ розуміється як можливість використання цих технологій і
контенту у зручний час і місце, що сприяє індивідуалізованому навчанню.
Незалежно від структури та форми, яку має контент, процес його створення є
незмінним і включає такі етапи: створення контенту (електронна розробка),
трансформація контенту у зручний для використання формат (електронне
редагування), включення зміненого контенту до системи (електронне
опублікування).

Для розміщення контенту можна використовувати безкоштовні хостінги, які
маю гнучку структуру та дають можливість застосовувати адміністративні,
дидактичні, комунікаційні інструменти для реалізації он-лайн видів діяльності.
Для викладання дисциплін комп’ютерного циклу на базі безкоштовного
хостігу uCoz було розроблено електронний навчальний контент «ІТ-освіта»
[1].

Рис. 1. Електронний навчальний контент «ІТ-освіта»
Контент представляє собою своєрідне «сховище» даних з комп’ютерних
дисциплін, до яких цілодобово відкритий доступ незалежно від локації
користувача (рис. 2). У випадку виникнення труднощів у розв’язанні завдань
надається можливість он-лайн консультації.

Рис. 2. Каталог файлів

Ефективне використання електронного контенту сприятиме створенню
високоякісного академічного навчального матеріалу, он-лайн навчальних ресурсів
у поєднанні з розвитком освіти та гнучким режимом навчання.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОГО НАПРЯМКУ: ДО ПИТАННЯ
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
Поняття «методика навчання» пов'язане з уявленням про сукупність
прийомів і підходів, що відбивають форму взаємодії студентів і викладача в
процесі навчання. Методика навчання із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), в свою чергу, повинна включати в себе опис
різних педагогічних дій, метою яких є досягнення продуктивного навчального
результату в процесі освоєння відповідної галузі знання. Така методика прагне до
універсальності, тобто до того, щоб її можна було використовувати у навчальних
ситуаціях в роботі з студентами, які знаходяться на різних рівнях знання ІКТ [1].
Використання ІКТ на заняттях саме по собі представляє ефективний
інноваційний метод, який дозволяє зробити процес навчання мобільним,
диференційованим, індивідуальним, інтерактивним [2]. Для всіх методик
характерна така важлива вимога до процесу навчання, як оптимальне поєднання
індивідуальної і групової роботи. Творці методик прагнуть розділити функції, які
виконує комп'ютер.
Важливо, що чимало авторів методик вибудовують їх таким чином, щоб на
прикладі пропонованих програм викладачі могли створити свій авторський
навчально-методичний комплекс. Аналізуючи існуючі методики навчання ІКТ,
особливу увагу звернено на методики, так чи інакше пов'язані з впровадженням
ІКТ в практику художньої освіти.
Вивчення методик навчання ІКТ у даному напрямку дало змогу зробити
висновок, що в даний час більшість з них спрямована на ознайомлення студентів
та педагогів з основами ІКТ, на презентацію існуючих ресурсів Інтернет, на
можливості ІКТ у навчанні інших предметів.
При створенні таких методик автори спираються на положення про те, що
«ІКТ мають характер комплексного впливу на глядача, включаючи його емоційну

сферу сприйняття, ... залучаючи користувача в процес активної взаємодії з новим
інформаційним середовищем» [16], надаючи великий діапазон для вибору засобів
і форм створення творчих робіт, здійснення різноманітних дослідницьких
проектах з проблематики вивчення мистецтва і т. д., творчого розвитку
особистості.
Крім того, досить активно застосовуються навчальні WWW-сервери, які
дозволяють вирішувати не тільки інформаційні, але і тестові, імітаційні та
проблемні завдання на уроках мистецтва. Використання комп'ютера як засобу
наочності також є предметом уваги авторів методик навчання ІКТ. Активно
розвиваються напрямком впровадження ІКТ в художню освіту можна назвати
інтегровані педагогічні технології [3], а також методики навчання ІКТ в
додатковому навчанні [4].
Педагогами зазначається, що впровадження ІКТ значно оптимізує
навчальний процес, видозмінюючи і полегшуючи форми подачі інформації. З
цією метою можливості комп'ютера використовуються для створення наочнодидактичних посібників.
Значним потенціалом в розширенні використання можливостей ІКТ має
вивчення існуючого у світі досвіду в цій галузі. Серед найбільш відомих
прикладів продуктивного включення комп'ютерних технологій в навчальний
процес на заняттях мистецтвом можна назвати ряд коледжів Німеччини,
Австралії, США, Канади, кіно і медіа школи, які мають відділення комп'ютерної
графіки (наприклад, Бостонська кіношкола, Королівський коледж мистецтв
Великобританії та інших).
Отже, в сучасній педагогіці існує велика кількість методик, теорія освоєння
ІКТ є одним з найбільш прогресивних і сучасних напрямів у науці. На жаль,
теорія як це часто буває, виявляється попереду практики. Багаторічне
спостереження за роботою педагогів мистецтва показує, що все одно для них ІКТ
продовжує залишатися, насамперед, засобом презентації (тобто пасивним
методом).
Аналіз існуючих методик і підходів до використання ІКТ в навчанні дозволяє
виявити дві основні тенденції:
- вузька спрямованість на використання можливостей ІКТ в одному виді
мистецтва (наприклад, у комп'ютерній графіці);
- консерватизм щодо розвивального потенціалу ІКТ - активне використання
комп'ютерів виключно як засоби демонстрації допоміжного матеріалу.
Отже, проблема зміни ставлення до ІКТ виявляється невирішеною і потребує
нових, ефективних, доступних викладачу методик навчання ІКТ. Одним із шляхів
вирішення цієї проблеми є підвищення рівня освоєння ІКТ у педагогів мистецької
освіти у системі спеціалізованої підготовки до використання засобів
інформатизації та інформаційних технологій на уроках мистецтва.
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МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ У
СЕРЕДОВИЩІ MS EXCEL
Статистичне моделювання і прогнозування широко застосовується у
сучасних наукових дослідженнях. Мета статті: запропонувати шляхи вирішення
проблеми неповноти даних, що існує у наукових дослідженнях, з використанням
методів статистичного моделювання і прогнозування у середовищі електронних
таблиць MS Excel.
Найбільш простим для використання є метод ковзного середнього. При його
використанні прогноз будь-якого наступного періоду розраховується, як середнє
спостережень кількох попередніх періодів часового ряду. Найпростішим
способом розрахунку ковзного середнього в Excel є безпосереднє використання
формули СРЗНАЧ (рис. 1).

Рис. 1. Розрахунок ковзного середнього
Рис. 2. Розрахунок ковзного
з використанням Excel-функції
середнього з використанням Пакету

СРЗНАЧ
аналізу Excel
Excel надає можливість скористатися методом ковзного середнього,
використовуючи можливості надбудови Пакет аналізу. Переконайтеся, що пакет
аналізу встановлено, і після цього запустіть Аналіз даних з меню Сервіс. У
діалоговому вікні «Скользящее среднее» у поле Вихідний інтервал уведіть
діапазон робочого аркушу, що містить вихідні дані; у поле Интервал уведіть
кількість періодів, які слід включити у розрахунок ковзного середнього; у поле
«Выходной інтервал» вкажіть адресу першої ячейки у стовпці виводу результатів
(рис. 2).
Складання графічних прогнозів методом ковзного середнього можливо
також з використанням діаграм Excel. На підставі вихідних даних можна створити
діаграму типу Графік, на якій можна продемонструвати лінію тренда ковзного
середнього типу Лінійна фільтрація. Цей метод є більш наочним (рис. 3).
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Рис. 3. Графік базової лінії та графік ковзного середнього - Лінійна фільтрація по
3-х точках
Просте ковзне середнє є швидким, але не досить точним методом виявлення
загальних тенденцій часового ряду. Пересунути межу оцінки майбутнього по
часовій вісі можна за допомогою функцій регресії Excel.
Використання функції ТЕНДЕНЦИЯ – найбільш простий спосіб лінійного
регресійного аналізу (рис. 4).

Рис. 4. Прогнозування з використанням функції ТЕНДЕНЦИЯ
Також функція ТЕНДЕНЦИЯ дозволяє розрахувати прогнозні дані на
наступні періоди (рис. 5).

Рис. 5. Прогноз даних на наступні періоди з використанням функції ТЕНДЕНЦИЯ
Функція ТЕНДЕНЦИЯ розраховує прогноз, виходячи з припущення про
лінійний зв’язок між результатами спостережень і часом, коли це спостереження
було зафіксовано. У випадку, коли базова лінія різко вигинається, можна
припустити, що зв’язок показників має нелінійний характер. В такому випадку
більш точний прогноз дозволяє одержати функція РОСТ (рис. 6).

Рис. 6. Рис. 5. Прогноз даних на наступні періоди з використанням функції РОСТ
В багатьох випадках для проведення регресійного аналізу і створення
прогнозів зручно використовувати діаграми Excel. Для цього достатньо за
фактичними даними побудувати діаграму і додати до неї лінію тренду (рис. 7).
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Рис. 7. Діаграма фактичних даних з побудованою лінією лінійного тренда
Прогнозування з використанням формули експоненційного згладжування –
це кращий спосіб забезпечити швидке реагування одержаного прогнозу на всі
події, що відбуваються протягом базового періоду. Методи, що ґрунтуються на
регресії, такі як функції ТЕНДЕНЦИЯ і РОСТ, застосовують до всіх точок
прогнозу одну й ту саму формулу. З цієї причини досягнення швидкої реакції на
зсуви базової лінії значно утруднюється. Згладжування є найбільш простим
способом усунути цю проблему. Головна ідея застосування методу згладжування
полягає у тому, що кожен новий прогноз одержується шляхом зсуву попереднього

прогнозу у напрямку, що дає кращий результат порівняно зі старим прогнозом.
Базове рівняння прогнозування, що використовує згладжування, має наступний
вид:

F[t  1]  F[t ]  a * e[t ],

t – період часу (наприклад, 1-й місяць, 2-й місяць и т.д.); F[t] – прогноз,
створений у момент часу t; F[t+l] – прогноз у період, наступний безпосередньо за
моментом часу t; а – константа згладжування; e[t] – похибка, т.т. відмінність між
прогнозом на момент часу t, і фактичними даними на момент часу t.
Таки чином, прогноз самокорегується (рис. 8).
Фактичні дані

Зглажування

Линейный (Фактичні дані)
y = 0,2788x + 13,867
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Рис. 8. Фактичні дані і результати прогнозування з використанням згладжування
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ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «У ПОШУКАХ СКАРБІВ» У
РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Сьогодні комп'ютерні технології можна вважати тим новим способом
передачі знань, який відповідає більш якісному змісту навчання і розвитку
дитини, дозволяє їй з цікавістю вчитися, виховує самостійність і відповідальність
при отриманні нових знань, розвиває дисципліну інтелектуальної діяльності.
Справжня співпраця вчителя і учня можливо за умови, що вчитися не
примушують, а зацікавлюють. Завдання в цікавій формі дозволяють здібним

учням розкрити та активізувати свої можливості, а невпевненим у своїх знаннях –
розвинути ініціативу, кмітливість, мислення. Отже, застосування мультимедійних
технологій відкриває перспективний напрям розвитку сучасних комп'ютерних
технологій навчання.
Особливої уваги заслуговують електронні навчальні посібники. Розглянемо
електронний навчальний посібник «У пошуках скарбів», який орієнтований на
вчителів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів та учнів початкових
класів. Він ґрунтується на змісті навчальної програми з математики для 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання складені на матеріалах теми
«Табличне та позатабличне множення і ділення», яка вивчається у 2 класі.
Електронний навчальний посібник виконано у форматі, що допускає
систему навігації, яка дає можливість користувачеві вільно переміщатися його
розділами, працювати в різних режимах.
Важливою особливістю посібника є його багатофункціональність. Він може
бути і довідником, і тренажером, і репетитором. Відтак, електронний навчальний
посібник «У пошуках скарбів" слугує дидактичним засобом, який можна
використовувати на різних етапах навчання з метою засвоєння нових знань та
формування умінь, закріплення та вдосконалення знань, умінь і навичок,
перевірки та корекції навчальних досягнень учнів.
Учитель може застосовувати посібник під час проведення уроків, а учні
мають додаткову можливість навчатися в зручний для себе час, в індивідуальному
темпі. Це сприяє інтенсифікації праці як учителя, так і учня. Матеріал посібника
є доступним для сприйняття учнями початкових класів.
Електронний посібник можна встановити на будь-яку модель комп`ютера:
звичайний стаціонарний ПК, ноутбук, нетбук або планшет.
Проілюструємо деякі можливості посібника.

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
На титульній електронній сторінці (рис. 1) розташовані: інструкція,
відомості про авторів та використані ресурси. Електронний навчальний посібник
«У пошуках скарбів» складається з двох розділів: І розділ – теоретична частина;
ІІ розділ – практична частина.
У першому розділі розміщені інтерактивні таблиці та наочність для
ефективного засвоєння учнями табличних та позатабличних випадків множення й
ділення за підручниками М. В. Богдановича і Г. П. Лишенка та Л. Г. Петерсон
(рис. 2).
У другому розділі розміщено комп’ютерні дидактичні ігри (рис. 3)
Складовою електронного навчального посібника є також тестові завдання,

які дозволяють виявити рівень знань із запропонованої теми.
До першої частини другого розділу відносяться завдання, які сприяють
засвоєнню таблиці множення та позатабличних випадків множення й ділення. До
другої частини другого розділу відносяться завдання, які спрямовані на розвиток
логічного мислення, просторової уяви та формують початкові геометричні
уявлення, розширюють кругозір молодшого школяра.
Отже, застосування сучасних технічних засобів дозволяє не тільки
поліпшити саму якість виховання та освіти, але й підвищити пізнавальний
інтерес дітей. Переваги ІКТ відкриваються з самого початку і в міру їх
використовування дають поштовх до розвитку самого педагога, дозволяючи
залишатися йому завжди сучасним, цікавим і потрібним для дітей.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ ПО СТВОРЕННЮ ЕЛЕКТРОННИХ
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В АГРАРНОМУ КОЛЕДЖІ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Інформатизація сфери освіти все більше завойовує позиції і вступає на якісно
новий рівень свого розвитку. Досить успішно розв’язується питання використання
комп’ютерних технологій у ВНЗ. Наш навчальний заклад має позитивний досвід у
цій сфері, насамперед, у підготовці електронних засобів навчання. Роботи
Кононец Н. В., Худолія І. І. та ін. посідали призові місця в оглядах-конкурсах у
ДУ
"НМЦ
"Агроосвіта"
Мінагрополітики
України

(http://acup.poltava.ua/index.php/metodrobota); викладачі коледжу систематично
виїжджають для проведення різного рівня майстер-класів.
Відомо, що створення нових засобів навчання зумовлене необхідністю
сприяти ефективності навчального процесу. А це, у свою чергу, вимагає від їх
авторів досягнення максимальної якості їхнього продукту під професійним
керівництвом та при наданні методичних та практичних порад. Це дало підстави
для організації при методичній раді Аграрного коледжу управління і права
Полтавської державної аграрної академії Лабораторії по створенню
електронних засобів навчання (2010 рік). Зазначимо, що розглядаючи
можливості використання комп’ютера у навчальному процесі, ми не ідеалізуємо і
абсолютизуємо його місце і роль у реалізації навчальних цілей і завдань. У цьому
контексті аксіоматичними є твердження: 1) комп’ютер не замінює викладача і не
зможе цього зробити: він лише у певних межах моделює діяльність педагога і не
претендує на його роль і функції; 2) електронний навчальний ресурс не повинен
дублювати друкований підручник або посібник, навпаки, він покликаний
забезпечити студента тим, чого не може дати друкований засіб навчання. Саме з
цих позицій ми розглядаємо електронні навчальні ресурси. Для успішної роботи
Лабораторії необхідна наявність, щонайменше, трьох компонентів: 1) технічного
забезпечення (програмного базису); 2) відповідно підготовленого викладача; 3)
методичних рекомендацій щодо створення і використання електронних
навчальних ресурсів.
За 4 роки успішного функціонування Лабораторії нашим педагогічним
колективом було досягнуто значних успіхів. Враховуючи сучасний стан проблеми
підготовки викладачів аграрних коледжів, відштовхуючись від того, що активну
участь у процесі розробки та створення електронних засобів навчання повинні
взяти на себе власне самі викладачі коледжів, і не лише викладачі інформатики,
але й викладачі інших дисциплін, які забезпечують підготовку
висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору, і що для цього викладачів
слід ґрунтовно підготувати, цикловою комісією математики, комп’ютерних
технологій та інформаційної діяльності було проведено підготовчу роботу з
викладацьким колективом. Були організовані серії семінарів «Вивчаємо
комп’ютер» та «Гіпертекстові технології: використання пакету Microsoft Office
для розробки електронних посібників» для усіх викладачів коледжу [2, 3]. Під
професійним керівництвом викладачів інформатики педагоги вчилися основам
роботи на комп’ютері, техніці роботи зі сканером, принтером, знайомилися з
новинками апаратного забезпечення комп’ютера, вивчали текстовий, табличний
процесори, програми створення презентацій, технологію запису інформації на
компакт-диски, використання дискет та флеш-карт, вивчали комп’ютерну графіку
та роботу з фотоматеріалами тощо [2]. По закінченні семінарів викладачами
інформатики надавалися індивідуальні консультації, якщо у когось із колег у ході
роботи над створенням власних електронних посібників виникали питання. Варто
зазначити, що підготовка викладачів коледжу до процесу розробки та створення
електронних підручників є важливим та досить трудомістким процесом, який
базується, у першу чергу, на бажанні самого викладача.

Відзначимо позитивний результат – викладачами нашого коледжу було
створено 47 електронних посібників та підручників, з переліком яких можна
ознайомитися
на
сайті
РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ
НАВЧАННЯ:
методичний портал http://rbl3.webnode.com.ua/ (сторінка Лабораторія ЕОН, рис.
1).

Рис.1. Сайт РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ: методичний портал,
сторінка Лабораторія ЕЗН
Постійна робота Лабораторії уможливлює створення електронних
підручників та посібників, електронних конспектів лекцій, електронних
навчально-методичних комплексів та комп’ютерних тестів, які є важливими
засобами значного підвищення ефективності навчально-виховного процесу. За
досвідом роботи Лабораторії зверталися колеги з Аграрно-економічного коледжу
Полтавської ДАА, Борщівського агротехнічного коледжу, Березоворудського
технікуму Полтавської ДАА,
Полтавського політехнічного
коледжу
Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” та
ін. Також працівники Лабораторії ділилися своїм досвідом створення електронних
посібників на майстер-класах в ДУ "НМЦ "Агроосвіта" (Кононец Н. В.,
Худолій І. І., Кобець С. П., та в рамках ХХІІІ Міжнародної агропромислової
виставки-ярмарку «Агро-2011» (Кононец Н. В.). На рисунку 2 зображено, як дає
майстер-клас Худолій І. І., на рисунку 3 – Кононец Н. В.

Рис. 2. Майстер-клас в ДУ "НМЦ "Агроосвіта", смт Немішаєве

Рис.3. Майстер-клас по створенню електронних посібників, «Агро-2011»,
Київ
Цей досвід роботи знайшов відображення у методичних рекомендаціях,
розроблених викладачами, які розміщено на сайті РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ
НАВЧАННЯ: методичний портал та у виданому посібнику Кононец Н. В. «Как

создать электронный учебник: пособие по созданию электронных учебников для
ресурсно-ориентированного обучения», який можна придбати в Інтернет-магазині
https://www.ljubljuknigi.ru/ [1].
Сьогодні колектив Лабораторії, крім розробки електронних посібників,
підручників та тестів, працює над створенням освітніх Інтернет-ресурсів. Так, в
коледжі
повноцінно
функціонують Електронний навчальний
ресурс
«ІНФОРМАТИКА+»
http://informatika-resurs.jimdo.com/
(Кононец Н. В.),
Інформаційний ресурс «Цікава фізика» http://cikavafizika.jimdo.com/ (Худолій І. І.)
та Електронний навчальний контент «ІТ-освіта» http://baliuk.ucoz.ua/
(Балюк В. О.).
Використовуючи досвід нашої Лабораторії, ДУ "НМЦ "Агроосвіта" та
педагогічних колективів інших ВНЗ, які працюють над проблемою забезпечення
навчального процесу якісними електронними навчальними ресурсами, можна
зробити значний крок до модернізації аграрної освіти в Україні.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ В СИСТЕМІ
ОСВІТИ
Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання
є одним з пріоритетних напрямків розвитку освіти забезпечення її доступності та
ефективності подальшого удосконалення навчально-виховного процесу. Одним з
вирішальних чинників модернізації системи освіти є створення та використання
нового покоління засобів навчання, зокрема комп’ютерних які поєднують
досягнення сучасної педагогічної науки з можливостями інформаційнокомп’ютерних технологій. Досягнення цієї мети передбачає створення та
використання в навчальному процесі електронних підручників (посібників).

Проблеми використання інформаційно-комп’ютерних технологій, аспекти
інформатизації навчання, створення та використання електронних засобів було
висвітлено у працях знаних науковців: А. І. Башмакова, В. П. Вембера,
М. І. Жалдака, Б. С. Гершунскького, Р. С. Гуревич, В.І. Грищенко, М. Ю. Кадемія,
Н. В. Кононец, В. В. Лапінського, М. С. Львова, В. М. Мадзігона, Є. І. Машбиця,
Н. В. Морзе, Ю. С. Рамського, В. Г. Редько та ін. [1; 2; 3].
Однією з основних причин модернізації системи освіти є створення нових,
комп’ютеризованих засобів навчання, які поєднують досягнення сучасної
педагогічної науки з потужними дидактичними можливостями інформаційних
технологій. Електронні підручники значно підвищують якість візуальної
інформації, вона стає яскравішою, динамічнішою. З’являється можливість
наочного представлення істотних властивостей не тільки реальних об’єктів, але
навіть і наукових закономірностей, теорій, понять.
Аналіз цінності можливостей комп’ютерних технологій з дидактичної точки
зору та галузей використання комп’ютерів в освіті проводить Ч. Куписевич [4,
с.125-127]. Він, зокрема, зазначає, що цінною з дидактичної точки зору є
можливість знаходження шляхів і способів навчання окремих учнів, а також
можливість індивідуалізувати навчання у відповідності до здібностей, інтересів,
темпу роботи та рівня підготовки окремого учня.
За таких умов пріоритетним напрямком процесу інформатизації сучасного
суспільства стає інформатизація освіти, що передбачає забезпечення сфери освіти
методологією і практикою розробки та оптимізації використання сучасних
інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних
цілей навчання, виховання та розвитку підростаючого покоління. Зважаючи на це,
інтеграція інформаційних комп’ютерних і освітніх технологій повинна стати
новим етапом їх ефективнішого впровадження в систему освіти. Одним із
способів такої інтеграції може бути використання електронного підручника.
Сучасний електронний підручник має традиційні структурні елементи:
основний текст, допоміжні тексти та позатекстові компоненти (апарат організації
засвоєння, ілюстративний матеріал). Проте, електронна форма подання
навчального матеріалу в такому підручнику дає змогу використовувати основні
дидактичні переваги гіпертекстової організації даних (оперативність доступу до
різноманітних інформаційних масивів; надійна система орієнтування; створення
умов для побудови власної системи причинно-наслідкових зв’язків між видами
знань) та мультимедіа (сучасна інформаційна технологія, що забезпечує
об’єднання графічних образів, відео, звуку та інших спеціальних ефектів за
допомогою комп’ютерних засобів). Це дозволяє удосконалити традиційні
структурні компоненти підручника, поєднати їх за допомогою гіперзв’язків та
створити підручник, який є цілісним навчальним середовищем [3, с.187].
Ефективність електронних підручників досить висока: повніше
використання можливостей електронно-обчислювальної техніки за рахунок
реалізації ігрових форм і засобів навчання, автоматизація роботи вчителя під час
проектування систем навчання, сприяння кращому вивченню навчальних
програм, глибше опанування сучасною обчислювальною технікою. Ще один плюс

електронного підручника – його гнучкість. Він легко змінюється, його просто
доповнити, легко розповсюджувати. Таким чином, використання електронного
підручника відкриває нові можливості в організації навчального процесу, сприяє
розвитку навичок самостійної роботи, творчих здібностей учнів.
Важливою умовою використання електронних підручників в навчальному
процесі є готовність вчителів до роботи з електронними ресурсами. Сучасні
педагогічно ефективні електронні засоби навчального призначення, як правило,
створюють, щоб забезпечити можливість реалізації сучасних педагогічних
технологій. Тому вчителю для ефективного використання таких електронних
ресурсів
недостатньо
просто
володіти
інформаційно-комунікаційними
технологіями, а необхідно також вміти застосовувати інноваційні педагогічні
технології, сучасні методи та організаційні форми навчання. Використання
електронного підручника відкриває нові шляхи організації навчального процесу,
активізації навчання, розвитку навичок самостійної роботи, творчих здібностей
учнів.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Сучасні інформаційні технології міцно ввійшли в наше життя і
продовжують стрімко розвиватися й удосконалюватися, а інформаційна структура
стала складовим і необхідним елементом кожної галузі виробничої діяльності
людини.
Для ефективного управління сільськогосподарським виробництвом
потрібно володіти великим обсягом різноманітної оперативної та об’єктивної
інформації про структуру посівних площ, стан сільськогосподарських угідь,
рослинності та ґрунтів, а також очікувану врожайність. Крім того, внаслідок зміни
клімату планетарного масштабу (глобальне потепління) виникла необхідність

перегляду існуючого агрокліматичного районування сільськогосподарських
територій та стало актуальним питання корегування технологічних карт
вирощування сільгоспкультур (оптимізація їх розміщення, корегування строків
сівби та режимів зрошування і т.п.).
У розвинених країнах світу (США, Канада, Австралія, країни ЄС) для
інформаційного забезпечення сільськогосподарського менеджменту всіх рівнів
широко використовують різноманітні інформаційні системи, такі як: системи
моніторингу
стану
агроресурсів
та
прогнозування
урожайності
сільськогосподарських культур; системи забезпечення контролю якості
сільськогосподарської продукції; системи оперативного управління та оптимізації
продукційних процесів; інформаційно-довідкові системи маркетингової
спрямованості; аналітичні та моделюючі системи відстеження розвитку
надзвичайних ситуацій та їх впливу на виробництво та якість
сільськогосподарської продукції, та ще багато інших спеціалізованих
інформаційних систем різноманітної спрямованості та рівня деталізації.
Система моніторингу стану агроресурсів та прогнозування урожайності —
це складна багатоскладова інформаційна система, яка здатна в оперативному
режимі надавати відомості про поточний стан та майбутню урожайність
сільськогосподарських культур на певних площах.
В залежності від оглядовості (розміру контрольованої системою території)
розрізняють СМАПУ локального, регіонального та національного (або
транснаціонального) рівнів, але всі вони зазвичай складаються з наступних трьох
блоків:
• блок отримання інформації;
• блок обробки та аналізу інформації;
• блок розповсюдження інформації.
Як правило в СМАПУ для отримання інформації широко використовуються
технології та методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), для обробки та
аналізу інформації використовуються географічні інформаційні системи (ГІС), а
для її розповсюдження - технології Internet.
Дистанційне зондування Землі (Remote Sensing of Earth) — це отримання
інформації про об'єкти на земній поверхні, а також про процеси та явища, що
відбуваються на нашій планеті у відсутності безпосереднього контакту з
об'єктами дослідження, тобто “здалеку”.
Важливим напрямом використання технологій ДЗЗ є інвентаризація
сільськогосподарських угідь та управління земельними ресурсами. В першу чергу
це стосується авіаційних методів ДЗЗ та супутникової зйомки з високою
просторовою розрізненістю на місцевості з метою створення тематичних планів і
карт різного масштабу для цілей землевпорядного проектування та ведення
земельного кадастру.
Географічна інформаційна система (Geographic Information System) — це
сучасна комп'ютерна технологія для картування та аналізу об'єктів реального
світу а також подій, що відбуваються на нашій планеті. Ця технологія поєднує
традиційні операції роботи з базами даних, такими як запит і статистичний аналіз,

та забезпечує повноцінну візуалізацію і проведення географічного (просторового)
аналізу.
ГІС зберігає в своїх базах даних інформацію про об’єкти реального світу на
основі їх положення у просторі (координат) та дозволяє створювати набір
різноманітних тематичних інформаційних шарів. За допомогою ГІС інформація
може відображатися у лаконічній картографічній формі з додатковими
текстовими поясненнями, графіками та діаграмами. ГІС надає сучасному
менеджеру не лише можливість проводити пошук різноманітної тематичної
інформації у власних та віддалених базах даних та створювати картографічні
зображення; широкі перспективи розвитку має виконання просторового аналізу та
моделювання, що дозволяє економити значні кошти.
Головними завданнями, що вирішуються за допомогою СМАПУ різних
рівнів, є наступні:
1. Інвентаризація сільськогосподарських угідь
2. Моніторинг стану сільськогосподарських угідь на протязі вегетаційного
періоду
3. Прогнозування урожайності та оцінка валового виробництва
сільськогосподарської продукції
Використання вищезгаданих сучасних інформаційних технологій в СМАПУ
забезпечує оперативний збір, обробку, збереження та поширення геопросторової
інформації про структуру площ, стан і продуктивність сільськогосподарських
угідь, що в свою чергу допомагає вирішувати питання, пов’язані з
прогнозуванням обсягів виробництва та формуванням цін на ринках
сільськогосподарської продукції.
Кінцевою метою інформатизації українського аграрного виробництва є
створення умов для скорішого впровадження сучасних технологій, прийняття
оптимальних управлінських рішень, ефективного функціонування ринкових і
фінансово-кредитних механізмів, підтримання міжгалузевих зв’язків та інтеграції
агропромислового комплексу України в світову економічну систему.
Використання таких сучасних інформаційних технологій, як ДЗЗ і ГІС в інтересах
агропромислового комплексу України є складовою частиною загального процесу
інформатизації АПК та безумовно сприятиме формуванню нових рівнів аграрних
технологій, сільськогосподарського менеджменту та стратегічного планування.
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ВІРТУАЛЬНА ХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ЯК ЕЛЕКТРОННИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ
Однією з особливостей курсу хімії є значна кількість демонстраційних
експериментів під час вивчення властивостей речовин і основних хімічних
реакцій. Використання віртуальної хімічної лабораторії (ВХЛ) як електронного

навчального ресурсу при вивченні хімії дозволить викладачеві через
використання наочних моделей та інтерактивної анімації більш доступно
пояснювати сутність складних явищ і процесів, демонструвати "віртуальні"
досліди й експерименти без необхідного обладнання лабораторії.
Набір опцій ВХЛ дозволяє вивчати кількісні та якісні характеристики
процесів і явищ навколишнього світу, моделі складних технічних пристроїв і
обладнання, що використовуються у наукових дослідженнях і технологічних
процесах, інтерактивну демонстрацію дослідів, що відображають ключові закони
природи [2].

Рис. 1. Поняття віртуальної хімічної лабораторії
ВХЛ має у своєму складі всі необхідні прилади і реактиви (пробірки, колби,
штативи, дозатори тощо). Для візуалізації хімічного обладнання і хімічних
процесів використані засоби 3D-графіки й анімації. Кожна лабораторна робота
складається з декількох етапів, а саме: ознайомлення з лабораторним
обладнанням, виконання хімічного досліду з візуалізацією хімічних і фізичних
процесів та заповнення лабораторного журналу, яке передбачає надання
відповідей на запитання до кожного етапу роботи. Виконання хімічного досліду
розраховано на 5–8 хвилин і може бути застосовано під час заняття для
демонстрації та закріплення певного теоретичного матеріалу. Також кожна робота
супроводжується стислим теоретичним матеріалом щодо процесів та явищ, які
моделюються у віртуальному експерименті.

Наприклад, при вивченні теми «Причини різноманіття органічних речовин»,
«Ізомерія органічних речовин» можливості обертати об'єкти і поєднувати їх один
з одним дозволяють наочно показати існування просторових і геометричних
ізомерів, а також розрізняти структурні ізомери та їх аналоги в іншій формі
запису. Конструювання молекул органічних речовин у ВХЛ дозволяє образно
уявити будова органічних речовин, побачити невидиме, тренує зорову пам'ять [1].
На рисунку 2 показано лабораторний дослід «Дослідження властивостей
карбонатів. Взаємодія карбон(IV) оксиду з розчином кальцій гідроксиду»

Рис. 2. Дослід ВХЛ
Використання ВХЛ на заняттях з хімії в аграрному коледжі має такі
переваги:

виконання віртуальних хімічних експериментів безпечне для
студентів;

можна проводити такі досліди, виконання яких у реальній хімічній
лабораторії може бути небезпечним або занадто вартісним;

віртуальні досліди можуть використовуватися як інструктивний
матеріал для ознайомлення студентів з технікою виконання експериментів,
хімічним посудом і обладнанням безпосередньо перед роботою у лабораторії, що
дозволяє краще підготуватися до виконання конкретних робіт у реальній хімічній
лабораторії;

візуалізація даних, що підвищує наочність хімічного експерименту,
робить його більш зрозумілим, дозволяє студентам швидше знайти правильне
рішення;


ВХЛ надає можливість автоматизованого запису даних спостережень,
складання звітів та інтерпретації отриманих результатів у "Лабораторному
журналі";

комп’ютерні моделі ВХЛ з практично миттєвим відображенням на
екрані надають можливість експериментувати, стимулюючи учнів до творчої
дослідницької діяльності;

проведення лабораторних робіт, демонстрація "віртуальних" дослідів
та експериментів без необхідного обладнання лабораторії.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ – КРОК
У МАЙБУТНЄ
«Загальновідомо, що не можна рухатися вперед з
головою, що повернута назад»
М. Поташник
Застосування нових інформаційно-телекомунікаційних технологій у вищій
освіті обговорюється на сторінках всіх методичних журналів і газет. При цьому
кожному викладачеві, безумовно, очевидна доцільність застосування комп'ютерів
у навчально-виховному процесі. Багатющі можливості представлення інформації
на комп'ютері дозволяють змінювати і необмежено збагатити зміст освіти;
виконання будь-якого завдання, вправи за допомогою комп'ютера створює
можливість для підвищення інтенсивності заняття; використання варіативного
матеріалу і різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Тобто,
комп’ютер як технічний ресурс та інформаційні технології в сукупності з
правильно підібраними педагогічними технологіями, створюють ефективне
інформаційно-освітнє середовище, яке забезпечує необхідний рівень якості,
варіативності, диференціації і індивідуалізації навчання. При цьому комп'ютер
може представляти: джерело навчальної інформації; наочний посібник (якісно
нового рівня з можливостями мультимедіа і телекомунікації); тренажер; засіб
діагностики і контролю.
Оптимальне використання комп'ютера у сучасній освіті в значній мірі
залежить від розв'язання цілого ряду організаційно-педагогічних проблем.
Природно, що головною є проблема визначення місця і ролі комп'ютера в

освітньому процесі. Істотною являється проблема підготовки викладачів до
роботи в умовах комп'ютеризованого навчального закладу.
У нашому коледжі чотири кабінети, одна лабораторія новітніх технологій
обладнані комп’ютерною та мультимедійною технікою, Інтернет-клуб. Є
викладачі, що готові з ними працювати. З чого ж почати? Провели «лікбез» для
викладачів – предметників по використанню комп’ютера у навчальному процесі.
Навчили працювати в основних редакторах: друкувати і форматувати тексти,
працювати з електронними таблицями, створювати презентації. А далі? Як
вписати все це в освітній процес? Як правильно застосувати комп'ютерні
технології на заняттях?
Сьогодні відомо декілька моделей інформатизації освітнього процесу [1]:
1.
Створення гіпермедіа-твору, мультимедіа-виступу.
2.
Робота з готовими електронними виданнями. У сфері освіти частіше
за всього застосовують такі види посібників як: електронні підручники, навчальні
посібники, електронні енциклопедії, путівники і довідники, атласи, задачники,
колекції, галереї, мультимедіа – бібліотеки, тренажер, тести та ін.
У коледжі нами частіше застосовуються електронні підручники, навчальні
посібники, створені самими викладачами презентації, мультимедіа уроки, тестові
програми.
У сучасних умовах головною задачею вищої освіти є не тільки отримання
студентами певної суми професійних знань, але і формування у них умінь і
навичок самостійного здобування знань. Ці завдання вирішує перехід до
ресурсно-орієнтованого навчання у коледжі [2]. Досвід роботи показує, що у
студента, що активно працює з комп'ютером формується більш високий рівень
самоосвітніх навиків. Уміння орієнтуватися в бурхливому потоці інформації,
уміння виділяти головне, узагальнювати, робити висновки. Тому дуже важлива
роль викладача в розкритті можливостей сучасних інформаційних технологій в
процесі викладання як природничих, так і гуманітарних дисциплін.
Справжнім творчим стимулом для викладача є створення занятьпрезентацій, які стають невід'ємною частиною освітнього процесу. Є заняття, де
потрібно на дошці викреслювати велику кількість схем і опорних сигналів, для
цього потрібний багато часу і місця. Дана задача успішно розв'язується за
допомогою комп'ютера і екрану. Презентації допомагають задовольнити творчі
амбіції викладачів і поповнюють базу методичних розробок занять.
Робота з презентаціями примушує викладача конкретизувати об'ємний
матеріал, анімувати його, формулювати свої думки гранично стисло і лаконічно,
систематизувати отриману інформацію, представляючи її у вигляді короткого
конспекту. Але є і особливі труднощі. До труднощів організаційного порядку
відноситься проблема концентрації уваги студентів. Деякі студенти не можуть
через свій темперамент та стан здоров’я більше 10-15 хвилин сприймати
інформацію з екрану комп'ютера або мультимедійного проектора. Жоден
комп'ютер не замінить живого спілкування з викладачем.
Наявність в коледжі зв'язку з Інтернет відкривають великі можливості
інформатизації навчального процесу та використання освітніх Інтернет-ресурсів.

У мережах на рівні простого спілкування можуть бути реалізовані освітні
проекти, що дозволяють здійснювати дистанційне навчання, глобальний пошук
інформації, спілкування. Але не можна забувати про те, що інколи велика
кількість інформації ускладнює її фільтрування та збиває з толку студента. Крім
того, Інтернет – джерело не тільки корисної і моральної інформації.
При інформатизації освітньої установи сьогодні особливу увагу потрібно
уділяти на організацію єдиної інформаційно-комп'ютерної технології: це
автоматизація документообігу, педагогічний моніторинг якості навчання.
У багатьох навчальних закладів з'явилася нова проблема: як сумістити в
розкладі роботи комп'ютерних кабінетів заняття з інформатики та інших предметів
з використанням комп'ютера. Для успішного упровадження комп'ютерних
технологій в освітній процес в нашому коледжі укомплектовано спеціальний
комп'ютерний кабінет для викладання предметів математичного, природничого,
економічного циклів, щоб викладач мав можливість провести заняття з
використанням комп'ютера відповідно до розкладу занять.
Упровадження інформаційних технологій в навчальний процес має свої
плюси і мінуси. І все ж таки, майбутнє – за новими дидактичними системами.
Використання комп'ютера на заняттях – це не дань моді, не спосіб перекласти на
плечі комп'ютера багатогранну творчу працю викладача, а лише один із ресурсів,
який дозволяє інтенсифікувати освітній процес, активізувати пізнавальну
діяльність, підвищити ефективність навчального процесу.
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ОБОЛОНКА SUNRAV - МОЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ПОСІБНИКІВ
Сьогодні в педагогіці сформувався новий напрямок — медіаосвіта, яка має
на меті надати допомогу засвоїти мову засобів масової інформації, навчитися
працювати з медіатекстами, а також їх аналізувати.

Електронний посібник можна розглядати як програмно-методичний
комплекс, що дає можливість студентам самостійно або з допомогою викладача
засвоїти навчальний курс тої чи іншої дисципліни або його розділ. Такий продукт
створюється з вбудованою структурою, словниками, можливістю пошуку.
Електронний посібник має ряд принципових відмінностей від посібника,
виготовленого типографським способом: можливість мультимедіа; забезпечення
віртуальної реальності; високий ступінь інтерактивності; можливість
індивідуального підходу до слухача.
Створення електронного посібника – це сумісний творчий процес викладача
і програміста. За змістом електронний посібник повинен містити презентаційну
частину та основний матеріал з вправами, задачами, контрольними питаннями,
проміжними тестами, що дозволяють оцінити одержані знання і відкрити доступ
до наступного рівня навчання. Отже, основними вимогами до структури
електронного посібника є такі: навчальний матеріал повинен бути розбитий на
блоки; кожен блок повинен містити детальні ілюстрації; ілюстрації повинні
підбиратися таким чином, щоб більш детально і просто пояснити матеріал, який
важко сприймається слухачами; основний матеріал блоку повинен об’єднуватися
в одне ціле за допомогою гіперпосилань, які можуть зв’язувати і окремі блоки
електронного посібника; доцільно доповнити матеріал посібника випливаючими
підказками.
Презентаційна частина електронного посібника – це аналог вступу
друкованого посібника. Основна частина електронного посібника розбивається на
окремі блоки або модулі. Блок є аналогом розділу в звичайному посібнику. Він
повинен складатися із одного або декількох файлів. Обсяг файлів не доцільно
створювати більшим ніж 100 Кб. Перехід із одного блоку або модуля можливий
двома шляхами. При проходженні проміжного тестування, після закінчення
вивчення попереднього блока або через меню. Якщо блок складається із великої
кількості файлів, то доцільно розробити його внутрішнє меню. Для зручної
навігації по електронному посібнику в текст вставляються гіперпосилання.
Гіперпосилання – це слово або фраза, підкреслені або виділені яскравим
кольором, при натисканні на них здійснюється швидкий перехід до потрібних
фрагментів тексту. Якщо викладач доручає створення електронного посібника
програмісту, то він повинен надати відповідним чином оформлені текстові
матеріали.
При створенні електронного посібника слід не тільки дотримуватись
структури, але розробити зручний екранний вигляд. На кожній сторінці в
обов'язковому порядку мають бути присутніми дві навігаційні панелі: на початку і
в кінці сторінці. Ці панелі покликані забезпечувати навігацію усередині поточного
розділу курсу і містити, принаймні, три кнопки для переходу: на попередню
сторінку розділу; на наступну сторінку; до змісту (меню) розділу. Внизу сторінки
має бути присутньою кнопка повернення на її початок.
Можна створювати електронний посібник, як HTML-документ,
користуючись лише найпростішим текстовим редактором. Якщо розробник
електронного посібника не володіє технологією програмування, насамперед не

знає мову HTML, для такого користувача є в наявності широкий вибір
інструментальних засобів (наприклад HTML Assistantрів, WebEditPro 3.1,
Coffecup HTML-Editor ++98 5.1, Site Builder, PageMill, Macromedia DreamWeaver,
HTMLed Pro, HTML HyperEdit, Allaire Homesite, FrontPage 98 їх переваги та
недоліки приведені вище) які дозволяють за допомогою Майстрів створювати
HTML сторінки та посібники. Однак потрібно відмітити що найбільш компактним
і професійним створенням електронного посібника та Web-сторінки є
безпосереднє програмування на мові HTML.
Для створення якісних електронних засобів навчання зручно
використовувати програмну оболонку SunRav, яка містить модуль розробки
електронного підручника SunRav BookEditor, модуль читання підручника SunRav
BookReader, модуль для створення, проведення та адміністрування тестів SunRav
TestOfficePro. Sunrav Bookeditor дозволяє створювати електронні книги в
наступних форматах: EXE, CHM, HTML, PDF, RTF. За допомогою даної
програми можна надрукувати і відформатувати текст за допомогою різних
візуальних ефектів тексту і параграфів (налаштування шрифтів, нумерація, фон,
відступи, вирівнювання, міжрядкові інтервали та інше). Програма підтримує
функцію вставки зображень, GIF і Flash анімації, таблиць, формул і графіків,
аудіо і відео файлів (меню "Вставка"). Зручну навігацію по Вашій книзі можна
створити за допомогою меню "Розділи", де Ви самі додаєте і видаляєте окремі
розділи і підрозділи документа. Цими ж функціями можна скористатися і через
спеціальну панель, яка знаходиться ліворуч від "Змісту" книги.
Як показує аналіз, більшість викладачів прекрасно усвідомлюють
необхідність застосування комп’ютерних методів навчання в своїй професійній
діяльності. Ефект пізнання поглиблюється, якщо навчальні задачі, що
розглядаються в рамках інформаційних технологій навчання, тісно пов’язані з
практичною діяльністю майбутнього спеціаліста.
Список використаних джерел
1. Салила П.Г., Ситник О.В. «Основи веб-дизайну» – К.: Альфа-М, 2011. 254с.
2. SunRav BookEditor [Електронний ресурс] / Программы для образования и
бизнеса. — Режим доступу: http://www.sunrav.ru/docs/bookoffice/bookeditor/
10.html (17.02.2010). — Назва з екрану.
3. www.uk.wikipedia.org.

Секція 2. Природничо-математичний напрям
Юлія Овсієнко
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики і логіки,
Полтавська державна аграрна академія, ovsienkoyulia@online.ua
НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ) стали невід’ємною складовою всіх сфер людської діяльності. Це
нові засоби оптимізації виробництва, розвитку економіки, наукових досліджень.
Для ефективного використання ІКТ під час формування фахівців певної галузі
викладачеві доцільно, починаючи з першого курсу, демонструвати їх можливості
у навчально-виховному процесі, формувати навички застосування під час
професійної діяльності, закріплювати вміння розв’язувати за їх допомогою
виробничі задачі.
Навчання математики у вищому навчальному закладі (ВНЗ) здійснюється
під час лекційних і практичних занять, самостійної навчально-пізнавальної
діяльності студентів. Одним із шляхів підвищення ефективності процесу
формування математичної компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ аграрного
профілю є застосування викладачем інформаційно-комунікаційних технологій.
Вивчення результатів наукових здобутків М. І. Жалдака, В. І. Клочка,
О. Е. Корнійчук,
В. С. Круглика,
Я. В. Крупського,
Н. О. Побережної,
С. А. Ракова, С. О. Семерікова, О. І. Скафи, Ю. В. Триуса й ін. дослідників
дозволяють зробити висновок, що найбільш популярними програмними
продуктами навчання математики є Advanced Grapher, GRAN, MathCad, MathLab,
Maple, Mathematica, STATISTICA; офісні додатки: Microsoft Office Word, Excel,
Power Point. Мета роботи полягає у висвітленні додаткових можливостей, що
виникають у процесі застосування засобів ІКТ під час навчання вищої математики
майбутніх фахівців-аграріїв.
Визначимо роль і місце засобів ІКТ у навчально-виховному процесі
підготовки студентів-аграріїв. Під час лекцій представлення теоретичного
матеріалу з вищої математики засобами ІКТ відбувається у вигляді
мультимедійних презентацій. Практична математична підготовка аграріїв
засобами ІКТ надає можливість викладачеві залучати їх до активної навчальнопізнавальної діяльності під час розв’язування задач прикладного змісту;
виконання обчислень, математичного моделювання; створення графічних
об’єктів. Підвищення ефективності самостійної роботи студентів стає можливою,
окрім іншого, у процесі застосування засобів ІКТ під час організації
диференційованого навчання, самоконтролю, індивідуально-групового процесу
актуалізації знань, умінь і навичок із дисципліни.

Аналіз науково-методичної літератури й досвід навчання студентів
аграрних ВНЗ свідчить про підвищення ефективності процесу математичної
підготовки фахівців-аграріїв у результаті обґрунтованого й виваженого
застосування засобів ІКТ: 1) активізація навчально-пізнавального інтересу
студентів під час побудови й вивчення властивостей графічних об’єктів,
проведення обчислень, дослідження математичних моделей, створення умов
використання викладачем у завданнях експериментальних даних, моделювання
виробничих ситуацій, застосування фахової термінології, демонстрація
математичної інтерпретації прикладного змісту дисципліни у фаховій діяльності;
2) формування «методичного банку» із можливістю постійного поповнення
теоретичних відомостей із дисципліни, задач прикладного змісту, прикладів
розв’язування типових завдань, методичних розробок для самоконтролю,
матеріалів для актуалізація досвіду, опорних знань і способів діяльності
студентів; 3) адаптація навчального процесу до психофізіологічних властивостей
сприймання, усвідомлення й оперування матеріалом дисципліни; організація
навчального процесу із одночасним залученням зорового сприймання
аналітичного запису (схем, таблиць, графіків) і слухового (назв об’єктів, означень,
властивостей, складових аналітичних виразів) для формування в свідомості
студентів образів-асоціацій між відомими поняттями і новими способами
діяльності з ними, створення в пам’яті виразних і конкретних образів
математичних об’єктів, використання їх у процесі навчально-пізнавальної
діяльності під час розв’язування задач, опанування фахових дисциплін;
4) узагальнення й систематизація основних положень, провідних наукових ідей;
можливість демонстрації й перегляду як окремих складових опорних конспектів,
вузлових понять змістових модулів, так і їх цілісне представлення у структурі
блоків модулів для виділення основних понять, наголошення уваги студентів на
залежностях навчальних елементів попередніх і наступних модулів,
міждисциплінарних зв’язках (основою психологічних процесів узагальнення й
систематизації є перехід знань і навичок студентів на більш високий рівень
встановлення спільних властивостей і зв’язків між поняттями і співвідношеннями
й одночасного структурування їх компонентів на «базові», «значимі», «складні»
та ін. елементи змісту навчання); вироблення вмінь вдало поєднувати відповідні
знання і навички, використовувати їх поза звичними межами, демонструвати
прикладний зміст у процесі практичної діяльності; 5) засіб організації
диференційованого й індивідуалізованого навчально-пізнавального процесу
опанування вищої математики.
Головним
завданням
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій під час навчання вищої математики в аграрному ВНЗ є формування
математичної компетентності студентів, шляхом поліпшення ефективності
засвоєння теоретичного матеріалу, практичних умінь і навичок, підвищення
пізнавального інтересу до вивчення дисципліни, що не є фаховою. Перспективою
подальших розвідок у даному напрямку є розробка методичного забезпечення для
можливості організації лабораторно-практичної форми занять і самостійної
роботи студентів під час опанування вищої математики засобами ІКТ.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИКИ У ВНЗ
АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України зростають
вимоги до якості аграрної освіти, які зумовлені цілями та потребами цієї галузі. З
огляду на це, агропромисловому комплексу України потрібен належний рівень
кадрового забезпечення, що є незаперечною умовою його ефективного
функціонування й розвитку, тому випускники вищих аграрних навчальних
закладів (ВАНЗ) повинні бути висококваліфікованими, компетентними, володіти
як теоретичними здобутками, так і практичними навичками. Через це
посилюється увага до освіти у ВАНЗ, яка має бути спрямована на підготовку
спеціалістів з вище названими рисами.
У ході професійної підготовки студенти ВАНЗ освоюють цикл дисциплін
природничо-наукової підготовки, зокрема «вищу математику». Ця дисципліна є
обов’язковою під час їх підготовки, вона є джерелом фундаментальних знань,
основою для засвоєння більшості професійних дисциплін і формування якісної
загальнопрофесійної підготовки.
Щоб пізнати процеси, що відбуваються у математичній освіті, аби
управляти ними, необхідно постійно та систематично вимірювати й оцінювати
потенційні можливості студентів до навчання та пізнання, якості оволодіння
компетенціями на різних ступенях навчання, виявляти фактори, які впливають на
рівень навчальних досягнень студентів з математики на різних етапах навчання та
вчасно здійснювати корекцію відповідного рівня з метою його покращення.
Виконати ці завдання можна, провівши у ВАНЗ під час вивчення
студентами циклу математичних дисциплін моніторинг навчальних досягнень
студентів (МНДС), який є діагностуючою та контролюючою системою в
навчальному процесі та важливим інструментом управління якістю освіти.
Контроль є складовою моніторингу навчальних досягнень з математики
студентів ВАНЗ. Контроль означає виявлення, встановлення й оцінювання знань
студентів з математики, тобто визначення обсягу, рівня та якості засвоєння
навчального матеріалу, виявлення успіхів чи прогалин у знаннях окремих
студентів з метою удосконалення змісту, методів, засобів і форм організації
процесу навчання.
Під час проведення МНДС з математики студентів ВАНЗ необхідно
застосовувати декілька видів контролю: вхідний, поточний, модульний,
підсумковий, залишкових знань [1, с. 276-277].
Результати дослідження, анкетування студентів і власний досвід дозволили
визначити та використати для кожного виду контролю необхідні контрольні

заходи.
Зокрема, під час вхідного контролю було використано тестування (письмове
або комп’ютерне). Цей етап моніторингу має проводитися серед першокурсників
на початку навчання у ВАНЗ з метою виявлення наявного рівня їх математичної
підготовки з вузлових питань шкільного курсу математики та визначення рівня
готовності до подальшого вивчення циклу математичних дисциплін у ВНЗ.
Поточний контроль варто проводити у повсякденній навчальній діяльності
на планових заняттях для перевірки рівня опанування студентами програмного
матеріалу за частинами (під модулями) дисципліни, формування практичних
навичок та вмінь, їхньої міцності.
Модульний контроль етап МНДС з математики повинен проводитися
наприкінці вивчення змістовного модуля під час поточних занять без переривання
навчального процесу. Якщо поточний етап моніторингу проводиться лише з
метою виявлення першого рівня засвоєння студентами навчального матеріалу,
тобто рівня загального орієнтування у дисципліні, то модульний етап моніторингу
надає можливість викладачеві перевірити засвоєння узагальнених знань за
довший період і охоплює більші за обсягом розділи курсу.
Під час проведення поточного та модульного контролю було використано
такі контрольні заходи: теоретичне опитування студентів на лекціях та
практичних заняттях, письмовий експрес-контроль, перевірка виконання
домашніх завдань, аудиторні математичні диктанти, контрольні роботи,
колоквіуми, розрахунково-графічні роботи, тестування, написання рефератів,
наукових робіт тощо.
Зокрема, з метою проведення цих видів контролю в умовах організації
МНДС з математики, нами був користувався розроблений збірник завдань для
проведення моніторингу, до складу якого ввійшли завдання з усіх розділів
дисципліни «Вища математика», а також індивідуальні завдання розрахунковографічних робіт, тести, модульні контрольні роботи. По кожній темі розділів
дисципліни «Вища математика» запропоновано тридцять різних варіантів завдань,
диференційованих за рівнем складності. Підсумковий контроль проведено у формі
заліку, екзамену, а залишкових знань – комплексної контрольної роботи або
ректорської контрольної роботи.
Таким чином, проведене дослідження показало, що на різних етапах
проведення МНДС з математики (вхідний, поточний, модульний, підсумковий,
етап залишкових знань) у навчальному процесі в залежності від мети варто
проводити такі контрольні заходи: контрольна робота, розрахункова-графічна
робота, тестування, математичний диктант тощо. При цьому не варто
відокремлювати тільки один певний захід, а здійснювати їх комплексне
поєднання.
Список використаних джерел:
1. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ.
навч. закл.] / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Тетяна Горда
викладач фізики вищої категорії, Полтавський політехнічний коледж
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
tanya_gtm@mail.ru
ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ – ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПРОЯВУ ЇХ
ТАЛАНТУ
Учень розуміє фізичний дослід тоді добре, коли
він робить його сам. Але ще краще він розуміє
його, якщо сам робить прилад для
експерименту.
П. Л. Капіца
Залучення студентів до технічної творчості є одним із шляхів задоволення їх
особистісних потреб, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності,
розширення обсягу знань, допрофесійної підготовки, вирішення особистісних
проблем спілкування з однолітками, змістовної та здорової організації вільного
часу, формування основних компетенцій, яких вимагає сучасне суспільство.
Розвиток студентів однієї вікової групи дуже неоднорідний. Різний також їх
інтерес до вивчення фізики. Обмеженість часу і зарегламентованість форм
організації навчання не завжди дають можливість врахувати всі індивідуальні
особливості студентів. Тому викладачу необхідно проводити позааудиторну
роботу. Цінним є те, що саме викладач має можливість залучати студентів до
активної практичної діяльності. Проведення такої роботи дозволяє формувати
вміння і навички, творче мислення, здійснювати політехнічне навчання,
профорієнтацію студентів, формувати моральні якості. А якщо можливості
позааудиторної роботи співпадають із завданнями, які стоять перед програмною
фізикою вцілому, то ефективність навчального процесу стає значно вищою.
Однією з найскладніших і найпоширеніших групових форм організації
позааудиторної роботи є фізичні гуртки.
Організація гуртка «Квант» в Полтавському політехнічному коледжі НТУ
«ХПІ» передує велика підготовча робота. Суть її полягає в тому, що викладач
фізики інформує студентів про майбутній гурток, основні напрями його роботи.
Позитивний ефект дає проблемна організація навчальної роботи з фізики, коли на
занятті викладач аналізує ту чи іншу проблему і пропонує знайти її розв'язання на
заняттях гуртка.
У залежності від тематики роботи фізичні гуртки можуть бути:
1
Теоретичні (історія фізики, розгляд певних теоретичних питань фізики,
розв'язування задач).
2
Фізико-технічні (моделювання, радіотехнічні і т.п.).
3
Експериментальні (конструювання фізичних приладів, проведення фізичних
дослідів і досліджень).
4
Комплексні (загальнофізичні).
Після вивчення тематики гуртка і належної агітаційної роботи проводиться

організаційне засідання, на якому затверджується план роботи, обираються керівні
органи гуртка (староста, редколегія). Практика показує, що оптимальною
кількістю членів гуртка є 10 – 15 студентів.
На першому занятті з'ясовується розпорядок роботи гуртка, гуртківці
вибирають запропоновані завдання для індивідуальної роботи. Якщо гурток
об'єднує студентів різних вікових груп та з різним гуртковим стажем, то доцільно
створити невеликі бригади по 2-3 чоловіка на чолі зі старшим і більш досвідченим
студентом. Цим досягається взаємонавчання і обмін досвідом. Робота планується
таким чином, щоб теоретичні заняття чергувалися з практичними.
Програма фізичного гуртка "Квант" розрахована для студентів 1-го та 2 – го
курсів і не дублює загальноосвітню програму з фізики, а лише спирається на
практичні вміння і навички, набуті на заняттях.
Мета гуртка:
 поглиблення теоретичних і практичних знань, формування вмінь висувати
гіпотези, будувати логічні висновки, користуватися індукцією, дедукцією,
методом аналогій і ідеалізацією;
 розширення світогляду студентів;
 ефективна підготовка до вивчення фізики студентами старших курсів
(комп’ютерні спеціальності),участь в олімпіадах;
 розвиток особистості, відповідальної за осмислення законів фізики.
Завдання гуртка:
 розвиток стійких пізнавальних інтересів, інтелектуальних здібностей в
процесі набуття знань і вмінь по фізиці з використанням різних джерел
інформації, в тому числі сучасних інформаційних технологій;
 формування вмінь оцінювати достовірність природничо-наукової інформації;
 розвиток мислення студентів, формування в них умінь самостійно набувати і
застосовувати знання;
 засвоєння студентами ідей будови матерії і невичерпності процесу її
пізнання;
 формування вмінь висувати гіпотези, будувати логічні висновки,
користуватися методами аналогій і ідеалізацій.
Очікувані результати навчання:
 Формування міцних експериментальних навичок на достатньому рівні
(узагальнення експериментальних вмінь) з переходом на високий рівень
(проектування експерименту, осмислення результатів, вдосконалення плану
експериментальної діяльності). Формулювання висновків.
 Підвищення рівня самооцінки студентів власних знань з предмета.
 Підвищення теоретичних знань і пізнавального рівня з фізики.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
УКРАЇНИ
Поява і поширення ЕОМ сприяло подальшому розвитку методів
математичної статистики і значно розширило коло дослідників, що
використовують математичні методи при обробці експериментальних даних. Нові
завдання сільськогосподарської науки, пов’язані з переходом до економічних
методів господарювання, впровадження інтенсивних технологій в землеробстві і
тваринництві поза сумнівом підвищують роль математичних методів.
Використання нових інформаційних технологій у сучасних умовах
функціонування галузі пов’язується з персоналізацією технічних засобів
обчислювальної техніки, організацією автоматизованих робочих місць (АРМ),
автоматизацією збору та реєстрації інформації, переходом на переважно
безпаперову документацію, використання розподілених баз даних, ефективних
засобів комунікації, локальних і глобальних мереж. Лише комплексний підхід до
формування інформаційних технологій може забезпечити суттєві зрушення в
управлінні сільськогосподарським виробництвом.
Математична статистика пройшла значний етап розвитку і становлення,
тому що перед нею було поставлене завдання задовольнити потреби управління
держави в цілому, окремими галузями народного господарства і регіонами,
планування і оцінки виконання планів.
Активними організаторами наукових установ і видатними вченими в галузі
агрономічних досліджень були В. В. Докучаев, П.А. Костичев,
Д.М. Прянишников,
К.А.
Тимірязєв,
І.О.
Стебут,
А.Є.
Зайкевич,
О.О. Ізмаїльський, О.М. Енгельгардт та багато інших [1, с.10-11].
Можна стверджувати, що усі напрями впровадження методів математичної
статистики та теорії ймовірностей у сільськогосподарську освіту країни сприяли
розвитку та вдосконаленню методів обробки та аналізу результатів галузевої
практичної діяльності, викладали основні практичні підходи обробки та аналізу
результатів дослідів, що пропонувалися до повсякденного використання в
агрономічній практиці. Крім того, підручники та посібники для агрономів О.К.
Филиповського, А.О. Сапєгіна, Г.О. Левитського, С.О. Егіза, П.Г. Брокерта, О.С.
Молостова відобразили наукові інтереси того часу в галузі сільського
господарства, були розроблені конкретні методики аналізу результатів дослідів та
оцінки точності дослідів для вирішення фахових задач дослідної справи та
селекційної діяльності [2].

Відбувається запровадження науково-технічного прогресу в сільське
господарство (приклад, Переяслав-Хм. район АПК «Переяславський»). Київський
обласний агропромисловий комітет повідомив заступнику голови райвиконкому
та директору АПК «Переяславський» про звіт про запровадження науковотехнічного прогресу в сільському господарстві за 1989 рік [3, арк. 1-17].
Згідно робочого плану облвиконкому від 20.11.89 №І-4-4569 по виконанню
постанови Ради Міністрів УРСР від 23.10.89 №264 «Про подальший розвиток та
підвищення ефективності аграрної науки у вирішенні проблеми збільшення
виробництва продуктів харчування в республіці та по домовленості між
Держагропромом УРСР і республіканським статистичним управлінням звітності
по Ф-2НТ від господарств, підприємств АПК по Державному замовленню,
програмі «Агрокомлекс» за 1989 рік подається в повному обсязі (перелік
додається).
Перелік
завдань
науково-технічного
прогресу:
…впровадити
автоматизовану інформаційно-порадну систему управління режимами зрошення
(тис.га); впровадити інтенсивну технологію вирощування зернових культур
(тис.га); впровадити комплексну технологію вирощування кукурудзи на зерно
(тис.га); землювання малопродуктивних угідь шаром ґрунту, знятим при
будівництві об’єктів і накопиченим родючим ґрунтом на цукрових заводах (га);
впровадити в виробництво технологічні процеси вирощування зернових,
кормових і овочевих культур з програмуванням урожаю на зрошуваних землях
(тис.га);
впровадити
методи
програмованого
вирощування
урожаю
сільгоспкультур на осушених землях (тис.га); впровадити інтенсивну технологію
вирощування ріпаку (га); впровадити індустріальну технологію вирощування сої;
впровадити в виробництва інтенсивну технологію вирощування люцерни на корм
на основі весняних і літніх безпокривних посівів … [3, арк. 2-4].
Розвиток сільського господарства та впровадження інформаційних
технологій до всього агропромислового комплексу є визначальним у розвитку
економіки України в цілому. Але сьогодні сільське господарство як головна
галузь агропромислового комплексу опинилось у надзвичайно важкому
економічному становищі. Самі ж інформаційні методи та технології є сучасними
складовими розробки та впровадження механізму інформаційного забезпечення
фахівців-агрономів з використанням усього потенціалу аграрної науки та освіти,
що надає можливість на основі одержуваних знань та інформації покращити
якісні характеристики та функціонувати відповідним агросистемам більш
ефективно.
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧОМАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ
Згідно листа МОН від 16.04.2013 №1/9-285 “Про стан і перспективи
розвитку екологічного напрямку освіти” навчальний процес нашого закладу
повинен відповідати певним екологічним аспектам.
Ще зовсім недавно люди пишалися своєю перемогою над природою. За
радянських часів широко цитувався вислів Мічуріна: « Ми не можемо чекати на
милості природи. Взяти їх в неї — наша задача». Ресурси землі здавалися
невичерпними, а тисяча зв'язків, якими людина пов'язана з природою, вважалися
неістотними. І ось перед нашим сучасним поколінням постала нова проблема —
переосмислити ставлення до природного середовища, яке складалося протягом
віків. І мета викладачів (педагогів) сформувати в майбутніх спеціалістів всіх
галузей господарства, промисловості нове екологічне мислення. Сьогодні
ставиться задача екологізації всіх наук, виробництва, моралі, права, мистецтва.
Сьогодні виділяють медичну, технічну, соціальну екологію, екологію природних
систем, що складають разом сучасну комплексну екологію, спроможну розробити
загальну стратегію поводження людини в природі. В основу процесу екологізації
повинні бути покладені дидактичні, психологічні, етичні та методичні принципи.
Студенти нашого навчального закладу мають знати особливості впливу на
навколишнє середовище обраної майбутньої професії, відповідні вимоги до
фахівця, бути обізнаним у екологічному законодавстві відповідної галузі
господарства, добре орієнтуватися в сучасних екологічних проблемах України. В
цілому у наших студентів повинна бути сформована особистісна екологічна
позиція і вміння її відстоювати в умовах правової демократичної держави.
Підготовка спеціалістів повинна базуватися на комплексному збалансованому
поєднанні природничого, технологічного, економічного, юридичного, соціальнокультурного підходів. Базовими навчальними планами вищих закладів освіти
передбачено обов'язкове вивчення курсу: “ Основи екології ” обсягом 54 год. на
всіх відділеннях. Він носить лише теоретичних характер і знайомить студентів
лише з основними законами взаємодії живих організмів між собою та довкіллям.
Тому на заняттях з хімії слід детальніше звернути увагу на вираз: «Кислотні
дощі», «Парниковий ефект» та пояснити його хімічне походження. На заняттях з
фізики звернути увагу на фактори, що негативно впливають на біосферу:
електромагнітні поля техногенного походження (телевізійні, радіолокаційні
станції, побутове обладнання, мікрохвильові печі, мобільні телефони, телевізори і
т.д.). Розказати вплив цих фізичних факторів на здоров'я людини і довкілля. При
вивченні правознавства — звернути увагу на основні закони по природоохоронній

діяльності нашої країни, охорони заповідних територій, флори, фауни, літосфери,
гідросфери. На заняттях з охорони праці розглядати всі моменти — медичної
екології, вплив різних факторів: фізичних, хімічних, біологічних на здоров'я
людини. З безпеки життєдіяльності — акцентувати увагу на всіх природних і
техногенних екологічних катастрофах. Таким чином, ми зможемо сформувати
цілісну екологічну культуру майбутніх професійних спеціалістів. Слід донести до
свідомості молоді, що жодні мільйони
грошового прибутку в банках в
майбутньому — не замінять стакан екологічно чистої прісної води, ковток чистого
свіжого повітря!
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ВІЧНА ГАРМОНІЯ: ЛЮДИНА І ПРИРОДА
«Є просто храм, є храм науки,
А є іще природи храм –
З лісами, які тягнуть руки
Назустріч сонцю і вітрам».
“Храм природи” – ось якими словами назвав наше довкілля поет
С.Смирнов. Рибі – вода, птахам – повітря, звірині – ліси, степи, гори. А людині
потрібна Батьківщина. І охороняти природу – значить любити Батьківщину. Не
можна допустити, щоб люди спрямовували на своє особисте знищення ті сили
природи, які вони зуміли відкрити і приборкати. Любов, дбайливе ставлення до
природи, до всього живого треба виховувати ще з раннього дитинства. Один
мудрець сказав: “І якщо мені іноді хочеться жити до 120 років, то тільки тому, що
мало одного життя, щоб випробувати до кінця всю чарівність і всю цілющу силу
природи”.
Рудківщина приваблює територією з надзвичайно унікальними природніми
умовами, до складу яких належать різноманітний рельєф, великий лісовий
комплекс, багатства флори та фауни. Тут знаходиться дендрологічний парк
«Рудківський» та садиба-парк А.Фредро (с.Вишня) з унікальними породами дерев
та чагарників. Коли потрапляєш на територію родинного помешкання Александра
Фредра – відомого польського драматурга, який творив 200 років тому (у с.Вишня

Городоцького району), не перестаєш дивуватись своєрідній аурі, що там панує.
Віє старовиною, незбагненним спокоєм і огортає відчуття, що потрапляєш у ті
давні часи…
А.Фредро ввійшов у світову культуру як основоположник польської комедії
і літературної мови. В 1835 році Александр Фредро споруджує новий палац в
Беньковій Вишні в стилі англійського бароко для своєї дружини Софії. В цей
період створюється ландшафт парку - насаджуються дерева, утворюються ставки
по яких плавали білі лебеді. У сім’ї Фредрів була традиція - у спеціально
відведеному місці господиня з нагоди народження дітей садила деревце. Таким
чином і виросли там дев’ять іменних дерев – на честь шести синів і трьох доньок.
Це була дуже гарна традиція, яку варто наслідувати і тепер.
У 1939 році на базі маєтку А.Фредро в с.Вишня було засновано
сільськогосподарський технікум плодоовочівництва. До сьогоднішнього дня
палац, парк, земля і всі будівлі колишнього маєтку є у власності Вишнянського
коледжу Львівського НАУ. В приміщенні палацу знаходяться навчальні аудиторії,
де навчаються студенти здобуваючи фах "фельдшера ветеринарної медицини".
Тому продовжуючи традиції родини Фредрів студенти й викладачі Вишнянського
коледжу піклуються про насадження парку, щоб зберегти їх для майбутніх
поколінь. Поряд з парком на березі річки Вишенька посаджено березовий гай
(2001р.) і закладено сосновий бір (2008р.) для укріплення берегів річки. Перед
смертю в 1876 році А.Фредро говорив: "Нехай кожен і по мені відвідає дім мій, де
всім я буду радий" [1].
Парк довкола садиби Фредра унікальний тим, що тут близько трьох сотень
дерев – липи, каштани, ясени, дуби і навіть тюльпанове дерево. Тут є каштанова
алея та алея столітніх лип. Одне з дерев було посаджене на честь улюбленої
дочки Софії, яка в майбутньому стане матір’ю митрополита А.Шептицького.
Парк, що оточує палац, створений на площі 7 га. При архітектурному
вирішенні території парку пов‘язано рельєф місцевості, водні поверхні, доріжки,
дерево-чагарникову рослинність так, що всі ці компоненти становлять єдине
гармонійне ціле.
Парк нараховує біля 300 видів і різновидностей деревних та чагарникових
порід, різних біологічних особливостей форми крон, кольорової гами. Це
представники різних частин земної кулі. В склад деревно-чагарникової
рослинності парку входять такі цінні породи та їх форми, як: шовковиця біла,
магнолія Кобус, клен пальмовидний, ясен пухнастий, айва японська, береза
бородавчаста плакуча, пихта кавказька, в’яз корковий, сосна Веймутова, липа
американська, тис ягідний, кипарисовики Лавсона і горіхо-плідний, метасеквоя,
туя західна, яка налічує біля 20 форм, тюльпанове дерево, багряник японський,
вишня японська, велика видова і формова різноманітність дубів, горіхів, ясенів,
тополь, верб, лип; чагарникових порід - барбарисів, жимолостей, спірей та інших
деревних та чагарникових порід.
На всіх етапах історії розвитку людина перебувала в найтіснішому
взаємозв’язку з природою. І в наш час цей зв'язок не тільки не послабився, а
зміцнів і набув нових форм. З метою збереження і вивчення екзотичних видів

рослин, гармонізації соціоприродних відносин, створення настрою для кращої
праці і культурного відпочинку населення в 1967 році було закладено Рудківський
дендропарк з великим асортиментом деревних, чагарникових, ягідних та
квіткових порід.
Державний дендрологічний парк, входить до заповідного фонду України.
Розташований в урочищі Журавник, що у південно-східній частині міста Рудок
Самбірського району, Львівської області. Засновником парку був лісівник Йосип
Якимович Білас [2].

Колекція Рудківського дендропаку налічує 240 видів та форм дерев,
чагарників, ліан (переважно екзотів). Хвойні включають 39 видів. З рідкісних для
Львівщини тут ростуть сосна їстівна, кунінгамія ланцетна, метасеквоя китайська,
туєвик струговинний. Різноманітний формовий склад туй, кипарисовиків, ялівців.
З листяних порід поширені різні види магнолій, піраканта шарлахова, жимолость
шапочна тощо. Родина розових у місцевому дендропарку налічує понад 55 видів.
Вирощують тут породи з цінними технічними властивостями (горіхоплідні,
модрини та інші) й фармацевтичними якостями (софора японська, лавровишня
лікарська тощо) [3].
У парку представлені флора Північної Америки, Європи, Західного та
Східного Сибіру, Середньої Англії, Далекого Сходу, а також Японії та Китаю.
Дендропарк має наукове, господарське та ландшафтно-естетичне значення.
Природа, яка дає нам все для життя, вимагає від людей ощадливого,
бережливого відношення до себе.

Йтиму садом, полем, а чи лугом,
Буду я природі вірним другом.
Не столочу навіть і трави,
Я скажу їй: - Зеленій, живи!
Коли лісом буду я іти,
Скрізь посію зерна доброти.
Побажаю дереву, і пташці,
Щоб віки жили у мирі й щасті.
(Степан Жупанин)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Професіоналізм управлінської діяльності керівника навчального закладу –
це сукупність компетенцій, які формуються й дають суб'єкту (керівнику) змогу
професійно виконувати управлінську діяльність у сучасних соціальноекономічних умовах з урахуванням особливостей об'єкта управління, пов'язаних
із вирішенням педагогічних завдань [1]. Професійна управлінська компетентність
у сучасній науці розглядається як сукупність особистих можливостей посадової
особи, її кваліфікаційні знання, досвід, що дають змогу брати участь у виробленні
певного кола рішень або самостійно вирішувати певні питання завдяки наявності
відповідних знань і навичок. Компетентність керівника ПТНЗ за аналогією може
розглядатися як єдність психологічної, теоретичної і практичної готовності до
управлінської діяльності відповідно до конкретних вимог і завдань [2].
Сутність професіоналізму управлінської діяльності керівника виявляється в
таких компетенціях:
1)
функціональна компетенція, яка полягає у відтворенні традиційного
для навчального закладу циклу та володіння вміннями здійснювати управлінські
функції;
2) соціально-педагогічна
компетенція,
яка
передбачає
управління
навчальним закладом як соціальною системою;
3) соціально-економічна компетенція, яка забезпечує управління навчальним
закладом в умовах ринкових відносин, оволодінні менеджментом і маркетингом в
освіті;
4) інноваційна компетенція, яка спрямована на розвиток педагогічної
системи навчального закладу шляхом опанування інновацій;
5) фасилітативна компетенція, яка характеризується орієнтацією творчої
діяльності педагогів на створення оригінальної освітньої практики.
Формування компетентності керівника відбувається шляхом набуття
інтегративної цілісності необхідних знань і вмінь, що виявляються у
спроможності створити певний тип освітньої практики у своєму навчальному
закладі. Важливим теоретичним і технологічним питанням є визначення наукової
основи для систематизації знань та умінь, що становлять зміст компетентності.

Саме тому ми пропонуємо перспективний тематичний план проведення курсів
підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ (табл.)
Метою проведення курсів підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ є
вдосконалення інтелектуально-пізнавальної, мотиваційно-ціннісної та практичнодіяльнісної сфер особистості слухачів, підвищення їх професійної компетентності
та культури шляхом реалізації наступних завдань:
удосконалення та оновлення знань і умінь з теоретико-методологічних,
правових, економічних, управлінських, соціогуманітарних та інших питань
професійної діяльності слухачів;
отримання додаткових знань і умінь відповідно до вимог
кваліфікаційної характеристики посади директора ПТНЗ;
активізації самостійної діяльності слухачів;
формування, корекції, посилення професійних настанов слухачів.
Зміст підвищення кваліфікації ґрунтується на основі чинного законодавства
України та вимог кваліфікаційної характеристики (КХ) посади директора ПТНЗ і
визначається комплексом знань і умінь, які мають бути розвинуті в ході курсів і
які у загальному вигляді враховані як у професійній програмі, так і в документах,
що визначають зміст самостійної роботи слухачів за їх вибором (орієнтовній
тематиці атестаційних робіт, комплексних завданнях для навчального
практикуму).
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Таблиця
Тематичний план курсів підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ
Тема
Зміст
Філософія сучасної
Головні проблеми сучасної філософії освіти.
освіти
Становлення нової парадигми філософії освіти.
Визначення головної мети освітянської діяльності.
Суспільні та освітні суперечності.
Основні напрямки
Аналіз стану ПТО в Україні. Пошук шляхів
розвитку професійносоціального партнерства. Вивчення вимог ринку
технічної освіти
праці. Прогнозування попиту на робітничі кадри.
Інтеграція професій для само адаптації на ринку
праці.
Законодавчі основи
Вивчення
нормативно-правових
документів
забезпечення
діяльності закладів ПТО
діяльності закладів
освіти та практика їх
застосування
Державний стандарт як Компетентнісна основа державних стандартів ПТО.
модель управління
Методика розробки проектів стандартів. Особливості
якістю ПТО
структури державних стандартів.
Основи безпеки
Забезпечення безпечної життєдіяльності учасників
життєдіяльності в
навчально-виховного процесу в ПТНЗ. Охорона
ПТНЗ
праці. Документація з охорони праці.
Відкрита освіта і
Дистанційне навчання: стан та перспективи розвитку
дистанційне навчання
Зміст діяльності
Сучасні підходи до управління ПТНЗ. Професійна
директора ПТНЗ
компетентність керівника ПТНЗ щодо управління
якістю освіти у навчальному закладі

8.

Планування діяльності
та розвитку ПТНЗ

9.

Навчально-плануюча
та навчальнопрограмна
документація в ПТНЗ
Контрольно-аналітична
функція у діяльності
директора ПТНЗ
Об’єкти управлінської
діяльності директора
ПТНЗ

10.

11.

12.

Інноваційна діяльність
ПТНЗ. Інноваційний
менеджмент.

13.

Інформаційна культура
керівника

14.

Методологічні засади
ефективності
управління
Психологічні основи
педагогічного
менеджменту

15.

Стратегічне планування розвитку ПТНЗ. Формування
стратегічної мети та її обґрунтування. Інституційний
аналіз діяльності ПТНЗ.
Оновлення змісту навчально-виховної роботи у
навчальному закладі професійної освіти. Модульнокомпетентнісний підхід формування навчальних
планів та програм.
Структура
контрольно-аналітичної
діяльності.
Планування роботи з кадрами. Прогнозування в
управлінській діяльності.
Створення розпорядчої документації. Організація
роботи щодо планування розвитку ПТНЗ. Аналіз та
корекція
діяльності
кадрового
забезпечення.
Професійна компетентність керівника ПТНЗ
Досвід інноваційного менеджменту в зарубіжжі.
Вплив інноваційних технологій на навчальновиробничу діяльність ПТНЗ. Інноваційна освітня
діяльність в Україні. Особистісно-орієнтована освіта
як засіб інновації діяльності ПТНЗ. Децентралізація
системи ПТО.
Сутність
феномену
інформаційної
культури
керівника. Сучасні інформаційно- комунікаційні
технології в освіті. Зміст освітнього моніторингу,
умови його проведення. Якісна і кількісна
визначеність стандартів і норм.
Форми методичної роботи ПТНЗ. Інформаційноаналітичне забезпечення управлінської діяльності
Соціально-психологічні
засади
забезпечення
гендерної рівності в програмах професійної
підготовки та підвищення кваліфікації робітничих
кадрів.
Психологічні
резерви
вдосконалення
управління ПТНЗ

Проведення курсів підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ за таким
тематичним планом дасть змогу директорам професійно-технічних навчальних закладів:
орієнтуватися у сучасному освітньому просторі України і світу, визначати пріоритетні
напрями розвитку підпорядкованого ПТНЗ; здійснювати функції стратегічного та
оперативного управління розвитком ПТНЗ, а також управління педагогічним процесом,
ресурсами, педагогічним та учнівським колективом, розвитком професійного потенціалу
педагогічного персоналу та атестацією інженерно-педагогічних працівників, фінансовогосподарською діяльністю ПТНЗ; приймати управлінські рішення та забезпечувати їх
реалізацію; застосовувати знання нормативно-правової бази ПТО для забезпечення
ефективної діяльності ПТНЗ, забезпечувати дотримання законодавчих на нормативних
вимог по всіх аспектах діяльності ПТНЗ; забезпечувати належний документальний
супровід діяльності ПТНЗ; забезпечувати результативність та ефективність управління, в
т.ч. в умовах обмежених ресурсів, а також об’єктивність оцінювання можливостей,
процесу і результатів діяльності ПТНЗ і власної управлінської діяльності; забезпечувати

якість освіти у ПТНЗ; використовувати сучасні технології в управлінській діяльності, в
т.ч. інформаційні; застосовувати на практиці знання основ загальної та професійної
педагогіки, теорії і методики навчання та виховання; основ менеджменту; педагогічної
психології та психології управління; сучасних засад та систем неперервної освіти та
підвищення кваліфікації; забезпечувати соціальне партнерство та зв’язки з
громадськістю; створювати інноваційне освітнє середовище у ПТНЗ; здійснювати
педагогічне спілкування; забезпечувати сприятливий психологічний клімат у колективі;
забезпечувати неперервний саморозвиток.
Професійна підготовка керівника закладу освіти в рамках курсів
підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ на основі компетентнісного підходу
спрямована на розвиток його професійної компетентності, що, у свою чергу
забезпечує можливість здійснення ним його професійної діяльності, і як результат
– вдосконалення управління навчально-виробничою діяльністю професійнотехнічного навчального закладу.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Целью государственной молодежной политики (ГМП) является развитие и
реализация потенциала молодежи в интересах России. Учитывая тенденции
социально-экономического и общественно-политического развития России на
среднесрочную перспективу, ГМП в Российской Федерации будет реализована по
следующим приоритетным направлениям: вовлечение молодежи в социальную
практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; развитие
созидательной активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Одним из основных методов реализации приоритетных направлений работы
с молодежью признается метод разработки и осуществления социальных проектов.

Социальное проектирование представляет собой гибкую модель развития
мышления, формирования умений программирования деятельности, организации
взаимодействия субъектов общественных отношений. Это такое «социальное
средство», которое способствует формированию умений целеполагания,
нахождения оптимальных путей достижения сформулированных целей,
эффективного использования доступных ресурсов. Социальное проектирование
способствует развитию умений определять потребности людей, реальный спрос на
рынке товаров и услуг, описывать исходное и желаемое состояние объекта,
определять процессы изменения состояния объекта, оценивать результаты своего
труда [1].
Определяя потребности людей и изготавливая продукцию (оказывая услуги),
человек входит в отношения зависимости – несет ответственность. Он, например,
выполняет определенные обязанности и, таким образом, становится подотчетным.
Или самостоятельно принимает решение и совершает действия –
самоопределяется на выполнение долга. Объектом ответственности могут быть
другие люди, будущие поколения, общности, животные, окружающая среда и т.п.
Интегративный опыт деловой ответственности молодые люди приобретают в
процессе проектирования и реализации проектной идеи.
Кроме формирования чувства ответственности за принятые решения в ходе
проектирования и реализации проектной идеи решается комплекс актуальных
задач, включающих развитие самостоятельности, объективное оценивание своей
деятельности, развитие коммуникативных умений, развитие способности работать
в группе (при коллективном проекте), обучение анализу своей деятельности,
формирование умений правильно описывать процесс своей деятельности, развитие
способности презентовать свою деятельность.
Социальное проектирование можно считать системообразующим фактором
социализации, самореализации, решения собственных проблем, придающим им
интегративный характер и практическую направленность. Проектирование важно
и потому, что самый ценный и прочный опыт формируется самостоятельно, в ходе
собственных творческих изысканий. Привлекательность этого метода состоит еще
и в том, что в процессе работы над проектом и в ходе реализации проектной идеи
у молодежи развиваются организационные и рефлексивные способности.
Для формирования созидательной активности молодежи в процессе
социального проектирования необходимо решить, как минимум, три задачи: 1)
вызвать интерес и сформировать положительное отношение к социальному
проектированию; 2) побудить принять участие в деятельности проектирования и
реализации проектной идеи, учитывая потребности, интересы и потенциал
молодежи; 3) формировать и развивать чувство ответственности за свои поступки
и действия в ходе проектирования, реализации проектной идеи в совместной
деятельности с другими [2, 3].
Специфические формы проявления созидательной активности связаны с
глубинными процессами внутренней деятельности, где особенно остро происходит
борьба за себя как деятельного субъекта, за введение себя в общественно значимое
состояние, в культурный мир общества. Достигается это в процессах самопознания

и самообнаружения, самопонимания, личностного и профессионального
самоопределения, саморегуляции. Они являются факторами, воздействующими на
созидательную активность. Созидательно активный молодой человек уже
заключает в себе определение – целеобразующего, социального проектирующего
субъекта.
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ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ
За останні роки значно зросла увага дослідників до повсякденності як окремого
напряму історичної науки. Наголос на соціально-антропологічному вимірі
зумовлений, по-перше, неспроможністю застарілої методології повноцінно й усебічно
відтворити історію минулого на основі державницьких, ідеологічних, суспільнополітичних, соціально-економічних чи культурно-мистецьких параметрів; по-друге,
потребою скоригувати традиційні погляди на відомі макроісторичні процеси та

створити емоційно й фактологічно насичену історичну картину. Цей напрям
актуальний також через відставання вітчизняної науки від зарубіжної в дослідженні
історії повсякденності. Зміна підходів і методів вивчення явищ та процесів минулого й
сучасного в зарубіжній історіографії зумовлена кількома причинами: академічні
пошуки всебічного вивчення історії, криза індустріального суспільства, зародження
антиглобалізму, пошуки «малих альтернатив», нових ціннісних орієнтацій,
можливостей і перспектив для кожної окремої людини.
Антропологічний напрям історіописання постає завдяки появі Школи
«Анналів», заснування якої пов’язують з іменами М. Блока і Л. Февра та виданням
1929 р. журналу «Аннали економічної та соціальної історії». Послідовники цієї школи
рішуче відкинули традиційну на той час позицію оповідати історію держави або
діяння владних осіб, спираючись на активне цитування офіційних історичних джерел.
М. Блок висловлює тезу, що предметом історії є людина, а історія — це наука про
людей [1].
У 1970-х рр. під керівництвом К. Гінзбурга і Д. Леві італійські історики
створили видання наукової серії «Mikrostoriа» («Мікроісторія»). На відміну від
французької школи їх цікавили не стільки «середній зріз» і типовість, скільки
унікальність і винятковість, дослідження випадкового, одиничного та приватного.
Об’єктом історіописання стають не великі прошарки населення, а малі соціальні групи
чи навіть окремі родини [2]. Лозунг перейти «від розгляду державної політики і
аналізу глобальних суспільних структур і процесів до розгляду маленьких життєвих
світів і повсякденного буття звичайних людей» (т. зв. історія соціальних низів)
висловлюють у 1970-1980-х рр. німецькі вчені. Завдяки їм постає оригінальний
напрям досліджень — «історія повсякденності» (нім. — Alltagsgeschichte), або «історія
знизу» (Geschichte von unter). Класиками подібних теоретичних і практичних
досліджень стали К. Бергман, Н. Еліас, В. Ульріх та ін. Услід за ними на соціальній
історії зосередилися англійські науковці.
Привертає увагу цикл праць американки Ш. Фіцпатрік, написаний у рамках так
званої нової культурної історії [3]; [4]. Авторка зосередилася на дослідженні
повсякденного життя громадян СРСР, з’ясуванні його сенсів і символів. Історія
повсякденності подається через зріз поведінки громадян, стратегії виживання та
кар’єрного просування, якими користуються люди в специфічних соціальнополітичних умовах тоталітаризму.
У російській історіографії необхідність розвитку соціальної антропології
першим умотивував відомий історик-медієвіст А. Гуревич: «У результаті
зосередження інтересів на політико-економічній та соціологічній проблематиці
людина — реальний учасник і творець історії — була ніби «витіснена» […] або зовсім
забута. Злиття історії з соціологією і політекономією призвело до дегуманізації історії»
[5, 57]. Популяризації в Росії культурної та соціальної антропології також сприяли
праці Г. Кнабе, Н. Козлової, Ю. Лотмана, які започаткували пізнання минулого в
ментальному зрізі, розкрили поняття й збагатили методологію історії повсякденності.
Вітчизняна ж історіографія обмежується переважно позитивістськими схемами,
що спираються на дослідження фактів і кількісних показників історичного розвитку.
Це пояснюється відсутністю в Україні традиції методологічних студій. Спробу подати

«подієвий ряд» історичного минулого в тісному зв’язку з його світоглядною та
ментальною основою першими здійснили Я. Грицак та Н. Яковенко. Поступово увага
українських науковців до історії повсякденності посилюється, виробляють власні
загальнотеоретичні й методологічні підходи. Так, О. Удод сформулював актуальність
нового напряму, окреслив історіографічний розвиток цієї проблеми, а також спробував
науково визначити, що таке «повсякденність» [6]. Суттєвий внесок у теорію
повсякденності зробила О. Коляструк, яка висвітлює становлення історії
повсякденності в гуманітарних науках, пропонує методологічний концепт
дослідження повсякденності та визначає коло джерельно-документального
забезпечення [7]. Загальнотеоретичні розробки уможливили появу конкретноісторичних досліджень із історії повсякденності (праці Л. Ковпак, Т. Марусик,
Н. Шліхти, наукові роботи О. Пенькової, О. Тєвікової та ін.).
Активізації досліджень українських істориків у галузі методології, а також
історії повсякденності сприяли україно-німецькі семінари з проблем соціальної історії
(Київський університет імені Тараса Шевченка) та семінари в Національному
університеті «Києво-Могилянська академія» з курсу «Історія СРСР (антропологічний
вимір)». Нові методологічні підходи до вивчення минулого в річищі «нової соціальної
історії» презентує історико-культурологічний збірник «Схід-Захід» (видається з 1998
року), новий альманах «Соціум» (виходить з 2002 року) та ін. Особливістю джерельної
бази наукових розвідок цих часописів стало переважання у її структурі усних джерел:
інтерв’ю, спогадів, усної традиції.
Отже, науковий об’єкт історії повсякденності є досить актуальним на сьогодні,
оскільки розкриття та аналіз різних граней матеріального й духовного життя
суспільства у розрізі повсякденності фокусує увагу не на описі «подій» і «суспільних
процесів», а на людині, її світогляді й ментальних характеристиках.
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ГУМАНІЗАЦІЯ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
В умовах побудови українського громадянського суспільства за
необхідність постає проблема формування нового мислення. Велику роль в цьому
процесі відіграє гуманізація і гуманітаризація вищої освіти, що дозволяє
перебудувати характер розвитку особистості, зміни моральної орієнтації
суспільної свідомості як засобу пристосування суспільства до нових реалій.
Гуманне мислення пов’язане з критичною оцінкою сучасної культури, з
пошуками вирішення загальнолюдських проблем, вільним розвитком кожної
людини. Для того, щоб суспільство стало «інтелігентним» (а тільки таке
суспільство має змогу зберегти і відтворити адекватні людські природні цінності
життя) необхідно відроджувати цінності культури, і перш за все, національні.
Культура сьогодні не може існувати поза межами національного самовиразу.
Національне народжується з конкретно-історичних особливостей життя народу.
Причому творчість нації є унікальним процесом. Тому в кожній національній
культурі є особливості і своє бачення світу, свої психологічні детермінанти, своє
специфічне розуміння моральних цінностей, своя образність художнього
мислення тощо. Вона має свою іманентну логіку, яка підтримує духовний та
інтелектуальний потенціал нації, виступає як імпульс творчої діяльності людини,
змінює духовне здоров’я народу, створює його національний ідеал.
Цілком природним і закономірним є прагнення людей до пізнання,
засвоєння своєї самобутньої національної культури, до формування національної
самосвідомості, яка морально зміцнює людину, пробуджує інтерес до вітчизняної
історії, цінностей, традицій. Відрив від національних коренів неминуче приводить
до національного нігілізму і духовного вакууму, що заповнюється штучно
створеною духовністю. Але й любов до своєї нації не можна перетворювати на
бездумно фанатичне обожнення, фетишизувати свою націю як «богообрану»,
«найбільш розумну і талановиту». Тому культурне самопізнання можливе лише
завдяки участі інших культур – за контрастом, коли відбувається їх
«взаємовідзеркалення». І саме в розумінні цієї проблеми велику роль відіграє
гуманізація і гуманітаризація вищої освіти як складова формування майбутнього
спеціаліста у ВУЗі. Між гуманізацією і гуманітаризацією існує діалектичний
взаємозв’язок: гуманізація є одним із факторів процесу гуманітаризації і
спрямована на подолання механічного підходу до індивіда. Вона включає в себе
завдання гармонійного поєднання раціонального мислення і емоційно-образного
сприйняття світу як двох типів відображення, пов’язаних з функціональною
асиметрією головного мозку, які однаково важливі для світорозуміння і
світовідчуття людини, що дозволяє бачити в «світі людини» безліч смислів, які
значно впливають на покращення всіх сторін (боків) життя людей. І у цьому плані

гуманітарна підготовка визначає всебічний розвиток найбільш складних та тонких
сторін духовної їх сфери: моральних і естетичних почуттів, без високої культури
яких не можливо будувати гуманні відносини з природою, з іншими людьми, з
самим собою. Не менше значення для формування особистості студента мають і
знання іншого характеру – політичного, історичного, екологічного тощо, які
ефективно впливають на адаптацію людини в суспільстві, на формування її
внутрішньої культури. Озброєні гуманітарними знаннями майбутні спеціалісти
зможуть з філософських позицій усвідомлювати досягнення сучасної науки і
техніки, нові економічні відносини та соціальні і політичні реалії, інакше кажучи
мати інтегроване розуміння таких зв’язків як «людини-людина», «людинасуспільство», «людина-культура», «людина-природа», «людина-машина»,
«людина-виробництво» тощо.
Отже, гуманітарні знання дають можливість подолати технократичне і
вузькопрофесійне мислення, сформувати духовно багату особистість, яка
орієнтована на загальнолюдські цінності, яка має розвинуте почуття професійної і
моральної відповідальності, яка вміє свої власні інтереси гармонійно поєднати з
інтересами суспільства.
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РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЇ У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НАУКОВОГО
ДОРОБКУ АКАД. В. Г. КРЕМЕНЯ)
Останнім часом усе більше з’являється педагогічних досліджень,
присвячених аналізу взаємодії культури й освіти. Академік В. Г. Кремень пише,
що освіта, «будучи феноменом культури, являє собою її певну проекцію і в нормі
за своїми морфо-епістемічними характеристиками адекватна ознакам культури,
що породжена нею» [5].
Освіта будь-якої країни відбиває в собі найголовніші її цивілізаційнокультурні ознаки та особливості наявного історичного моменту, забезпечуючи
поєднання національних традицій з релевантними інноваціями – як виробленими
всередині неї, так і запозичені ззовні, зі скарбниці вселюдського досвіду. На цих
підставах національна система освіти має забезпечувати безперервність поступу
країни, здійснювати ефективну соціалізацію та професійну підготовку молоді до
життєдіяльності в світі, який постійно ускладнюється.
Окремої уваги в дослідженнях академік В. Г. Кремень надає
глобалізаційним процесам у світі та їх впливові на розвиток людства, врахуванню
їх при визначенні стратегічних напрямів розвитку України, цілісному соціально-

політичному аналізу основних етапів української історії, розвитку незалежної
України.
У наукових дослідженнях В. Г. Кременя ґрунтовно проаналізовано стан
національної освіти, визначено актуальні проблеми освітянської галузі та причини
їх виникнення, окреслено шляхи подолання труднощів в освітній сфері та її
розвитку в контексті глобалізації, європейської інтеграції і національної
самоідентифікації. Досліджується роль культурології у становленні сучасної
освіти, формування культурологічного світогляду студентів при формуванні
моделі
професійної
освіти є складовою частиною парадигми сучасних
педагогічних інновацій.
Василь Григорович Кремень ініціює, активно сприяє і впроваджує в
практику освітньої діяльності принципи гуманізації і демократизації навчальновиховного процесу в освітніх закладах різних типів. Такі нововведення, як
дванадцятибальне позитивне оцінювання навчальних досягнень учнів, перехід до
дванадцятирічного терміну і нового змісту середньої школи, незалежне
тестування учнів, успішно функціонують. Автор понад 350 наукових праць.
Акад. В. Г. Кремень у своїх працях [1, 4, 5, 7] переконливо доводить, що
важливе місце у сучасному духовному житті суспільства займає проблема моделі
становлення сучасної освіти, оскільки світ освіти з плином часу став настільки
складним, що його не можна вже охарактеризувати, користуючись тільки
традиційною науковою термінологією. Модель у її багатоаспектному вимірі
відображає внутрішню, сутнісну організацію педагогічної системи і може стати
тим наріжним каменем, у якому прихований невичерпний потенціал педагогічних
інновацій сучасної освіти (у тому числі і професійної); так як інтенсивний
розвиток суспільства вимагає формування якісно нової парадигми освіти як
багатогранної системи.
Праці акад. В. Г. Кременя [1, 4, 5, 6] переконливо доводять, що педагогічна
модель формування культурологічного світогляду студентів, організація
діяльностей їхньої роботи і роботи викладача перебувають у діалектичній
взаємовідповідності; навчальний аспект займає домінуюче становище, він
визначає всі параметри процесу навчання, перебуває у тісному взаємозв’язку із
вихованням особистості студента; важлива роль у реалізації процесу навчання
сприйняття соціального досвіду; цілі, зміст, форми і методи, засоби та джерела
навчання підпорядковані найголовнішому: формуванню особистості майбутнього
професіонала-фахівця.
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ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Повсякденність як буденна рутинна частина життя людини, яка в силу своєї
тривіальності, примітивної утилітарності, монотонності залишається практично
непоміченою самою людиною та її оточенням, протікає автоматично та, як
правило, не фіксується свідомістю; стала цікавою лише мистецтву Нового часу.
Митці стали приділяти увагу зображенню повсякденності поруч із
нетривіальними подіями та явищами, які звичайно й перебували в полі зору
майстрів мистецтва. У романтизмі, натуралізмі, реалізмі 19 ст. зображення
повсякденності досягає свого апогея. При цьому вона частіш за усе виступає тут
як об'єкт певного ставлення митця: ідеалізуючого, романтичного, критичного,
гротескного, іронічного, естетизуючого тощо. Це ставлення начебто виводить
фрагмент повсякденності, що зображується, за межі рутинно-буденного
контексту, включаючи його в художньо-естетичний простір, урівнюючи тим
самим з іншими, більш високими в ціннісному відношенні предметами
зображення. Цьому сприяв і сам технологічно-обумовлений процес зображальновиражальної трансформації цього фрагменту повсякденності.
Авангард початку ХХ ст. відмовився від роботи з повсякденністю – в тій
мірі, в якій він відмовився від традиційних способів зображення або від людини
як об’єкту зображення. Окремі фрагменти або елементи повсякденності, які
потрапляли до поля зору художників-авангардистів, як правило, цікавили їх не
самі по собі, а виключно як спонуки спонтанних творчих процесів, у результаті
яких виникали твори, які не мають жодних точок перетину з фрагментом

буденного життя, що їх спонукав. Останній повністю розчинявся й
перетворювався в акті творчості.
Проте, починаючи з дадаїзму та особливо з реді-мейдс Дюшана намітилось і
принципово інше ставлення до повсякденності, яке було потім розвинуте у попарті, фотореалізмі, концептуалізмі, постмодернізмі, арт-практиках останніх
десятиріч ХХ ст. Повсякденність стала розглядатись як нескінченне поле
можливостей для сучасних арт-практик, необмежене поле докладання творчої
енергії митця. Будь-який довільно взятий фрагмент повсякденності (конкретний
епізод з життя звичайної людини або будь-який предмет утилітарного
призначення ) вилучається з потоку повсякденного життя й переноситься в
практично незмінному вигляді в простір, що його розуміють як художній
(виставковий зал, музей, експозиційні площадки тощо). Пісуари, унітази та інші
предмети самого здавалося б низького призначення підносяться на подіуми й
п’єдестали поруч з Венерами та Аполонами – спочатку начебто з деяким
іронічним смислом та епатажним розрахунком, а потім і цілком серйозно з майже
молитовним ритуалом і глибокою пошаною. Біде, автомобіль, холодильник,
телевізор і комп’ютер займають у сучасному цівілізаційному просторі місце
ікони. Без них сучасна людина вже не мислить життя. Через це речі висуваються
на провідне місце в свідомості, та відповідно і в арт-практиках та арт-проектах
сучасної художньої індустрії. Не людина, а річ відтепер стоить у центрі уваги
сучасного гранично дегуманізованого „актуального мистецтва”. Людина лише
статист при речі або її підсобний робітник, її раб.
Предмети звичайно переміщуються безпосередньо, а фрагменти того чи
іншого епізоду повсякденності частіш за усе – у вигляді документальних
фотографій, кіно- та відеозаписів, зображень художників-фотореалістів,
магнітних записів і т.і. Смисл акту залишається одним і тим самим: наділити
будь-який фрагмент повсякденності іншим, неповсякденним, небуденним,
неутилітарним смислом, перетворити його на подію художньо-естетичної
культури. Інколи для підсилення нових (або глибоко прихованих) смислів того
або іншого фрагменту повсякденності з ним проводять певні маніпуляції:
тиражують його (шовкографії Уорхола), варіюючи, наприклад, колір фотографій
або їх розміри; включають різні елементи та фрагменти повсякденності (вилучені
з різних контекстів) у навмисно створені композиції або процеси, акції,
концептуальні проекти. Варіативність маніпуляцій нескінченна. Наприкінці ХХ
ст. подібні арт-практики у візуальних мистецтвах фактично вийшли на перше
місце.
Істотний поштовх інтересу художньо-естетичної свідомості постмодернізму
до повсякденності дали численні дослідження повсякденного життя французських
соціоантропологів Мішеля де Серто, П’єра Бурд’є, Жоржа Баланд’є та ін.
Систематично й ретельно досліджуючи всі аспекти повсякденності самих різних
верств населення, вони прагнуть показати, що саме тут можна досягнути
розуміння глибинних засад людського життя, а не в його оптимальних сплесках у
формі релігійних і філософських учень або творів елітарного мистецтва.
Зрозуміло, що „актуальне мистецтво”, відчувши тут паралель своїм пошукам у

галузі повсякденності, підсилює свій пошук у галузях, які ніколи не належали
мистецтву – в немистецтві, яке теперь виводиться на рівень мистецтва.
Протягом усієї другої половини ХХ ст. у сферу того, що раніше в культурі
називалось мистецтвом, з надзвичайною послідовністю та наполегливістю
вводяться елементи й фрагменти повсякденної дійсності, нескінченні
випадковості та найдрібніші епізоди багатоманітного й багатоликого життя
людини. В сучасних арт-практиках і арт-проектах позахудожні елементи, об’єкти
та акції займають часто провідне місце, відіграють провідні ролі. Як наслідок не
тільки профанами від культури, але й рядом представників „актуального
мистецтва” події повсякденної дійсності осмислюються як явища, більш цікаві й
значимі в сучасному арт-смислі, ніж твори їх колег і навіть їх власна продукція.
Цілком закономірно, що в полі художньо-естетичної свідомості, яка має такі
засади, мистецтво припиняє бути мистецтвом у новоєвропейському смислі. Воно
практично відмовляється від фундаментальних для європейської культури
принципів міметизму, символізму, вираження, відображення будь-чого. Художній
образ і символ втрачають свою актуальність в „актуальних” арт-практиках і артпроектах. Їх місце займають симулякри, артефакти, об’єкти.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УСНОІСТОРИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ В ХОДІ ВИВЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Інтенсивний розвиток історичної науки в Україні з часу здобуття нею
незалежності обумовив піднесення та популярність новаторських напрямків
наукової думки. Долучення українських учених до надбань світової наукової
спадщини привело до якісного оновлення теоретичних підходів та апробації
новітнього методичного інструментарію при вивченні та аналізі складних і
суперечливих суспільно-політичних та соціально-культурних явищ в історичній
ретроспективі. Провідне місце посіли праці жанру «усної історії».
Основні теоретичні та методологічні розробки у галузі усної історії
здійснені зарубіжними вченими: П. Томпсоном, Я. Вансиною, А. Пасеріні,
А. Портеллі, М. Фрішем, П. Хаттоном. Зауважимо також, що серед зарубіжних
науковців вказаний напрям опановують і російські дослідники. Серед них:
Г. Горелік, М. Лоскутова, Р. Рєпіна, Є. Стрєкалова, А. Філюшкін. Примножують
надбання усної історії й українські дослідники: Г. Грінченко, С. Гуркіна,
Г. Дацюк, Т. Пастушенко, Н. Сурева.
У зв’язку з цим метою даної статті є виокремлення особливостей усної
історії та груп проблем, з якими стикається дослідник в ході вивчення всесвітньої
історії.

Нині під усною історією розуміють наукову дисципліну, що володіє
власним методом дослідження — інтерв’ю, за допомогою якого здійснюється
фіксування суб’єктивного знання окремої людської особистості про епоху, в якій
жила людина. Сутністю цього напряму є запис усної розповіді очевидців тих чи
інших подій, спогадів на окрему тему чи про певний життєвий період.
Усна історія — це історія, побудована навколо людей. Вона наповнює
життям історію як таку і розширює її масштаби, дозволяє знайти героїв не лише
серед вождів, але й серед невідомої більшості народу. Вказаний науковий напрям
дозволяє більш реалістично й об’єктивно відтворити минуле, піддати сумніву
„офіційну версію”. «Усна історія, - як стверджує Пол Томпсон, - створює умови
для більш справедливого суду: можна викликати свідків з нижчих класів, з числа
знедолених або переможених. Вона дозволяє реалістичніше і об’єктивно
відтворювати минуле, ставити під сумнів «офіційну версію», тим самим
справляючи радикальний вплив на соціальні цілі історичної науки в цілому» [7,
18].
Ще наприкінці 1970-х років багато дослідників не погоджувалися з
об’єктивністю усної історії. Пам’ять людини, підкреслювали окремі науковці, не
можна розглядати як своєрідний „контейнер”, що уміщує необхідну для історика
інформацію. Людина сприймає навколишній світ через свій досвід, породжений
культурою того суспільства, у якому вона живе. Таким чином, спогади людини
мають не „чисті факти”, а інтерпретацію людиною подій. Тому розділити ці два
елементи практично не можливо. До того ж спогади людини можуть змінюватися
з часом чи під впливом тих оцінок і суджень, що переважають у суспільстві [5,
15]. Тому індивідуальна і колективна пам’ять постійно взаємодіють,
трансформуючи той образ минулого, який виникає у розповідях про нього. До
того ж неприємні події людина може просто забути. І саме ці події можуть бути
найціннішими для історика.
Точності розповіді може заважати і слабка пам’ять людини чи сприйняття
людиною тієї чи іншої події. Іронія в тому, що це одночасно і недолік, і перевага
усної історії. Перевага полягає в тому, що, дозволяючи поглянути на події крізь
призму часу, усна історія висуває інші критерії для оцінки їх значимості,
співвідносячи ці події зі змінами в поглядах людини. Завдання усного історика
полягає не лише у відділенні міфу від реальності, але і у з’ясуванні явних і
прихованих причин міфотворчості. Це, разом з аналізом інших важливих аспектів,
допоможе нам виявити шляхи формування значення даної події в процесі життя
окремих людей, поколінь, суспільства та здійснити його інтерпретацію [4, 301].
Критики усної історії вказують і на те, що кілька очевидців одних і тих же
подій можуть по-різному про них розповісти. Причому їхні оповіді можуть бути
прямо протилежними. Та до цього необхідно підходити науково. Є два способи
вирішення цієї проблеми. Можна провести критичний аналіз джерел і,
ліквідувавши суб’єктивність розповіді, намагатися встановити, як було насправді.
А можна зробити предметом саму суб’єктивну різницю розповідей, намагаючись
не ліквідувати її, а, навпаки, стимулювати за допомогою запитань. І така позиція
професійно виправдана, оскільки суб’єктивний світ людей — не тільки результат,

але і учасник історії. Дві позиції не виключають одна одну, але різниця між ними
значна. У першому випадку „усна історія” — джерело, у другому — як джерело,
так і об’єкт дослідження [6, 141].
Хибною є думка, що фактична достовірність є монополією письмових
документів. Дуже часто вони лише відтворюють інформацію, взяту з
невстановлених усних джерел, які важко перевірити (наприклад, різного роду
доповіді, донесення, звіти та інші документи, де вказано, що інформація, вміщена
у них, взята з усного свідчення). Очевидно, ці два види джерельної інформації
повинні співіснувати разом. Як зауважує А. Портеллі, „письмові й усні джерела
не виключають одне одного. Вони мають як загальні, так і особливі якості й
завдання, виконати які може тільки один із цих двох типів джерел (або ж з якими
один із них „справляється” краще за іншого). Відповідно, вони вимагають різних
прийомів і методів аналізу та інтерпретації [5, 32].
Усна історія не вимагає виключення із розгляду всіх інших типів джерел:
жодне значне наукове дослідження, проведене у рамках цього напрямку, не було
здійснене винятково на базі усних джерел. До того ж, названі джерела спонукають
до перевірки офіційних письмових фактів.
Зазначений напрям найбільш ефективний у випадках необхідності
заповнення лакун, які виникають коли вже „немає” чи „ще немає” письмових або
інших традиційних історичних джерел. Особливого значення він набуває при
дослідженні не фактів історії, а фактів свідомості чи інших процесів, які важко
дослідити методами ортодоксальної науки. Тривалий час стиль життя, поведінка,
мислення, пам’ять людини трактувалися як такі, що не мають історії і не можуть
стати предметом її вивчення. Тому сьогодні необхідно вивчити все те невловиме і
недоступне, що знаходиться у позаписемних і нефіксуючих сегментах життя [2].
Особлива ситуація склалася на теренах колишнього Радянського Союзу,
де джерельний корпус документів особистого походження (мемуарів, листів,
хронік), що дозволяють вивчати актуальні аспекти історичного знання, в архівах
представлені недостатньо. Влучною є теза П. Томпсона, що головною проблемою
для вивчення колишніх соціалістичних країн стало не знищення писемних
документів, а масштабність недостовірних і викривлених даних, які в них
містяться [7, 74]. Для вивчення радянської спільноти зсередини письмові джерела
недостатні. Існуючі прогалини, на нашу думку, можна заповнити лише за
допомогою усноісторичних методів.
Водночас, названий дослідницький метод має ряд особливостей, які
необхідно враховувати історикам:
1. Усна історія розповідає нам не стільки про події, скільки про їх сенс.
Інтерв’ю часто відкривають нам невідомі події чи невідомі сторони відомих
подій. Часто усні джерела можуть небагато додати до того, що ми знаємо про
подію, але вони багато розкажуть нам про її психологічну ціну.
2. Достовірність усних джерел мають особливу природу. Значимість
усного свідчення може полягати не у його прихильності до фактів, а скоріше в
його відхиленнях від них, коли починають проявляться людські уявлення,
бажання, символи. Тому не існує „неправдивих” усних джерел.

3. Усні джерела необ’єктивні. Хоча це твердження застосовується до
будь-якого джерела. Але необ’єктивність усних джерел полягає в тому, що вони
штучні, мінливі й упереджені за своєю природою. Зміст письмового джерела не
залежить від потреб дослідження і його гіпотези, це стабільний текст, який ми
можемо лише по-різному інтерпретувати. Зміст усного джерела залежить в
основному від того, що додає в нього інтерв’юер у вигляді запитань, діалогу зі
співрозмовником, від їх особистих відносин.
4. Усні джерела є неповними. Усне свідчення не повторюється два рази в
одному і тому ж вигляді. Один і той же дослідник, беручи інтерв’ю у однієї і тієї
ж людини, але у різний час, може отримати дві версії розповіді.
Історичне дослідження, яке використовує усні джерела, завжди
залишається незавершеним у силу самої природи джерел, а історичне
дослідження, яке не включає усних джерел, неповне за змістом.
5. Усні джерела є необхідною, хоча і недостатньою умовою для
створення історії пригнічених верств населення; у них меншою є потреба для
історії правлячих станів, які контролюють процес обміну інформацією за
допомогою письмових повідомлень в суспільстві і які залишають після себе
більше документів [5, 32―51].
Окрім того, усна історія дає можливість побачити, що люди думають про
своє життя, як вони сприймають свою власну роль у ході історичних подій.
При дослідженні перед усним істориком постає маса проблем. На окрему
увагу заслуговують труднощі, пов’язані з самим процесом інтерв’ювання. Це і
висока ступінь суб’єктивності матеріалів, отриманих у результаті інтерв’ювання, і
значна відмінність у властивостях характеру й темпераменту оповідача, і вплив на
хід і зміст інтерв’ю з боку інтерв’юера, і проблема так званих „матричних
текстів”, і часто неадекватність гендерних, етнічних і політичних проблем в усних
свідченнях, і проблема авторства документа [2].
Основною гарантією успішного проведення інтерв’ю є підготовленість та
певного роду професіоналізм самого інтерв’юера. До найважливіших якостей,
якими повинен володіти дослідник, належить: інтерес та повага до людей як до
особистостей; гнучкість реакції; здатність проявити розуміння та співчуття до так
званої іншої людини, готовність вислухати респондента; методика та наукова
підготовленість; вироблення власного варіанту стилю інтерв’ювання — від
дружнього та неформального (розмовного) до офіційно-стриманого способу
задавання запитань [3, 223].
Іншою важливою проблемою інформативності інтерв’ю є обмеженість
пам’яті досліджуваних. Щоб допомогти респондентам пригадати минуле більш
детальніше, можна використати додаткові прийоми. Один із них — демонстрація
старих знарядь праці, фотокарток, одягу, предметів побуту, прослуховування
пісень та мелодій досліджуваного періоду. Досить ефективним прийомом є
відвідування тих місць, з якими пов’язані спогади. Іншими прийомами для
активізації спогадів респондентів є побудова хронологічних схем (ліній часу),
генеалогічних схем, використання історичних карт або створення своїх карт-схем
самими опитуваними [1, 48—57].

Цікавими для дослідника можуть виявитися і помилки респондентів,
особливо, коли вони часто зустрічаються в різних інтерв’ю. Відомий італійський
дослідник А. Портеллі присвітив таким „помилкам” у датуванні подій місцевої
історії спеціальне дослідження. Автор підкреслює, що, людям властиво
запам’ятовувати події, уміщуючи їх до певного контексту, співвідносячи їх з
основними віхами власного життя та деякими дійсно значимими подіями з історії
свого міста чи країни. Хронологія інших подій відновлюється уже виходячи з цих
віх і того розуміння, якого надає їм оповідач. Саме тому вивчення систематичних
помилок у хронології, що властиві не лише одній людині, але багатьом людям з
одного середовища, дозволяє зрозуміти їхню картину минулого — той сенс, який
вони у нього вкладають [2, 202—203].
До наших днів у історіографії залишається дискусійною проблема вибору
оптимального підходу до форми проведення інтерв’ю. Так, одна група
спеціалістів відстоює попереднє продумування формулювання питань перед
інтерв’ю, які будуть задаватися респондентові у чіткому порядку і спрямовані на
конкретні відповіді. У такому випадку на практиці інтерв’юер працює з
розграфленим запитником, який заповнюється галочками. Його жорстка логічна
структура настільки сковує пам’ять, що респондент здатен лише на односкладові
чи дуже короткі відповіді. Інший підхід, так звана „вільна розмова” ґрунтується
на відкритій дискусії й вільному діалозі між інтерв’юером і респондентом без
раніше встановленої схеми [3, с. 49]. Тому найоптимальнішим, на нашу думку, є
метод „інтерактивного інтерв’ювання”, що перетворює інтерв’ю у справжній
продукт спільної творчості.
Та з цього вирішення проблеми виникає ще одна — неоднозначним є
процес отримання історичного джерела — інтерв`ювання. На відміну від інших
історичних джерел, під час добування усного свідчення, дослідник впливає на
носія інформації про минуле, а отже, і на дане історичне дослідження. Не лише
тематика, зміст, але й сам факт опитування часто впливає на свідомість
інформатора, змінюючи її. І саме в цьому принципова відмінність джерел усної
історії.
У соціології це явище отримало назву „ефекту інтерв’юера”. Важливим
джерелом виникнення таких ефектів є акти так званої незапрограмованої
поведінки опитуючих. Очевидно, що невдалі спроби зондування, різного роду
підказки, коментарі та інші додаткові мовні включення спонтанного походження
формують у респондентів певні очікування відносно позиції інтерв’юера,
провокують прагнення до вгадування його думок і в значному ступені
програмують „модельні” відповіді, відхиляючись від істини. Будь-яке
непередбачене втручання у формулювання питання і загальну процедуру інтерв’ю
призводить якщо не до повного зриву наміченої дослідницької програми, то у
крайньому разі до необхідності її істотного коригування [7, 86]. Про що завжди
має пам’ятати дослідник.
Таким чином, у даній статті зроблено спробу визначити проблеми та
особливості застосування методів усноісторичного дослідження в ході вивчення
всесвітньої історії. З’ясовано, що за допомогою даних, котрі надає усноісторичний

метод, дослідники мають можливість зберегти свідоцтва безпосередніх учасників
певних подій, так званих „маленьких людей”, які в офіційних джерелах фігурують
лише в ролі статистичних одиниць, а часто і взагалі забуті. Окрім того, усна
історія — це багатий та необхідний напрям досліджень, який дозволяє зрозуміти
те, що рідко вдається побачити, використовуючи інші види джерел. Адже
дослідження зазначених матеріалів надають ключ для розуміння не тільки значень
історичного досвіду, але також відносин між сучасним та минулим, між спогадом
та колективною ідентичністю, між індивідуальною та колективною пам’яттю.
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ПОНЯТТЯ І ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У
ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Суб’єктивне цивільне право як одна із складових цивільних правовідносин є
чи не найвизначнішим досягненням правової свідомості людства. Адже саме
завдяки здійсненню своїх суб’єктивних цивільних прав особа може задовольнити
будь-які свої потреби, починаючи від фізіологічних і закінчуючи найвищими
духовними. Здійснюючи своє суб’єктивне право, особа не лише управомочена

особисто обирати власну поведінку, а й зобов’язана діяти у чітко окреслених
законодавцем межах. Проте, окрім меж здійснення, які легітимуються
безпосередньо в законодавстві, особа повинна враховувати також і те, що вона як
член певної соціальної групи, задовольняючи власні інтереси шляхом реалізації
своїх прав, повинна діяти з урахуванням інтересів інших учасників, які також
задля задоволення власних інтересів реалізують надані їм права. І оскільки
інтереси цих осіб можуть виявитися кардинально протилежними, то ми і маємо
таку ситуацію, яка іменується «зіткненням прав». І саме це зіткнення призводить
до того, що не знаючи меж свого права, особа починає реалізовувати його
більшою мірою, ніж це можливо, що породжує виникнення такого феномена,
яким є «зловживання правом».
Зловживання суб’єктивним правом представляє собою один з найцікавіших
юридичних феноменів, пізнання якого пов’язано зі значними труднощами.
Труднощі полягають в несприйнятті або запереченні існування зловживання
правом як правового явища. Дана категорія є найбільш дискусійною в юридичній
науці. Поняття зловживання суб’єктивними цивільними правами досліджується у
науці цивільного права з самого його зародження, але в українському праві воно
нормативно не визначене і переважно є предметом доктринальних тлумачень та
судової практики. Проте основним невирішеним питанням є доцільність
існування терміна «зловживання правом» та критерії його відмежування від
правомірного здійснення своїх суб’єктивних прав та від неправомірного діяння.
У цивілістичній науці існує дві протилежні точки зору щодо категорії
«зловживання цивільним правом». Одна група вчених вважає, що категорія
«зловживання цивільним правом» не має права на життя. Так, відомий вченийцивіліст М. М. Агарков вказував на некоректність використання поняття
«зловживання правом» оскільки воно (поняття), на його думку, поєднує в собі
правові конструкції, що виключають одна одну [1]. Основний аргумент
прихильників даної позиції – здійснення права не може бути протиправним. «Такі
дії, які називають зловживання правом – насправді здійснюються за межами
права». Інша група вчених, навпаки, відмічає, що термін «зловживання правом»
може бути використаний у чинному законодавстві, не дивлячись на деякі його
недоліки.
Сучасна юридична наука в цілому ґрунтується на класичному визначенні
поняття «зловживання правом», сформульованим В. П. Грібановим [2]. На нашу
думку така точка зору є найбільш влучною, та прийнятною. На його думку,
зловживання правом є особливим видом цивільного правопорушення, яке
здійснюється уповноваженою особою при здійсненні належного їй права,
пов’язаного із використанням недозволених конкретних форм у рамках
дозволеного їй законом загального типу поведінки.
Наявність у законодавстві великого масиву диспозитивних норм, що
надають суб'єктові повну свободу вибору способів реалізації суб'єктивного права,
від початку створює передумови для зловживань. Крім того, нерідко сам зміст
об'єктивного права дозволяє використовувати суб'єктивні права і повноваження

на шкоду суспільним відносинам, установлюючи для деяких суб'єктів різного
роду «юридичні привілеї».
Отже, як бачимо, питання «зловживання правом» досить не однозначно
розглядається в літературі і потребує ґрунтовного аналізу. Проте для
усвідомлення правової сутності юридичної категорії «зловживання правом»
необхідно визначити її основні характерні ознаки: 1) воно відбувається лише
через здійснення суб’єктами їхніх юридичних прав; 2). зловживання правом
завжди є умисною поведінкою; 3) унаслідок зловживання правом заподіюється
шкода суспільним відносинам; 4). констатувати наявність зловживання правом
може лише уповноважений правозастосовний орган, кваліфікуючи зовнішньо
формально правомірну поведінку суб’єкта права із реалізації ним юридичних
норм як правопорушення.
Частина 3 ст.13 ЦК України прямо передбачає: «Не допускаються дії особи,
що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання
правом у інших формах». В літературі виділяють дві форми зловживання правом:
дія щодо реалізації свого права з виключною метою заподіяння шкоди іншій особі
(шикана); дія щодо реалізації свого права без мети заподіяння шкоди, але за
фактичного заподіяння такої;
При шикані первинною, основною метою є заподіяння шкоди шляхом
використання тих правомочностей, які надані особі за договором або за законом.
На думку Я. Цукренко, шикана наявна також і в тому випадку, якщо крім мети
створення несприятливих наслідків для іншої особи в діях уповноваженої особи є
певний позитивний законний інтерес, але цей інтерес міг бути реалізований
іншим – більш простим шляхом, який не потребує для інших несприятливих
наслідків [3]. У цьому випадку шикана буде полягати саме в обранні завідомого
нерозумного та неадекватного способу задоволення законного інтересу виключно
для того, щоб породити несприятливі наслідки для інших осіб. Шикана буде
наявна і в тих випадках, коли крім мети створення несприятливих наслідків для
інших особа переслідує і власний законний інтерес, але цей інтерес вкрай
незначний, вигода практично невідчутна і явно не відповідає тим несприятливим
наслідкам, які при цьому виникають у інших осіб.
Що ж стосується зловживання без мети заподіяння шкоди, то тут
первинною метою є реалізація свого права. Реалізуючи своє право, особа має на
меті вчинення усіх необхідних дій для досягнення корисного результату. При
цьому особа може передбачити, допускати завдання шкоди, або ж просто не
зважати на те, чи буде заподіяна шкода чи ні (форма вини – необережність).
Як видно із вищезазначеного, шикана є більш небезпечною поведінкою і
тому цілком виправданою є її заборона, що не можна сказати про іншу форму
зловживання.
Стаття 13 ЦК України поряд з поняттям шикани встановлює заборону
зловживання правом «в інших формах». Зокрема, ч.5 ст.13 ЦК України
встановлює пряму заборону на використання цивільних прав з метою
неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем
на ринку, а також недобросовісної конкуренції. Розглядаючи феномен

«зловживання правом», не можна обійти увагою і питання про юридичні наслідки
зловживання правом. У ч.6 ст.13 ЦК України, у якій закріплено, що у разі дій
особи, що вчиняються з наміром завдання шкоди іншій особі, а також
зловживання правом у інших формах; використання цивільних прав з метою
неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем
на ринку, а також недобросовісної конкуренції, суд може зобов'язати її припинити
зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені
законом.
У юридичній літературі слушно звертається увага на недосконалість
закріпленого ЦК положення про зловживання правом. Нова для українського
цивільного законодавства ст. 13 ЦК України, яка забороняє зловживання правом,
сформульована надмірно лаконічно, її доцільно розширити, доповнивши більш
повною характеристикою поняття, елементів та інших форм зловживання правом.
Слід визнати, що категорія зловживання правом є тим інструментом правового
регулювання, який дозволяє зберігати баланс інтересів учасників цивільних
правовідносин.
Таким чином, зловживання правом є одним із найбільш складних та
недосліджених інститутів цивільного права, нагальність вивчення якого
диктується вимогами сьогодення.
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ТАНЦЮВАЛЬНІ ШОУ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ХОРЕОГРАФІВ
Сучасна система освіти у педагогічному університеті робить спробу
належним чином забезпечити процес естетичного виховання майбутніх вчителівхореографів, створити педагогічні умови, які б сприяли підвищенню рівня їхньої
естетичної культури. Вирішення цих завдань можливе за умов залучення
студентів до хореографічної діяльності, яка має значні можливості у вихованні
підростаючого покоління, оскільки танець не лише розвиває розумові й фізичні
здібності майбутніх вчителів-хореографів, а й їхні почуття і творчу фантазію, а
відтак відбувається емоційно-чуттєвий, культурно-творчий розвиток особистості.

Важливим засобом виховання естетичної культури є танцювальні шоу, які
організовуються як потужні проекти українських телеканалів, транслюються по
телебаченню та у мережі Інтернет. Прикладом такого шоу є шоу "Пристрасті на
паркеті", яке стартувало у лютому 2014 року на каналі «Україна». Це шоу –
адаптація нового популярного британського формату Stepping Out. У шоу бере
участь 9 пар, серед яких – найяскравіші представники українського шоу-бізнесу.
Головна особливість шоу: в кожній парі один з учасників – це зірка або відома
особистість, а другий учасник – його близька людина (хлопець/дівчина,
дружина/чоловік). Найбільший інтерес у глядачів викликають ті емоції, які
обов'язково виплескуються на паркет. Глядачі бачать, як тренуються герої
програми, як вони сваряться і миряться, як спілкуються в повсякденному житті.
При цьому, головна інтрига шоу – яка із зіркових пар зможе найбільш здивувати
своїми талантами, адже практично ніхто з учасників раніше не танцював на
великій сцені – і вчитися мистецтву танцю доводиться буквально з нуля. І
особливо – як проявлять себе "половинки" зіркових учасників шоу, які не звикли
проявляти себе на публіці [1; 2].
Естетична культура передбачає сформованість у майбутніх вчителівхореографів естетичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного
сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити прекрасне в
навколишній для людини світ, зберігати прекрасне [4, с. 89]. Тому слідкування за
подіями танцювального шоу, обговорення технічних нюансів, мистецтва кожної
пари сприятиме вихованню естетичних почуттів, естетичних смаків майбутніх
вчителів-хореографів, а відтак і їхньої естетичної культури у цілому.

Рис. 1. Сайт проекту "Пристрасті на паркеті"

Переглянути відео можна на сайті проекту (рис. 1), організувавши
обговорення зі студентами на круглому столі [2].
Враження, отримані від перегляду танцювальних постановок та композицій,
студент переробляє і реалізує у власну художню творчість, адже студентська
творчість ― засіб самовираження і самоствердження – це крок до виховання його
естетичної культури.
Список використаних джерел
1.
Канал «Україна» адаптує формат британського танцювального шоу
під назвою «Пристрасті на паркеті» http://www.telekritika.ua/rinok/2014-0114/89257
2.
http://prystrasti.kanalukraina.tv/
3.
Лозова В.І., Троуко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання.
– Харків, 2002. – 398 с.
Людмила Ісак
аспірант ННСГБ НААНУ, старший викладач кафедри математики,
інформатики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ ім.Григорія
Сковороди», isakluda@mail.ru
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ У
ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Сьогодні вища освіта України з усе більшою інтенсивністю рухається по
шляху демократичного розвитку. Це пов’язано насамперед зі вступом до
Болонського процесу, Національною доктриною розвитку освіти України у XXI
столітті, Державною національною програмою «Освіта» (Україна XXI століття) та
Законом України «Про освіту» 1, с.2. Болонська декларація орієнтує на
розширення академічної мобільності та створення умов для вільного переміщення
студентів, викладачів, менеджерів освіти та дослідників.
Проблема формування особистості з новими характеристиками
розглядається в особистісно-орієнтованій педагогіці та вирішується у науці в
різноманітних аспектах. Важливе значення для розкриття даної теми мають
роботи, які присвячені загальній теорії особистості, Б.Г. Ананьєва,
Т.І. Артемьєвої, Л.С. Виготського та ін. 2, с.56, а також публікації з питань
самоактуалізації,
особистісного
росту та
саморозвитку (К.Я. Вазіна,
М.В. Бородіна, Д.А. Леонтьєва, К. Хорні та ін.) 3, с.45. Питання професійної
підготовки із урахуванням існуючих моделей міжнародного співробітництва і
безпосередньо академічної мобільності розглядаються у працях Д. Каллена,
С. Ункович, Е.Б. Підкладнюк, Л.В. Зновенко, а також у матеріалах ЮНЕСКО та
Болонської угоди 4, с.65.
За останні десятиріччя світова спільнота стала свідком драматичного
розвитку академічної мобільності. Прогресуючий характер глобалізаційних
процесів, стирання державних кордонів, розвиток інформаційних технологій,

легкість подорожування, відкритість світового ринку праці і як результат - гостра
необхідність набуття інтеркультурних компетентностей, заохочували молодь до
перетину кордону з метою задоволення академічних потреб та набуття навичок
спілкування в полікультурному оточенні.
Академічна мобільність як найбільш розвинена форма інтернаціоналізації
освіти сприяє інтеграції індивіда у міжнародну академічну спільноту в рамках
глобального освітнього простору. Вона забезпечує доступ до освітніх здобутків
провідних країн світу, збільшує шанси на професійну самореалізацію. На жаль,
серед наукових праць вітчизняних учених бракує тематичних досліджень на
предмет розвитку академічної мобільності як однієї із стратегій нарощування
людського капіталу. Позитивна практика впровадження програм студентських
обмінів та державної підтримки індивідуальної мобільності, що накопичена у ряді
країн, засвідчує великий потенціал такого підходу у сприянні економічному
росту, політичній стабільності та соціальній збалансованості суспільства.
Важливим аспектом впровадження Болонської системи є академічна
мобільність, що слугує формуванню відкритого освітнього простору, який в свою
чергу сприятиме мобільності студентів та професорсько-викладацького складу.
Запровадження мобільності в вищих навчальних закладах України на
сьогоднішній день передбачає: впровадження кредитно-модульної системи ЕСТБ;
створення необхідної системи кураторства, яка допомогла б студентам та
викладачам у практичній реалізації їхніх потреб щодо мобільності; заснування в
організаційно-функціональній структурі ВНЗ міжнародного офісу та бюро для
організації обміну студентами та викладачами; розробка веб-сторінок, які б
відображали процеси, що відбуваються у створених консорціумах; створення
банку даних про світові, європейські та національні університети і їх навчальні
матеріали; інтернаціоналізація та скоординованість навчальних планів;
організація студентських служб для адаптації студентів у новому середовищі;
створення нової системи підвищення кваліфікації та перепідготовки для
професорсько-викладацького складу, яка задовольняла б потреби ринкової
економіки України для реалізації важливого загальноєвропейського принципу
«освіта через усе життя» [5].
Подальші дослідження структури академічної мобільності сприятимуть
удосконаленню державного управління освітою, упровадженню стандартів якості
освіти, що, на наш погляд, позитивно відбиватиметься на якості навчального
середовища закладів освіти, свідомому розвиткові якостей, що визначають
академічну мобільність індивіда в процесі навчання.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ В
ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Побудова інформаційного суспільства є стратегічною метою провідних
держав світу - США, Японії, Канади, а також країн - членів Європейського Союзу.
Розуміючи актуальність та важливість розвитку інформаційно-технічної сфери як
запоруки конкурентоспроможності, все більше країн обирають аналогічну
стратегію, зокрема й Україна.
Визначення поняття "інформаційне суспільство" є доволі дискусійним в
наукових колах. Як правило науковці намагаються окреслити основні,
фундаментальні ознаки такого суспільства. Здебільшого, суспільство вважається
інформаційним, якщо:
1. Будь-хто, будь-де й у будь-який час можуть одержати на основі
автоматизованого доступу і систем зв'язку будь-яку інформацію і знання,
необхідні для їхньої життєдіяльності і рішення особистих і соціально значущих
задач.
2. У суспільстві виробляється, функціонує і доступна будь-якому індивіду,
групі чи організації сучасна інформаційна технологія.
3. Існують розвинені інфраструктури, що забезпечують створення
національних інформаційних ресурсів у обсязі, необхідному для підтримки
науково-технологічного й соціально-історичного, культурного прогресу, що
постійно прискорюється.
Оскільки Україна визначила курс на євроінтеграцію, то вона має брати до
уваги найкращі взірці та стратегії розвитку країн-членів Європейського Союзу у
всіх напрямках життєдіяльності суспільства, зокрема у інформаційно-технічній
сфері. За останнє десятиріччя Верховною Радою України розроблено й
законодавчо затверджено Закони України « Про Концепцію Національної

програми інформатизації», «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 рр., "Про Національну систему
конфіденційного зв'язку України" та інші.
Масштабний рівень наукових досліджень з формування інформаційного
суспільства дозволив дійти висновку про важливість не тільки передачі
інформації, але й отримання знань. Саме це викликало появу в наукових колах
інших синонімічних термінів щодо інформаційного суспільства таких, як
"інтелектуальне суспільство", "суспільство знань", "цифрове суспільство",
"суспільство мережевого інтелекту" тощо. Як зазначає М. Згуровський, в наш час
знання вже неможливо визначити лише в термінах класичних дисциплін математики, фізики, біології, астрономії, літератури, історії та ін.
У рамках ідеології інформаційного суспільства існують різні напрямки та
тенденції, які розглядають нові соціальні перспективи - від позитивних
можливостей державного управління економікою, створення законодавчої бази
для вільного доступу міжнародної спільноти до інформації, отримання знань
будь-якого спрямування до запобігання загрозі політичного контролю за націями
з використанням високих технологій. Неоднозначної ролі набуває в цьому процесі
формування світоглядних орієнтирів людини.
Україна як незалежна держава, що не так давно стала на самостійний шлях
формування нових соціально-економічних, політичних, духовних орієнтирів, свої
ідеї, мрії та сподівання значною мірою пов'язує з молоддю. Серед провідних
чинників, що впливають на формування ціннісних орієнтацій молодих людей,
зазвичай виділяли сімейне виховання (як одну з основ формування особистості),
освітнє середовище, середовище однолітків. В останній час перші позиції щодо
впливу на молодь займає інформаційний простір. Як свідчить статистика
найбільш зацікавленим користувачем інтернет-технологій є молодь. Визначити
цінності, якими оперує молодь сьогодні та фактори, які впливають на її
внутрішній світ і формують ставлення до навколишнього світу - нагальна потреба
сьогодення.
Живучи в ХХІ столітті, не можна не акцентувати увагу на
такому факторі формування цінностей молодої людини, як ЗМІ та інтернеттехнології. Молоді люди, які активно реагують на зміни, що відбуваються, й
охоче сприймають все нове, не мають достатнього соціального досвіду та багажу
знань для верифікації медійної інформації, майже повністю довіряючи їй. Саме
через ЗМІ пропагуються певні ціннісні установки, світоглядні стереотипи та
моделі поведінки, внаслідок чого спільні смаки і форми культурного споживання
поширюються у суспільстві.
На формування уявлень про сучасний стан суспільства, про рівень наявної в
ньому соціальної справедливості та найбільш типові риси молодого сучасника
великий вплив має і телебачення. Через великий обсяг телевізійної інформації
підлітки часто не встигають її переробляти. Це відучує їх самостійно думати,
аналізувати, не дає можливості розвиватися логічному мисленню, не дозволяє
робити самостійні висновки. Поступово зникає
здатність до аналітичного
мислення.

Сьогодні, на мою думку, рівень телевізійної культури досить низький.
Насилля і розпуста практично заполонили наші екрани. Зарубіжні фільми часто
пропагують західну систему цінностей, виховуючи в молоді культ споживацтва,
прагнення до насолоди, вседозволеність. Як наслідок, загрозливого поширення
серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби, як СНІД, наркоманія,
хвороби, що передаються статевим шляхом. Рівень злочинності та правопорушень
серед молоді неухильно зростає.
Поряд із телебаченням, за масштабами впливу на свідомість аудиторії,
розташований і інтернет-простір. Цей канал комунікації сьогодні доступний
кожному другому підлітку. У людини, яка починає сприймати соціум через
Інтернет, виникає нова картина світу, відмінна від реального життя. Комп'ютери і
телекомунікаційні технології часто звужують коло особистих, «живих» контактів
і роблять відносини між людьми відстороненими. Молода людина, годинами
перебуваючи у Всесвітній мережі, відучується жити справжнім земним життям.
Не можна заперечувати ці негативні фактори впливу на формування
свідомості сучасної молоді. Проте події останніх місяців в Україні показали, як
Інтернет і соціальні мережі можуть перетворитись на потужний інструмент в
руках людей, гнів яких досяг точки кипіння і які готові відірватись від моніторів і
вийти на вулиці, аби боротись за свої права. У такому разі революція, як і
годиться, відбувається у світі офлайн, а Інтернет простір є лише вторинною
платформою, яка дозволяє поширювати важливу інформацію і зорганізовувати
людей. В результаті онлайн активність тільки доповнює офлайн активність, а не
підміняє її. Соціальна активність характеризується не тільки усвідомленням та
прийняттям інтересів суспільства і певних спільнот, а й готовністю та вмінням
реалізувати ці інтереси активною діяльністю самостійного суб’єкта. Важливими
ознаками соціальної активності особистості є сильне, стале прагнення впливати
на соціальні процеси та дієва участь у суспільних справах. Прагнення до змін,
перетворень або, навпаки, до зміцнення існуючого соціального ладу, його форм та
елементів. Якщо говорити про роль інтернету на даному етапі розвитку в Україні
в цілому, то він надав таку безцінну можливість як збір грошей спільнокоштом
або краудфандинг, об’єднав українців в боротьбі за свої права.
Як показує досвід, найбільш підготовленими, в порівнянні з поширеними
засобами (преса, телебачення), до висвітлення подій виявились онлайн медіа. Ця
теза підтверджувалась і раніше. Достатньо згадати погодний апокаліпсис у
березні цього року, коли газети взагалі не вийшли в друк, а телевізійні новини не
мали достатньої кількості відео для сюжетів, оскільки знімальні групи були скуті
у пересуванні через погодні умови. Лише онлайн медіа пропонували читачам
оперативне оновлення новин та могли дозволити собі вести відеотрансляцію
подій наживо. До онлайн медіа можна на сучасному етапі віднести також сайти,
які створюються з метою поширення необхідної інформації. Хоча інформаційні
пости мають й зворотну сторону медалі: часто стрічки новин “засмічується”
новинними повідомленнями.
Відсутність послідовної державної політики в Україні, спрямованої на
розбудову інформаційного суспільства і суспільства, побудованого на знаннях,

призвела до спонтанного розвитку лише окремих фрагментів його початкової
стадії (комунікаційного суспільства): систем зв’язку і телекомунікацій та
спрощеного переліку Інтернет-послуг. Не можна не бачити і негативного явища,
що супроводжує розбудову інформаційного суспільства — відірваність тих, хто
занадто захоплюється інформаційними технологіями, від реального життя. За
словами вчених Оксфордовського університету, кожний житель в будь-якій точці
земної кулі може мати доступ до інформації в мережі Інтернет, і абсолютно є
очевидним ризик «потонути в цьому «океані інформації» і тому необхідно
«вчитися в ньому плавати».
Не можна не погодитись із А. М. Паніною, що перехід до інформаційного
суспільства - це найбільш раціональний шлях підвищення якості життя населення
країни за рахунок вступу на новий шлях цивілізованого розвитку. Головними
складовими успіху в даному процесі повинні стати системне поєднання нових
інформаційних технологій з можливостями уже сформованих в Україні
інститутів соціалізації, що сприятиме розвитку суспільства, в якому основним
предметом праці переважної більшості людей стають інформація й знання, тобто
інформаційні ресурси, знаряддям праці - комп'ютерна техніка, засобами інформаційні технології.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом:
1. визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

2. формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих
інноваційних програм;
3. створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для
підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;
4. захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
5. фінансової підтримки виконання інноваційних проектів;
6. стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних
установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;
7. встановлення пільгового
оподаткування суб'єктів інноваційної
діяльності;
8. підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної
інфраструктури.
Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері
інноваційної діяльності, а саме: створює законодавчу базу для сфери інноваційної
діяльності; визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності; в
межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фінансової
підтримки інноваційної діяльності.
Представницькі органи місцевого самоврядування – сільські, селищні,
міські ради відповідно до їх компетенції:
1. затверджують місцеві інноваційні програми;
2. у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих бюджетів
для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм;
3. створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи для
фінансової підтримки місцевих інноваційних програм за кошти місцевих
бюджетів, затверджують їх статути чи положення про них, підпорядковують їх
своїм виконавчим органам;
4. доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих
інноваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через державні
інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) або через
комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи;
5. затверджують порядок формування і використання коштів комунальних
інноваційних фінансово-кредитних установ;
6. контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за кошти
місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх
регіональні відділення);
7. контролюють діяльність комунальних інноваційних фінансово-кредитних
установ.
Кабінет Міністрів України:
1. здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної
політики у сфері інноваційної діяльності;
2. готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові
пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого
рівнів;

3. здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності;
4. сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної
діяльності;
5. створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні
установи для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, затверджує
їх статути чи положення про них, підпорядковує ці установи центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної
діяльності;
6. готує та подає Верховній Раді України як складову частину проекту
закону про Державний бюджет України на відповідний рік пропозиції щодо
обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки виконання інноваційних
проектів через спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи;
7. затверджує положення про порядок державної реєстрації інноваційних
проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів;
8. інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних проектів,
які кредитувалися за кошти Державного бюджету України, і про повернення до
бюджету наданих раніше кредитів.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері інновацій:
А. здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та
інноваційної політики;
Б. координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших центральних
органів виконавчої влади;
В. подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегічних
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних
напрямів
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня, державних
інноваційних програм, а також стосовно необхідних обсягів бюджетних коштів
для їх кредитування;
Г. подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення
спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для
фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, розробляє статути чи
положення про ці установи;
Д. здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері інновацій, забезпечує
розвиток інноваційного потенціалу України та національної інноваційної системи;
Е. здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього
актами Президента України відповідно до законів.
Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для
забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства щодо
інноваційної діяльності.
Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється:
а) центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну
податкову політику;

б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування у межах їх повноважень;
в) центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну
податкову політику.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ - АЛЬТЕРНАТИВА
ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
Полтавщина – славетний край, що має надзвичайно багату історикоархітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою
мальовничі ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси. Але головний
скарб Полтавського краю – гостинні і працелюбні люди. Водночас гострою
проблемою багатьох сіл Полтавської області є зростаючий надлишок робочої
сили, небажання молоді залишатися у сільській місцевості.
Вирішенням цієї проблеми може стати активний розвиток сільського
«зеленого» туризму на Полтавщині. Проаналізувавши різноманітні підходи до
визначення поняття «зелений туризм» [1] правомірно дати визначення сільського
зеленого туризму наступним чином, як специфічної форми відпочинку на селі, де
суб’єктами надання туристичних послуг є не професіонали, а мешканці села –
власники особистих, підсобних та фермерських господарств, які спираються на
наявні місцеві ресурси, а також сфера, що сприяє заохоченню сільського
населення до розвитку приватної ініціативи, до забезпечення самозайнятості й
підвищення рівня та якості життя на селі.
Згідно законодавства України зеленим туризмом можуть займатися фізичні
особи, які мають власний будинок не більше, аніж на 9 ліжко-місць. До того ж,
щоб займатися даним видом господарської діяльності не потрібно міняти цільове
призначення землі, де розміщенні будинки господарів.
Аналізуючи досвід західних регіонів України, а також досвід європейських
країн можемо зазначити, що сільський туризм виступає важливим чинником
стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету, активізації
розвитку багатьох галузей економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво,
сільське господарство тощо).
Сільський відпочинок в Україні, і на Полтавщині зокрема, за рахунок
збереження етнографічної самобутності повинен набути національного значення.
По-перше, він дає поштовх для відродження й розвитку традиційної
культури: народної архітектури, мистецтва, промислів - усього, що складає
місцевий колорит, і що, поряд із природно-рекреаційними чинниками, є не менш
привабливим для відпочиваючих.
По-друге, через сільський відпочинок мешканці урбанізованих територій з
масовою культурою мають можливість пізнати справжні українські традиції.

По-третє, етнокультура села репрезентує Україну світові й приваблює
також іноземних туристів. Тому як передумову успішного розвитку відпочинку в
сільських етнографічних районах треба розглядати формування ідеології
відродження й розвитку всього спектра традиційної культури, починаючи від
форм господарських занять до надбань духовної сфери, що діятимуть як
сприятливі чинники для індивідуального відпочинку в етнографічних районах
України [2].
На території Полтавської області найбільш перспективними районами для
організації і розвитку сільського туризму можна вважати Диканський (смт.
Диканька), Зінківський (смт. Опішня), Миргородський, Кременчуцький,
Новосанжарський і Полтавський райони. Саме зазначені райони мають суттєвий
природно – рекреаційний потенціал (Кременчуцький район), а також пов’язані із
видатними діячами української культури (Диканський, Миргородський,
Полтавський райони), мають нерозривний зв'язок із старовинними традиціями
українського гончарства (смт. Опішня, Зінківського району) району.
Поєднання традиції і історії, любові до рідного краю і підприємницького
завзяття молодого покоління при обов’язковій підтримці з боку держави та
органів місцевого самоврядування забезпечить відродження сільських територій
Полтавщини. Розвиток сільського зеленого туризму спонукає до покращення
благоустрою сільських садиб, вулиць, в цілому сіл, а також стимулює розвиток
соціальної інфраструктури.
Таким чином, основними напрямками розвитку сільського зеленого туризму
України мають стати: створення сприятливих умов для отримання податкових
пільг та кредитів для власників агросадиб, рекламування послуг сільських
господарств, випуск різноманітних путівників, поширення різноманітних видів
агротуристичного бізнесу, у тому числі курортна спеціалізація сільського
зеленого туризму.
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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Фізичне виховання як навчальна дисципліна передбачає оволодіння
студентами певної системи знань, навчання рухам і розвитку фізичних якостей,

оволодіння професійно значимими знаннями, якостями, вміннями і навичками,
створення установ до активного нахилу студентів до фізичної культури і спорту,
включення у процес фізичного самовиховання і самовдосконалення [1]. Досягти
гігієнічної норми рухової активності для студентів основної і підготовчої
медичної групи з вирішенням ряду психолого-педагогічних задач тільки за
рахунок навчальних занять, з фізичного виховання є неможливим. Необхідно
знаходити резерви у інших формах фізичного виховання. Провідні спеціалісти
нашої держави в області фізичного виховання до компонентів фізичної культури,
у тому складі й до соціальної групи ''студентська молодь'', відносять: базову
фізичну
культуру, спорт (як компонент фізичної культури), професійноприкладну фізичну культуру, оздоровчо-реабілітаційну фізичну культуру та інші
види фізичної культури.
В організації та складі фізкультурно-оздоровчої роботи у позанавчальний
час необхідно вирішити ряд гострих проблем:

підвищити рівень агітації та пропаганди фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів, знань студентів з питань фізичної культури та
спорту;

розробити науково обґрунтований календар спортивно-масових
змагань з включенням нетрадиційних форм проведення і професійно прикладних
видів спорту;

поширити підготовку спортивного активу.
Існує проблема занять фізичною культурою, спортом і туризмом у структурі
вільного часу молоді різних країн.
Багаточисленні соціологічні дослідження довели, що вільний час у молоді є,
але витрачається дуже неефективно. Наприклад, тільки 3,5 відсотки вільного часу
займають спортивні заняття. Систематично, у сфері вільного часу,
використовують заходи фізичної культури і спорту тільки 10 відсотків студенток
у вузах з переважно жіночим контингентом.
У значної частини студентів нераціонально, щодо гігієнічного відношення,
спланований недільний і канікулярний відпочинок, який характеризується малим
об'ємом рухової активності. У нашій країні, для повного задоволення
фізкультурних і спортивних інтересів, збільшується масштаб організаційної,
пропагандистської і навчальної роботи, поширюється матеріальна база для занять,
особливо у місцях масового відпочинку молоді.
На думку вчених Німеччини, спорт повинен приносити задоволення і
давати можливість для індивідуальної, спонтанної дії людини, як форми
самоврядування у соціальному контакті, яку він може вибирати сам. В інших
країнах розглядаються спільні спортивні програми профспілкових і спортивних
організацій, знаходяться ефективніші форми рекреаційної фізичної культури і
спорту. Так, у Германії, з метою досягнення найкращих умов для занять спортом,
створена спільна програма профспілкових і спортивних організацій, задача цієї
програми активно розвивати спорт за місцем проживання.
У нашій країні дослідження потенціалу вільного часу студентів показали,
що використання фізичних вправ у вільний час забезпечує студентам більш

повноцінну життєдіяльність організму, покращує функціональний стан та
знижує фактори ризику захворювань.
Гострою проблемою у підвищенні ефективності фізичного виховання у вузі
є підготовка суспільних фізкультурних кадрів. І, хоча є певний досвід роботи у
цьому напрямі і конкретні рекомендації , треба признати, що у практичній
діяльності суспільні фізкультурні кадри використовуються недостатньо.
Причиною такого положення, на наш погляд, є попри все, помилки з їхньої
підготовки. В Німеччині багато уваги приділяється зацікавленості спортом
молоді і у підготовці її, як спортивних суддів. Багаточисленні групи юнаків та
дівчат успішно виступають як судді, і як учасники змагань, а суспільні
фізкультурні кадри проходять систематичну перекваліфікацію. Ряд авторів
вважають, що підготовку суспільних фізкультурних кадрів у вищій школі треба
закладати на заняттях з фізичного виховання, шляхом доручення студентам
проведення окремих частин уроку, суддівства змагань.
Набуття на заняттях і умінь, повинно бути невід’ємною частиною їх
практичного використання. Тому, кафедральний план включає в організацію
роботи відділення фізкультурних суспільних кадрів факультету суспільних
професій (ФСП), проведення лекцій, бесід, семінарів і т.д. Потребує значного
покращення навчальна робота з фізичного виховання: використання технічних
засобів, включаючи тренажери, наближення занять до міст масового проживання
студентів, підвищення якості надання теоретичного розділу програми. Деякі
автори передбачають шляхи підвищення ефективності фізичного виховання у
вузі у створенні сильної мотивації за рахунок індивідуалізації навчального
процесу і додаткових занять, у формі самостійної роботи під контролем
викладача. На їх думку, таке сполучення і є шляхом до фізичного самовиховання
студентів. Завдання для самостійної роботи можуть бути трьох типів: загальними,
диференційованими і індивідуальними. Вимагає покращення фізкультурнооздоровча робота у студентських гуртожитках.
Відомо, що фізична культура і спорт підвищують працездатність і
навчально-трудову активність студентів. За даними В. Д. Гончаровa, у студентів,
які регулярно займаються фізкультурою, загальна працездатність вища на 15-20
відсотків [2]. З введенням у практику роботи "Залікової книжки студента з
фізичного виховання" значно активізувалась масова фізкультурно-спортивна
діяльність молоді. Тижневі затрати часу на фізичну культуру збільшились на 1,5
години.
Підвищення ефективності фізичного виховання студентів з позиції
найвищої школи можна побачити у медико-біологічному обґрунтуванні нових
форм, засобів і методів подальшого підвищення рівня фізичного розвитку, і
удосконалення рухового режиму студентів у період їх навчання у вузі з
урахуванням соціально-побутових, клімато-географічних та інших особливостей,
зацікавити студентів до потреб щодо здорового способу життя.
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
Розвиток людства супроводжується соціальними змінами, які обумовлюють
процеси трансформації особистості й вимагають певних перетворень в освітньовиховній сфері. У цьому контексті важливого значення набувають педагогічні
технології, спрямовані на формування особистості. Мета статті – висвітлити
провідні тенденції, що детермінують певні особистісні зміни, визначити
педагогічні технології, застосування яких може сприяти корекції особистості
відповідно до вимог сучасності.
Сьогодні можна з певністю стверджувати: соціальні тенденції, що
окреслилися на межі століть, є головними, зумовлюючи розвиток нашої
цивілізації у ХХІ столітті. У попередні роки на сторінках різних наукових видань
розгорнулася дискусія з питань завдань і змісту педагогічної науки на новому
історичному етапі. Науковців цікавив як вплив глобальних цивілізаційних
процесів, так і чинники, що впливають на формування українців у
пострадянському соціокультурному середовищі [3]. У контексті нашого
дослідження ключовим є положення, що головна фігура цього дискурсу –
особистість, її провідна роль у подальшому розвитку людства. Розглянемо це
положення більш детально.
До першої тенденції відносять перехід людства від індустріального
виробництва до науково-інформаційних технологій. Цей процес сприяє
народженню третього типу суспільства – інформаційного (чи постіндустріального), де форма власності на засоби виробництва й основні
передумови його успішності та розвитку безпосередньо залежить від людини,
тобто рівня її особистісної розвиненості.
Друга тенденція – це тенденція до глобалізації. Сьогодні всі розуміють, що
процес глобалізації порушує не тільки питання інтергації країн, взаємозв´язку між
народами, створення єдиного економічного та інформаційного простору тощо.
Здебільшого він сприяє (і це визнають як найсуттєвіше у процесі організації
людської взаємодії) загостренню конкуренції, поширенню її на планетарному
рівні, охопленню нею не тільки економіки, а й усіх сфер життєдіяльності людей.
Як приклад глобалізаційних процесів у культурно-освітній сфері можна

розглядати прийняття Спільної декларації міністрів освіти Європи (на зустрічі в
Болоньї 19 червня 1999 року) про Європейський регіон вищої освіти.
У цьому контексті перед людиною постає завдання бути настільки
професійно підготовленою, особистісно розвиненою, автономною, щоб вона
могла здійснювати відповідну до потреб суспільства ефективну й
конкуретоспроможну не лише професійну, а загальну життєдіяльність.
Наступна, не менш важлива, ніж попередні – тенденція взаємодії, або
“зіткнення” культур Заходу і Сходу. Вона також зумовлює певну низку проблем як
в організації діяльності, зовнішніх проявів людей, так і в їх внутрішньому
формуванні: світогляд, система морально-ціннісних орієнтацій, переконань тощо.
Стосовно соціальних змін, які відбуваються безпосередньо в нашій країні,
можна зазначити, що всі вони проходять на тлі соціокультурного спадку
радянських часів [4]. Серед яких, що негативно впливають на формування
особистості, можна виокремити: переконання щодо марності власних зусиль у
вирішенні особистих проблем; низьку суспільно-громадянську активність,
безпорадність щодо ефективного впливу на суспільне життя, політичні й
економічні зміни; відсутність здібностей до критичного аналізу, навичок селекції
й оцінювання інформації, що здобувається через ЗМІ: друковані видання, радіо і
телебачення; підпорядкування власних думок і пріоритетів колективним
відсутність зразків індивідуального способу життя та корпоративних принципів
організації діяльності; недостатня розвиненість емпатії та рефлексії.
Перераховані тенденції соціальних змін – як глобальні, так і регіональні –
безпосередньо впливають на формування особистості, на її становлення, і, як
наслідок – на спосіб організаціїї життя. Зважаючи на це, Міністр освіти і науки
України В. Кремень наголосив: “Завдання в освітній політиці модернізувати,
змінити освіту таким чином, аби вона найбільше відповідала реаліям сучасності і
готувала людину бути конкурентоспроможною в дорослому житті” [3, 2].
Ґрунтується це положення на новому парадигмальному підході – самоосвіті та
самовдосконаленні особистості.
ХХІ століття – це століття, коли зміна ідей відбувається швидше, ніж зміна
життя одного покоління. Сьогодні перед освітою і вихованням стоїть завдання:
формувати особистість з такою системою психофізичних якостей, котрі б
забезпечували можливість реалізовуватися у ХХІ столітті.
Цю проблему, що постає перед сучасною вітчизняною педагогічною наукою,
досліджують усі ланки академічної науки. Так, на сесії Академії педагогічних
наук, що відбулася 8 квітня 2004 року, І.Бех наголосив на необхідності створення
особистісно-розвиваючого середовища, головним завданням дії якого є вирішення
особистісних проблем. Проаналізувавши реалії сьогодення, до цих проблем
відносимо: інфантилізм, бездуховність, знецінення ідеалів, естетизація суто
побутових явищ, дезадаптація, театралізація життя, низька соціальна активність
тощо. Саме ці прояви життєдіяльності людини можна розглядати як вектори
корекційного та виховного впливу певних педагогічних технологій.
Технологія – сукупність способів обробки або переробки матеріалів,
виготовлення виробів, проведення різних виробничих операцій тощо [6, 106].

Технологія соціальна – сукупність прийомів, методів та впливів, що
застосовуються для досягнення цілей, висунутих у процесі соціального
планування й розвитку, вирішення різних соціальних проблем (підвищення
виробництва, здійснення організації управління, цілеспрямованого впливу на
громадську думку через засоби масової інформації тощо) [7, 368]. Технологія
навчання – це, за визначенням ЮНЕСКО, в загальному розумінні – системний
метод створення, застосування й засвоєння знань з урахуванням технічних і
людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію
освіти [1, 306].
Застосування технології як педагогічного явища, спрямованого на
формування особистості, передбачає отримання таких результатів: формування
почуття гідності; прагнення до незалежності; усвідомлення відповідальності за
власні вчинки й життєвий успіх; виявлення неповторності людської особистості як
носія унікальних поглядів, переживань, прагнень; підвищення особистої
автономії, мобільності й активності; розвинення емоційного інтелекту;
самореалізація у процесі творчого вирішення будь-яких питань особистісного
прояву [5]. Якщо педагогічні технології – це система певних дій, обумовлених та
організованих своєю внутрішньою структурою, то до них можна віднести такі
загальновідомі й новітні педагогічні форми впливу на особистість людини:
соціальні та психологічні тренінги; молодіжні об´єднання; система клубної
роботи; соціальні проекти та соціальні програми навчання; соціальний театр, або
форум-театр.
Головною метою соціальних та психологічних тренінгів є корекція
особистісних проблем та вироблення типу соціальної поведінки. Ця технологія
нині проходить етап свого становлення, тому існує різноманітна кількість
концепцій та підходів до її втілення. Молодіжні об’єднання та система клубної
роботи мають давні історичні корені. Їх педагогічна значущість як технологій
формування людини полягає в можливості самореалізації особистості у процесі
творчого виконання поставлених завдань. Разом з цим вирішується питання
організації міжособистісного спілкування, набувається соціальний досвід,
накопичуються позитивні емоції від успішно виконаної справи й зовнішньої
оцінки власної діяльності тощо.
Таким чином, створення середовища, що розвиває особистість, активне
використання педагогічних технологій дозволяє сформувати педагога, з високим
рівнем професійну підготовку, здатного самостійно осмислювати оточуючу
дійсність і свідомо брати участь у громадській діяльності.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
У романі відомого майстра детективів Рекса Стаута «Смерть хлюста»
наводиться вислів класика вірменської літератури Степана Орбеляна: «Я люблю
свою країну, тому що вона моя». В цих словах виражено сенс справжньої любові.
Любити ближнього, Батьківщину, світ може по-справжньому лише – той, кому
для відчуття усвідомлення й реалізації своєї любові не потрібно жодних умов,
окрім самоповаги. Інакше кажучи, ні дитина, ні навколишні люди, ні рідна країна
не мають спеціально заслужити, щоб їх любили. Справжня любов ніколи не буває
«за щось».
Проте чимало публічних людей тиражують думки на зразок «Україна – для
кожного», а що дала молоді Україна, щоб можна було розраховувати на їхній
патріотизм?». Створюється враження, ніби Україна – це величезна годівниця,
довкола якої товпляться оті «кожні», що лиш чекають, аби рідна земля їм щось
дала. І вже аж тоді ці «кожні» будуть патріотами.
Насправді ж, щоб любити людей і свою землю, треба одного: усвідомлення
власної причетності, щоб могти сказати про ближнього і Вітчизну – «мої», і цього
має вистачити для мотивації любові. Висновок на поверхні: по-справжньому
любити дано тільки людям із розвиненим почуттям гідності, які вміють берегти й
плекати своє.
Виховання патріота – це виховання гідності в людині. Його першопочатки в
сім’ї, в знанні свого роду, у ставленні до свого житла, речей, до людей, які щодня
оточують. Це й те, як одягаєшся, і як говориш, і як умієш дотримуватися слова, і
як усміхаєшся співрозмовникові, і як не дозволяєш собі смітити, лаятись,
ображати когось, запізнюватися, бо все це становить необхідну й нерозривну
єдність.
Щоб виховувати патріотизм у вузах, треба менше про нього говорити, а
більше діяти. Викладачам слід поважати себе, тобто бути точними, чесними,
справедливими, поглиблювати власні знання. Розвивати себе, а відтак поважати

особистість кожного студента, щоб наші вихованці щодня знали: вони важливі,
від їхньої позиції багато залежить. Коли вони зможуть собі сказати про коледж,
родину, вулицю, Полтаву, Україну: «Це все – моє», – тоді вони будуть патріотами
в думках, у серці, на ділі. Застосовувати активні методи (вікторини, квести тощо),
залучати студентське самоврядування, - це також сприятиме ефективності нашого
впливу. Показувати Україну, яка вона є, влаштовуючи екскурсії як у найближчі
села й міста, так і скрізь по країні.
При цьому дуже багато важить сміливість дивитись в очі правді. Щоб
перестати боятися бандерівців, треба знати про них не з ідеологічної брехні
радянського і теперішнього Кремля, а з документів, зі спогадів ветеранів УПА,
ОУН. Ці джерела тепер доступні.
Ще римляни знали: «Мова переможця в устах подоланого – це мова раба».
Тому очевидним є прямо пропорційний зв'язок між ставленням до рідної мови й
силою духу людини.
Отже можна зробити висновок, що виділяти якийсь напрямок виховання
безглуздо. Треба організувати студентське життя так, щоб пізнання, й дозвілля, і
спорт, і різні заходи формували внутрішній світ молодої людини, яка вміє
відрізняти добро від зла і намагається тримати себе на боці добра. Тільки так
виховуються патріоти-люди, які не галасують про любов до батьківщини, а
щодня живуть так, щоб можна бути задоволеними своїми думками і вчинками, а
також своєю рідною землею.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ КРОКІВ У
РЕФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
Підтримка сільськогосподарських виробників з боку держави на даний
момент є конче необхідною, особливо якщо мова йде про малий та середній
бізнес. Одним із методів позитивного впливу на дану галузь може бути зміна
підходів в оцінці земельних угідь сільськогосподарського призначення, що
призведе до фундаментального перегляду процесу оподаткування суб’єктів
господарювання зайнятих в сільському господарстві.
У цій роботі використані напрацювання таких науковців: Остапчук П.Т.,
Кудінова О.Г., Лаврик У.В., Андрійчук В.Г., Алексійчук В.М., Дем’яненко М.Я,
Антонов В.П., Карнаухова О.С. Проаналізувати досвід інших країн в процесі
оцінки земель сільськогосподарського призначення. Вивчити напрацювання та
пропозиції науковців, які можуть допомогти сформувати нові методи і підходи до
оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні.
При розрахунку Фіксованого сільськогосподарського податку на даний
момент в нашій державі виступає нормативна грошова оцінка одного гектара
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних
насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду
(внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) – нормативна грошова оцінка
одного гектара ріллі проведена за станом на 1 липня 1995 року. Очевидно, що з
моменту останньої оцінки земель їх якісні характеристики зазнали значних змін,
а економічне і наукове середовище в якому працюють сільськогосподарські
виробники також стали іншими порівняно з тими, що були двадцять років тому.
Отже, нові підходи в оцінці земель є актуальними, як ніколи, а нові ціни на землю
можуть скоригувати розмір надходжень до бюджету від сплати Фіксованого
сільськогосподарського податку. За кордоном інститут грошової оцінки земель
існує давно. Його виникнення тісно пов’язане із загальними процесами
формування ринкових економічних відносин, приватною власністю на землю та
майно, формуванням правових засад існування ринку нерухомості [2].
Найцікавішим і найціннішим для України є досвід таких високорозвинених

держав як Німеччина, Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки та
інші. Однак, не менш важливим є вивчення досвіду оцінки земельних ресурсів
наших країн-сусідів, зокрема Росії та Білорусі. Однією з країн, що має величезний
вплив на розвиток України є Російська Федерація. На сьогодні існує розроблена і
затверджена методика, переважно заснована на методі капіталізації доходу для
цілей масової оцінки. Основна концепція даного методу полягає в тому, що жодна
особа не заплатить за об’єкт суму істотно більшу, ніж поточна вартість доходів,
які, як очікується, будуть отримані від володіння та використання земельної
ділянки. Розрахунок нормативної ціни землі в Росії визначається шляхом
множення на коефіцієнт ставок земельного податку або виходячи з експертних
оцінок землі.
Аналізуючи процес оцінки земельних ресурсів у зарубіжних країнах було
виявлено, що система оцінки земель у Великобританії також ділиться на два
етапи. На першому етапі оцінки проводиться агрокліматична оцінка (або фізична
класифікація земель). Основним критерієм віднесення земель до того чи іншого
виду виступають відмінності в кліматичних умовах (кількість опадів,
температура), якості ґрунтів, місцезнаходженні та рельєфу. Після оцінки земель за
природними факторами здійснюється їх економічна оцінка (або економічна
класифікація) в межах виділених на попередньому етапі видів земель, яка
базується на показнику стандартної чистої продукції. Найбільш досконалим
процес оцінки земель сільськогосподарського призначення вважається у Франції.
Досконалість і ефективність здійснення оцінки французьких земель
забезпечується завдяки земельному кадастру, що являє собою структурну систему
обліку кількості та якості земель з метою оподаткування, і ведеться державою з
1925 року. Дослідивши зарубіжний досвід оцінки земель сільськогосподарського
призначення слід зробити висновок, що в багатьох країнах процес оцінки
здійснюється в два етапи (рис. 1). У всіх методиках оцінки землі вивчається
проблема переходу від агрокліматичної до економічної оцінки. Як основний
підхід до економічної оцінки земельних ділянок сільськогосподарського
призначення більшістю держав використовується метод капіталізації чистого
доходу, а також показник стандартної чистої продукції.

Рис. 1.

Даний підхід може бути використаний і в розробці нових підходів до оцінки
земель сільськогосподарського призначення в Україні, що в свою чергу внесе
значні зміни в процес оподаткування суб’єктів господарювання зайнятих в
агробізнесі.
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АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ
В умовах формування та функціонування ринкової економіки важливим
показником фінансової безпеки є державний борг. Значна роль державного боргу
в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі сфери
життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням
забезпечення стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та
монетарної політики тощо. Існування державного боргу є негативним явищем,
проте його має майже кожна країна світу, оскільки державний борг – це
заборгованість країни своїм кредиторам, яка об’єктивно існує з урахуванням
різних економічних моделей у суспільстві. Дефіцит державного бюджету,
залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і
досить значного зростання державного боргу в Україні. За роки її незалежності
формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного
фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та
обсяги. Процес зростання державного боргу можна порівняти з бомбою
уповільненої дії. Спочатку все йде гаразд, але потім, в один прекрасний момент,

уряд заявляє про неспроможність відповідати за своїми зобов’язаннями, що
призводить до стрімкого падіння рейтингу країни і, як наслідок, зменшення
можливості залучати нові фінансові ресурси [5].
До основних причин швидкого зростання державного боргу України можна
віднести: необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення
стабільності національної грошової одиниці; значні обсяги бюджетного дефіциту;
залежність від імпорту енергоносіїв; потреби технічного переозброєння більшості
галузей національної економіки [6]. Все це ставить економіку в досить скрутне
становище і часто завершується не тільки дефолтом, але й зниженням основних
макропоказників. Тому дослідження та аналіз державного та гарантованого
державою боргу є актуальним питанням сьогодення.
Станом на 31 грудня 2013 року державний та гарантований державою борг
України становив 584.369.660,00 тис. грн. або 73.110.178,91 тис. дол. США, в
тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг –
300.280.934,53 тис. грн. (51,39% від загальної суми державного та гарантованого
державою боргу) або 37.567.988,81 тис. дол. США; державний та гарантований
державою внутрішній борг – 284.088.725,47 тис. грн. (48,61%) або 35.542.190,10
тис. дол. США. Державний борг України становив 480.218.629,44 тис. грн.
(82,18% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або
60.079.898,59 тис. дол. США. Державний зовнішній борг становив 223.259.053,78
тис. грн. (38,21% від загальної суми державного та гарантованого державою
боргу) або 27.931.822,07 тис. дол. США. Державний внутрішній борг становив
256.959.575,66 тис. грн. (43,97% від загальної суми державного та гарантованого
державою боргу) або 32.148.076,52 тис. дол. США.
Гарантований державою борг України становив 104.151.030,56 тис. грн.
(17,82%) або 13.030.280,32 тис. дол. США, в тому числі: гарантований зовнішній
борг – 77.021.880,75 тис. грн. (13,18%) або 9.636.166,74 тис. дол. США;
гарантований внутрішній борг – 27.129.149,81 тис. грн. (4,64%) або 3.394.113,58
тис. дол. США [2].
Значення показника відношення державного та гарантованого державою
боргу України до валового внутрішнього продукту свідчить про економічно
безпечний розмір державного боргу і відповідає критеріям, визначеним
Бюджетним кодексом України. Загальний обсяг державного боргу та
гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може
перевищувати 60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього
продукту України (табл. 1) [1, 3].
Таблиця 1
Відношення державного та гарантованого державою боргу України до
валового внутрішнього продукту (на кінець відповідних років)
Гарантований
Державний та
Державний борг
Роки
державою борг до гарантований державою
до ВВП, %
ВВП, %
борг до ВВП, %
2002
28,6
5,0
33,5
2003
24,7
4,3
29,0

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

19,6
14,3
12,1
9,9
13,8
24,9
29,9
27,4
28,3
33,3

5,1
3,4
2,7
2,4
6,2
10,0
10,1
8,9
8,3
7,2

24,7
17,7
14,8
12,3
20,0
34,8
39,9
36,3
36,6
40,5

Показник відношення державного боргу до ВВП України є відносно
невисоким в порівнянні з іншими країнами світу, включаючи розвинені,
незважаючи на те, що можливості України щодо управління державним боргом
зазнають суттєвих обмежень.
Слід зазначити, що сучасний етап формування боргових зобов’язань
характеризується низкою специфічних особливостей. По-перше, в умовах
глобалізації фінансових потоків, здійснення політики необмеженої відкритості
щодо іноземних інвестицій певною мірою відбувається нівелювання меж між
внутрішнім і зовнішнім боргом. По-друге, дедалі яскравіше унаочнюється
посилення взаємозв’язку державних зобов’язань і зобов’язань суб’єктів
господарювання. По-третє, простежується практика перекладання боргових
зобов’язання по кредитах, залучених під гарантії уряду, з господарюючих
суб’єктів на державу.
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УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРИ
ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
Впровадження інтерактивних методик у викладання фахових дисциплін дає
змогу докорінно змінити ставлення до об'єкта навчання, перетворивши його на
суб'єкт. Студент стає співавтором лекції, семінарського заняття тощо. Підхід до
учня, який знаходиться у центрі процесу навчання, ґрунтується на повазі до його
думки, на спонуканні до активності, на заохоченні до творчості.
Виділимо основні рекомендації для створення творчої обстановки у процесі
навчання. Учитель повинен: усувати внутрішні перешкоди творчим проявам;
приділяти увагу роботі підсвідомості; утримуватися від оцінювань; показувати
учням можливості використання метафор і аналогій; застосовувати розумові
вправи для адаптації у незнайомій обстановці; підтримувати живу уяву;
контролювати уяву, фантазію; розширювати об'єм знань; допомагати студентам
бачити зміст, напрямок їх креативної діяльності. Вказані рекомендації
виконуються лише за умови вільного обміну думками, ідеями, у процесі
безпосереднього обговорення, творчої дискусії та особистісного включення
студентів і самого викладача [3].
Для успішної побудови методики навчання слід спиратися на такі
компоненти як: індивідуальні здібності студентів; здатність викладачів до
ефективного впровадження сучасних освітніх технологій; дидактична орієнтація
на вироблення позитивно мотивованого ставлення студентів до нового; тести
оцінки результатів діяльності; аналіз схеми управління впровадженням сучасних
освітніх технологій.
Сучасна освіта повинна вирішувати подвійне завдання: по-перше забезпечити загальний розвиток, який спрямований на формування
інтелектуальних, естетичних, духовно-творчих, моральних, психофізичних
якостей людини; по-друге - сприяти професійному розвитку, який передбачає
наявність загальних здібностей для вирішення спеціальних завдань.
Сучасна освітня технологія у вищому навчальному закладі - це науковообґрунтована і унормована за метою підготовки спеціалістів, змістом освіти,
місцем та терміном навчання система форм, методів, засобів і процедур, що
використовуються для організації та здійснення спільної навчальної діяльності
тих, хто навчає, та тих, хто навчається [5].
Проблема активності студента в навчальному процесі як основного чинника
досягнення мети освіти, розвитку його особистості та професійної підготовки
потребує принципового осмислення найважливіших елементів навчання (змісту,
форм, методів, прийомів) та включення не тільки інтелектуальної, але й, що
важливіше, особистісної і соціальної активності кожного його учасника. Це
можливо вирішити за допомогою інтерактивної технології проведення

семінарського заняття. Орієнтовний варіант його організації наведений нижче і
складається з кількох етапів.
І етап – організаційно-рефлексивний (5-7хв.) Нагадування викладачем теми
заняття. Коротке ознайомлення студентів з технологією, за якою буде проведене
заняття. Рефлексивне налаштування студентів на процес діяльності шляхом
колективного формулювання і запису правил проведення заняття з урахуванням
його специфіки, використовуючи прийом «відкритого мікрофона».
Прийом «відкритий мікрофон» проводиться викладачем з метою
колегіального вирішення правил діяльності та дотримання їх в ході заняття.
ІІ етап – мотиваційний (5-7хв.) – формування мотивації діяльності. Наукові
дослідження стверджують, що висока позитивна мотивація може компенсувати
недолік знань, умінь, навичок студентів. Ефект діяльності навіть слабо
підготовлених студентів буде значно вище, якщо на початку заняття дати їм змогу
сформулювати власні мотиви діяльності. Водночас рівень активності студентів
буде вищим, якщо мотиви їхньої поведінки ґрунтуються на власних сподіваннях
від участі в занятті. На цьому етапі заняття викладач рекомендує студентам
мотивувати їхню діяльність використовуючи прийом групового очікування –
викладач розділяє студентів на групи (бажано по 5-6 осіб у кожній) та формулює
загальне питання для обговорення: «Що Ви очікуєте від нашої сьогоднішньої
діяльності?» На обговорення в групі дається 2хв., записуються всі побажання, не
нехтується думка кожного члена групи.
ІІІ етап – навчально-пошуковий (50-60хв.)За допомогою прийому
«мозкового штурму» (5 хв.) в групах виділяються ключові проблеми теми,
формулюються у вигляді питань чи завдань (не відкидається жодна пропозиція
члена групи), зачитуються по черзі вголос, обговорюються, виділяються основні
(по кількості груп в аудиторії). Далі, використовуючи прийом «навчаючи
навчаюсь», викладач організовує роботу в групах по одній з визначених проблем.
Варто акцентувати увагу на тому, що на сьогодні важливіше навчити
студента вчитися, показати йому як навчитися мислити, для того щоб знайти
власні шляхи вирішення проблем та життєвих ситуацій. Зорієнтувати студента на
самостійне вироблення і збереження в пам’яті стратегій та підходів до здобуття,
обробки й використання інформації. Це вимагає від викладача стати
посередником, провідником і компаньйоном студента в пошуках знань, сприяти
та заохочувати його мислити самостійно, співпрацювати з ним, вживати і
застосовувати на практиці те, що виявлено в процесі пошуків. Такий підхід до
навчально-виховного процесу є вже не педагогічним вибором, а необхідністю
нового тисячоліття [4].
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
УКРАЇНІ
Слід визнати, що питання регулювання бухгалтерського обліку не є
першочерговим в роботі Мінфіну України. Більше того, обмежені можливості й
невизначений статус Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні
України також не сприяють розв'язанню означених проблем. Обмеженими є
можливості й інших державних інституцій, існуючих професійних бухгалтерських
організацій, науки й освіти розв'язувати проблемні питання бухгалтерської кризи в
Україні.
У правовому полі ці обмеження закладено Законом України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні", за яким "розмито" відповідальність за стан
обліку в державі. Відповідно до Закону збирає та обробляє фінансову звітність
Держкомстат України, визначає методологію бухгалтерського обліку і звітності
Міністерство фінансів, при цьому немає відповідального за дотримання професійних
"правил гри". Стан українського інституту власника підприємства залишимо без
коментарів, рівно як і правовий та професійний статус українських бухгалтерів.
Саме це лежить в основі формального ведення бухгалтерського обліку на більшості
вітчизняних підприємств, ставить під сумнів достовірність звітних даних Держкомстату,
є першою причиною вимушеного запровадження додаткового обліку і звітності від
ДПА України та інших державних регуляторних органів.
У науково-професійній спільноті існують різні бачення розв'язання цієї
проблеми: від удосконалення роботи існуючого регулятора до створення нового
регуляторного органу.
Світовий банк пропонує Україні створити багато профільний Національний
координаційний комітет для координації реформ у галузі бухгалтерського обліку та
аудиту. Комітет повинен виконувати дорадчі функції при органах, які встановлюють
державну політику в цьому питанні .

Таким шляхом пішли і в Російській Федерації. Відповідно до плану заходів із
реалізації Концепції розвитку бухгалтерського обліку і звітності у країні було створено
професійне об'єднання найбільших професійних організацій і висококваліфікованих
спеціалістів Росії — Національний комітет бухгалтерів, фінансистів і економістів
(НКБФЕ). У його діяльності беруть участь також Міністерство фінансів, Держдума,
уряд та інші державні органи.
Слід зазначити, що і рекомендації Світового банку, і практика наших
найближчих сусідів збігаються в тому, що такі комітети є лише координаційними й
дорадчими органами при органах державної влади. Провідна роль у регулюванні
бухгалтерського обліку відводиться державі. Бухгалтерський облік при цьому є однією з
функцій провадження національної безпеки і слугує інструментом фінансового
регулювання і проведення єдиної фінансової політики країни, забезпечує реалізацію
конституційного права на інформацію у сфері підприємницької діяльності й
економіки.
Ще одним аргументом державної визначальності в новому регуляторному органі
є орієнтація Ради з МСФЗ на національні державні органи у справі імплементації
МСФЗ. Зокрема, така угода між Фондом Комітету з міжнародних стандартів та
Мінфіном України набрала чинності з 1 жовтня 2007 року. На нашу думку, такий
підхід, а також участь представників України в комітетах Ради з МСФЗ і розвитку
професії при ООН матиме набагато більшу сприйнятливість та ефективність
реалізації глобальної та національної місії бухгалтерського обліку.
Чітко визначеною має бути участь у роботі регуляторного органу професійних
бухгалтерських об'єднань. На сьогодні чотири вітчизняні професійні бухгалтерські
організації (САУ, ФПБАУ, ФАБФ АПКУ, УАСБА) мають значний науковопрактичний і міжнародний потенціал для здійснення активної участі у справі
регулювання бухгалтерської діяльності.
Разом із тим, статус українських бухгалтерських організацій у справі
регулювання бухгалтерської діяльності потребує законодавчого посилення.
Незважаючи на те, що всі вони входять до громадських рад при міністерствах і
відомствах України, мають можливість делегувати своїх представників до
Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні України, останнє засвідчує
не так їх визнання в українській державі, як їхню активну громадсько-професійну
позицію. Законодавче закріплення обов'язкової участі професійних організацій у
справі регулювання бухгалтерської діяльності є питанням невідкладним.
Отже, сьогоднішнє державне регулювання бухгалтерської діяльності в Україні
потребує докорінного реформування, що передбачає внесення змін і доповнень до
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Концептуальними підходами до такого реформування є:
1. Врахування інституціональної економічної теорії та континентальної
(європейської) моделі побудови облікових систем при підготовці змін і доповнень до
чинного законодавства в частині регулювання бухгалтерського обліку.
2. Посилення правового статусу національного регуляторного органу з питань
бухгалтерського обліку, його можливостей та відповідальності в межах Кабінету
Міністрів України чи Мінфіну України.

3. Розширення суб'єктів методологічного впливу на бухгалтерську діяльність
шляхом обов'язкової та законодавчо визначеної участі в регуляторних органах
представників ключових галузевих міністерств і професійних бухгалтерських
організацій.
4. Забезпечення відповідальності членів регуляторного органу за формування й
дотримання методології бухгалтерського обліку у сферах їх впливу.
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ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВНАСЛІДОК
РОЗМІЩЕННЯ ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як
кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування
об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного потенціалу
України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких
перевага надавалася розвитку сировинно-видобувних, найбільш екологічно
небезпечних галузей промисловості.
Економіці України притаманна висока питома вага ресурсномістких та
енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося
найбільш "дешевим" способом – без будівництва відповідних очисних споруд. Це
було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та
економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони
довкілля. Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості
суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного
забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у
дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів
виробництва. Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого
погіршення стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення
смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією
народу України.
Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно
гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами.
Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними,
економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка
наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи.
На сучасному етапі розвитку економіки України зростання виробництва
находиться в тісному зв'язку з великою ймовірністю техногенних катастроф.
Техногенні чинники визначаються, кількістю великих міст, шкідливих
підприємств, транспортних засобів, наявністю шляхів сполучення. Під впливом
індустріалізації техногенні чинники змінюють вигляд природного середовища і
регіону, впливають на стан довкілля.

У цих умовах важливим завданням суспільства у оптимізації техногенного
навантаження на територію є урахування різних чинників на всіх стадіях
розміщення продуктивних сил з тим, щоб не допустити в майбутньому будь-яких
катаклізмів.
Щоб запобігти будь-яких негараздів в результаті господарської діяльності
мають враховуватись такі основні принципи:
а)
запобігання можливим аваріям і небезпекам для навколишнього
середовища;
б) оцінювання збитків від господарської діяльності і в результаті
непередбачуваних ситуацій;
в) можливість компенсації збитків від порушення екологічної рівноваги;
г) передбачати моральний стан населення, яке проживає на прилеглих до
певних об'єктів територіях.
Додержання вказаних принципів сприятиме поєднанню економічного
зростання з соціальним захистом населення.
Але, оскільки розвиток суспільства потребує подальшого технічного зростання,
тобто підвищення ролі техногенних чинників її окремі об'єкти господарської
діяльності потребують особливої уваги як екологічно небезпечні.
Проблема збалансування економіки та екології зводиться до досягнення
необхідних обсягів виробництва без порушення навколишнього природного
середовища. З метою недопущення погіршення екологічної ситуації на певних
територіях необхідно: потенційно-небезпечні об'єкти ні в якому разі не розміщувати
на територіях, які входять до охоронних природних зон (природні заповідники,
курорти, охоронні ліси, місцевості, які виділяють для туризму); при вирішенні
питання про розміщення потенційно-небезпечного об'єкта має проводитись експертиза
про вплив його на здоров'я населення, яке проживатиме навколо нього; при
спорудженні нових потенційно-небезпечних об'єктів слід будувати природно
охоронні об'єкти з такою міцністю, щоб уникнути можливих пошкоджень; на нових
об'єктах повинні використовуватись найкращі технології і дотримуватись стандартів
якості навколишнього природного середовища; в процесі підготовки до
спорудження об'єкта слід передбачати витрати на охорону і відновлення
зруйнованого природного середовища, якщо станеться якесь лихо.
Вибір регіону будівництва потенційно-небезпечного об’єкта має
розглядається з двох позицій: мінімізації наслідків у разі аварійної ситуації та
збитків для природного середовища при нормальній експлуатації.
Причини загострення екологічних проблем внаслідок розміщення
потенційно-небезпечного виробництва такі: при розширенні виробництва і
розміщенні продуктивних сил раніше не бралися до уваги уразливість природних
екосистем; галузі господарства розвивалися на основі екстенсивних методів;
вимоги екологічної безпеки щодо технологій розглядалися спрощено; не
враховувалися необхідність забезпечення безпеки населення й обмеження
екологічного ризику. При спорудженні нових потенційно-небезпечних об’єктів
слід розуміти, що кожен невдалий епізод може дорого коштувати суспільству.
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ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
Розвиток цивілізації і зростання урбанізації посилюють втручання людини в
природний комплекс. Унаслідок порушення природних ландшафтів, забруднення
різноманітними твердими, рідкими і газоподібними відходами знижується
стійкість територій, підвищується ступінь екологічного ризику для всіх
компонентів довкілля, в тому числі для ґрунтів.
Потужним антропогенним фактором деградації ґрунтів є забруднення їх
важкими металами. Важкі метали відіграють важливу роль в обмінних процесах,
але у високих концентраціях викликають забруднення ґрунтів і в цілому мають
шкідливий вплив на екосистеми, маючи здатність акумулюватися в ґрунтах і
живих тканинах, що призводить до серйозних фізіологічних порушень і
захворювань [4]. При максимальному забрудненні хімічними речовинами ґрунт
втрачає здатність до продуктивності, біологічного самоочищення, відбувається
втрата екологічних функцій і загибель екосистеми. Змінюються склад, структура і
чисельність мікрофлори і мезофауни. Звідси випливає кілька екологічних
проблем, пов’язаних із забрудненням ґрунтів важкими металами: деградація
ґрунтового покриву, порушення процесів синтезу органічних речовин ґрунту,
порушення ґрунтоутворення [4]. Накопичення токсичних металів у ґрунтах є
важливою екологічною проблемою сьогодення. Найбільш забрудненими
територіями нашої держави є урбанізовані площі центрального та південносхідного регіонів. Серед металів-полютантів ґрунту найбільш поширеними й
токсичними є свинець, цинк, мідь, кадмій, нікель і алюміній. Важкі метали
належать до найнебезпечніших токсикантів, які надають ґрунтові екоцидних
властивостей [2]. Забруднення ґрунтового покриву важкими металами пов’язанe з
наявністю різних джерел техногенних емісій полютантів: промислові об’єкти
гірничо-металургійного,
хімічного,
паливно-енергетичного
комплексу,
машинобудівельні підприємства, розгалужена транспортна система тощо [2].
Як відомо, Україна надзвичайно насичена промисловими та видобувними
підприємствами (налічується понад 1,5 тис.), має розгалужену мережу (понад 165
тис. км) автомобільних доріг. У районах, де розміщені підприємства гірничометалургійного комплексу, спостерігаються підвищені рівні таких хімічних
елементів, як свинець, цинк, мідь, нікель, кадмій, ртуть, хром, кобальт. Високі
концентрації важких металів виявлені у ґрунтах урбанізованих територій майже

всієї центральної та південно-східної України. Небезпечним типом техногенного
навантаження на довкілля є автотранспортне забруднення, яке має значний вплив
на ґрунти і наземні екосистеми пришляхових смуг. У відпрацьованих газах
двигунів внутрішнього згоряння міститься понад 160 шкідливих речовин. Під час
спалювання бензину пріоритетним забруднювачем є Pb, дизпалива – Ni. Вміст Pb
у ґрунтах десятиметрової пришляхової смуги перевищує фонові показники у 2―7
разів, у деяких випадках – цей показник вищий [2]. Сучасний стан промисловості
України характеризується глобальним збільшенням техногенного навантаження
на навколишнє середовище, основними складовими якого є ґрунт, вода і повітря.
Вони тісно пов’язані між собою і знаходяться у стані динамічної екологічної
рівноваги, тому будь-які забруднення, внесені в одну з цих складових,
обов’язково відіб’ються на системі в цілому. Небезпека забруднення ґрунту
важкими металами полягає в тому, що всі основні цикли їх міграції у біосфері
(водний, атмосферний, біологічний) починаються в ґрунті. Значна частка речовин,
що забруднюють навколишнє середовище, потрапляє у ґрунт, який є потужним
акумулятором і практично не втрачає їх з часом. Верхні горизонти ґрунту, що
містять гумус, тобто найбільш родючий шар, особливо міцно фіксують важкі
метали. За таких умов забруднений ґрунт стає вторинним джерелом забруднення
повітря і природних вод. Території, які піддалися забрудненню, часто є базою
виробництва сільськогосподарської продукції. На таких ґрунтах неминуча
інтенсивна транслокація металів з ґрунту в рослини, що призводить до зниження
врожаю сільськогосподарських культур і якості одержуваної продукції [1].
Відбувається поглинання важких металів рослинами і потрапляння їх харчовими
ланцюгами в організми тварин і людини.
Про наслідки впливу на людей забруднення середовища (особливо води і їжі
– через забруднений ґрунт та воду) хімічними речовинами, зокрема важкими
металами,
пестицидами,
радіонуклідами,
свідчить
різке
збільшення
захворюваності і смертності населення України.
Сучасний стан здоров’я населення України є суттєвим викликом для
суспільства і держави, адже нині середня тривалість життя у нашій країні складає
67,5 роки, що на 11,7 років менше, ніж в економічно розвинених і соціально
благополучних європейських державах [3].
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ІННОВАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АГРАРНОЇ
ОСВІТИ
Сучасний стан економіки країни потребує створення нової системи
інноваційного розвитку агропромислового сектору "аграрна освіта – аграрна
наука – аграрне виробництво".
На сьогодні існує проблема підготовки висококваліфікованих робітничих
кадрів, фахівців з вищою освітою в агропромисловому комплексі.
Функціонування аграрної освіти та науки не повною мірою відповідає соціальноекономічним потребам суспільства, рівню розвитку виробництва та продовольчої
безпеки держави. Освітня діяльність сьогодні є базовою для висхідного
соціально-економічного розвитку суспільства, яка формує фахово підготовлені
кадри та створює інноваційні технології для управлінської, виробничої та
духовної сфер свого існування. Професійне спрямування у викладанні дисциплін
в навчальних аграрних закладах передбачає диференційоване навчання з
урахуванням освітніх потреб, вимагає створення умов для оволодіння матеріалом
відповідно до професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у
цілі, змісті структурі та організації навчального процесу.
Метою професійного спрямування навчання іноземної мови є забезпечення
можливостей для рівного доступу студентської молоді до кваліфікованої
професійної підготовки майбутніх спеціалістів-аграріїв, неперервної освіти
впродовж всього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації,
професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного
суспільства, чого ми і намагаємось дотримуватись у Вишнянському коледжі
Львівського національного аграрного університету
Для нас важливим розумінням є те, що навчання іноземної мови у немовних
вищих навчальних закладах полягає у формуванні в студентів насамперед
комунікативної компетенції – умінь і навичок здійснювати спілкування в усній і
писемній формі у межах професійної сфери і тематики, визначених програмою
для кожного фаху, дотримуючись традицій і норм, утверджених у країні, мова
якої вивчається.
Провідну роль в навчальному процесі відіграють практичні заняття, під час
яких студенти ознайомлюються з новою лексикою, опрацьовують автентичні
тексти, вчаться використовувати здобуті знання на практиці. Розв’язання

комунікативно-пізнавальних завдань здійснюється завдяки різноманітним засобам
іншомовного спілкування: рольовим іграм, навчальними ситуативними
завданнями, парними та груповими формами роботи, використанню
мултимедійних засобів навчання, а також
- живому спілкуванню як
ефективнивному інструменту у формуванні в студентів комунікативної
компетенції. Тому, практикуючи на своїх заняттях бесіди, діалоги, круглі столи, а
також виховні заходи з участю носіїв англійської мови (представників-волонтерів
Корпусу Миру), мені вдалося виявити надзвичайний потенціал у спілкуванні
англійською мовою студентами різних відділень нашого коледжу, їх
зацікавленість у продукуванні іноземної мови, вміння застосувати вже вивчену
лексику та головне – бажання і емоційне забарвлення такого спілкування. Такі
зустрічі у нас проводились у 2008-2009, 2012-2013 навчальних роках.
Ось як висловився про значення
спілкування
іноземною
мовою
представник Корпусу Миру зі США Тom
Boyd, спілкуючись зі студентами
нашого коледжу:
“No matter what foreign language you
study, actually trying to speak the
language is essential. You can only learn
so
much
from
a
book
and
memorization. Practice makes perfect and
making the attempt to communicate is
important. It is also important to not worry about mistakes so much at the beginning. If
a person simply tries to talk and be understood, then his or her
language
skills
will
do
nothing
but
get
better
and
better.
But for those who took the opportunity to speak English, I think they understood the
importance of knowing English. They were able to apply it in a real life situation. So I
think through my visit to the classes, students saw how English can actually be used.”
“Не має значення, яку мову ви вивчаєте, насправді важливим є намагання
розмовляти мовою. Практика дає результат і важливим на початку є те, що не
слід надмірно перейматись помилками. Якщо людина просто намагається
розмовляти і щоб її розуміли, тоді її мовленнєві уміння тільки покращаться. А
для тих, хто хоче розмовляти англійською, я думаю, вони розуміють значення її
вивчення. Студенти мали можливість застосувати її у реальній життєвій
ситуації. Таким чином, я думаю, що завдяки моїй присутності на заняттях
студенти побачили , як насправді можна застосувати англійську мову. “
Крім того, слід не забувати, що основними підходами до навчання іноземної
мови за професійним спрямуванням також залишається особистісноорієнтований, діяльнісний і комунікативно-когнитивний, у центрі уваги котрих є
особистість студента, урахування його особливостей, можливостей та здібностей.
Вони реалізуються на основі диференціації та індивідуалізації навчання, нових
інформаційних мультимедійних технологій, тощо.

Переконанням для нас є те, що використання мультимедіа сприяє:
індивідуалізації
навчально-виховного
процесу
з
урахуванням
рівня
підготовленості, здатностей, інтересів і потреб студентів; зміні характеру
пізнавальної діяльності у бік її більшої самостійності та пошукового характеру;
стимулюванню прагнення до постійного самовдосконалення та готовності до
самостійного перенавчання; посиленню міждисциплінарних зв'язків у навчанні,
комплексному вивченню явищ і подій; підвищенню гнучкості, мобільності
навчального процесу, його постійному й динамічному відновленню; зміні форм і
методів організації позанавчальної життєдіяльності студентів та організації
їхнього дозвілля.
На сьогоднішній день використовуються різні види мультимедійних засобів
навчання: засоби зберігання і відтворення навчальної інформації, засоби
контролю (самоконтролю), засоби самонавчання, аудіо-комунікативні засоби та
візуально-спостережні засоби. Ефективним засобом навчання є відеозасоби, які
відіграють значну роль у мотивації студентів до оволодіння професійною
компетентністю.
Отже, використання мультимедійних засобів є необхідною ланкою у роботі
творчого викладача тому, їх арсенал дидактичних можливостей дуже великий.
Використання МЗН для нас у коледжі не є новизною, а служить ефективним
дидактичним інструментом і сприяє більш раціональній діяльності викладача на
певному етапі навчального процесу, розширюючи її можливості, а за умови
методично правильного використання й економії часу, інтенсифікуючи тим самим
весь педагогічний процес та виконуючи основні цілі та завдання дисципліни.
Запровадження сучасних технологій, підходів та методів навчання іноземної
мови в навчальний процес зі сторони викладача має підняти якість викладання та
вивчення мови, а також зробити його наближеним до європейського формату та до
умов реальних професійних ситуацій. А долучити майбутніх фахівців до світового
банку знань – одне з найважливіших завдань сучасної агроосвіти.
Михайло Левківський
викладач-методист, Аграрний коледж управління і права Полтавської державної
аграрної академії, acup@ukr.net
СУЧАСНІ НУЛЬОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ
Стан ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь викликає занепокоєння
екологів, що особливо актуально за тенденцій інтенсифікації технологій
вирощування сільськогосподарської продукції. Вчені та дослідники в усьому світі
шукають шляхи ефективного поєднання високої врожайності культурних рослин з
ґрунтозахисними технологіями. Однією із розробок у цій сфері є так звані No-till
технології, які порівняно недавно знайшли своє застосування у сільському
господарстві. Їх суть полягає у повній відмові від будь-якого механічного

обробітку ґрунту для підготовки насіннєвого ложа. Висів насіння проводять
спеціальними сівалками по рівномірно розподіленим по поверхні пожнивним
решткам попередньої культури в непорушений ґрунтовий покрив. Деякі вчені
виділяють такі основні принципи, що лягли в основу No-till технологій:
мінімальний механічний вплив на ґрунтовий покрив, постійна наявність
рослинного покриву, максимально адаптовані сівозміни. Прихильники таких
розробок стверджують, що відмова від основного обробітку ґрунту дозволяє
зберегти та покращити його родючість, а поряд з цим, зменшити собівартість
продукції та підвищити врожайність культурних рослин.
У світовому масштабі No-till технології набули поширення переважно у
Північній Америці. Загальна площа земель, на яких вирощування
сільськогосподарських культур проводять без підготовки насіннєвого ложе при
посіві, складає 150 млн. га. Найбільші території розташовані в Аргентині, Бразилії
та Парагваї (понад 60 % посівних площ), значні – у США та Канаді. Американські
дослідники пропагують перехід на No-till технології вирощування
сільськогосподарських культур з метою боротьби з «парниковим» ефектом
(зростання викидів вуглекислого газу – СО2 в атмосферу, що призводить до
глобального потепління та підвищення рівню Світового океану). Вчені США
відмічають, що вирощування проміжних культур, зокрема, сидератів, що є
складовою No-till технологій, забезпечує зменшення викидів вуглекислого газу в
атмосферу за рахунок зв’язування більшої кількості вуглецю у тканинах рослин.
Для умов американського суспільства цей аргумент є найбільш вагомим на
користь відмови від основного обробітку ґрунту. Подібну позицію займають і
деякі інші держави. Так, у 2007 році Данія, Португалія, Іспанія та Канада
включили до Кіотського протоколу, спрямованого на зменшення викидів
парникових газів, пункт про додаткове зв’язування С02 в ґрунті за умов мінімізації
його обробітку. Ці факти свідчать, що світова спільнота, пропагуючи
впровадження подібних технологій, переймається насамперед проблемами
глобального потепління. Натомість, для умов пострадянського простору, значно
вагомішим аргументом на користь поширення технологій прямого висіву має бути
можливість покращення стану орного шару та збереження його родючості, що
досягається за рахунок зменшення механічного навантаження, накопичення
органічних речовин та збереження вологи у ґрунті, запобігання виникненню та
поширенню ерозійних явищ. По суті ж, в умовах сьогодення основним стимулом
для запровадження нульових технологій в Україні є бажання аграріїв знизити
витрати на отримання одиниці продукції. Намагання зекономити на засобах
захисту рослин, добривах, якості посівного матеріалу дає зворотній ефект,
погіршуючи врожайність культур та якість продукції. Натомість, в умовах
запровадження технології прямого висіву при відмові від основного обробітку
ґрунту економія досягається за рахунок зменшення потреби у паливнозмащувальних матеріалах та обслуговування техніки, що, як стверджують вчені,
не призводить до втрат потенціального врожаю. Зниження поточних витрат може
досягати 30 – 80 %.
Вчені стверджують, що 70 % орних земель України є придатними для

застосування No-till технологій. Виключення складають заболочені ґрунти та
ґрунти, що слабко дренуються, де рівень біологічної активності є недостатнім для
ефективного розкладання органічних решток. Чи доцільно запроваджувати
технології прямого висіву на таких значних площах? Чи достатньо аргументів для
їх поширення? Для цього необхідно проаналізувати плюси та мінуси основних
складових цих технологій.
При No-till технології пожнивні рештки залишаються на поверхні ґрунту, а це
сприяє накопиченню органічних речовин у ґрунті, запобігає виникненню та
поширенню ерозійних явищ, сприяє акумуляція та утримування вологи, що
особливо актуально у посушливих умовах. При цьому спостерігаються і негативні
явища: поширення хвороб та шкідників, зростанню чисельності гризунів,
необхідність заміни машино-тракторного парку, повільніше прогрівання ґрунту
навесні, можлива затримка з появою сходів культури, зростання потреби в азоті і
навіть неохайний вигляд поля.
Відмова від будь-якого механічної обробки ґрунту для підготовки насіннєвого
ложа має переваги, як: зменшення механічного навантаження на ґрунт, економія
на паливно-мастильних матеріалах та обслуговуванні техніки, запобігання
розвитку ерозійних процесів, зниження рівня забур’яненості, запобігання
поширенню захворювань у культурних рослин, підвищення ефективності
використання поживних речовин та вологи.
Розглянемо наведену інформацію детальніше. Зрозуміло, залишені стерня та
залишки рослинної маси на поверхні ґрунту є додатковим джерелом органічних
речовин, але при цьому практично втрачається можливість ефективного внесення
органічних добрив, які потребують заорювання. Аргумент прихильників
технологій прямого висіву щодо альтернативи механічному загортанню добрив у
ґрунт за рахунок активізації діяльності ґрунтової мезофауни (дощових червів) є
недостатньо переконливим.
До того ж, якщо рослинні залишки дуже подрібнити, органічні речовини
швидко розкладаються і їх значення для наступної культури зменшується.
Стерня та пожнивні рештки, залишені на поверхні, а також відмова від
основного обробітку ґрунту дають можливість запобігти розвитку водної та
вітрової ерозії, що є особливо цінним у південних регіонах нашої держави, а
також при вирощуванні культурних рослин на схилових ділянках. З іншого боку,
за таких умов стрімко зростає шкодочинність гризунів у полі, створюються
сприятливі умови для збереження збудників хвороб та перезимівлі шкідників, що
тягне за собою зростання витрат на закупівлю родентицидів, фунгіцидів та
інсектицидів відповідно. Цікаво, що проблеми із поширенням хвороб і шкідників,
а також збільшенням рівня забур’яненості рекомендують вирішувати за
допомогою такого загальноприйнятого у землеробстві агротехнічного прийому як
правильно складена сівозміна. Але! Слід розуміти, що сівозміна – далеко не
основний і недостатньо дієвий важіль впливу на чисельність шкідливих
організмів. Таким чином, механічне навантаження на ґрунт мусить замінюватись
на хімічне. Поряд з цим, збільшується потреба в гербіцидах, адже від механічного
контролю рівню забур’яненості посівів за No-till технологій відмовляються.

Прибічники технологій прямого висіву стверджують, що за механічного обробітку
при підготовці насіннєвого ложе на поверхню ґрунту з глибших шарів виноситься
насіння і стимулюється поява нових хвиль бур’янів. Натомість, за No-till
технологій кількість життєздатного насіння бур’янів істотно зменшується через
деякий час. Це відбувається за рахунок того, що рівень забур’яненості формується
переважно за рахунок насіння, що знаходиться на глибині до 5–7 см. Без
перевертання скиби, насіння, що знаходиться у глибших шарах не матиме
можливості прорости і втратить життєздатність. Теоретики стверджують, що за
технологій прямого висіву через 5–7 років потреба в гербіцидах зменшується і
поверхневий шар ґрунту практично повністю очищується від насіння бур’янів.
Наскільки це реально, можна зробити висновок, базуючись на наступних фактах.
По-перше, бур’яни мають значну насіннєву продуктивність та стійкість до
несприятливих умов середовища. Для прикладу, одна рослина амброзії
полинолистої може давати 30–100 тисяч насінин. По-друге, насіння сегетальних
видів здатне зберігати схожість у ґрунті впродовж тривалого часу. Так,
життєздатність насіння у деяких видів бур’янів може зберігатися до 35–50 років.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що для очищення ґрунту від насіння
бур’янів, що вже є в ньому, недостатньо навіть 15–20 років. Якщо ж врахувати, що
в умовах України перейти на No-till технології у чистому вигляді не вдасться, то
ідея відмови від гербіцидів з часом не може бути реалізована. Про що йде мова?
Справа у тому, що навіть прихильники технологій прямого висіву погоджуються:
під певні культури необхідно проводити оранку. Наприклад, у ланці сівозміни:
кукурудза – кукурудза – соя – соя – картопля, механічну обробку ґрунту проводять
під висаджування картоплі. Отже, відсутність потреби у гербіцидах за No-till
технологій є міфом.
Рослинні рештки на поверхні підвищують ефективність акумуляції та
утримування вологи в ґрунтовому покриві, зокрема, за рахунок снігозатримання, а
з іншого боку, знижують температуру ґрунту на 3–5 ОС, уповільнюють його
прогрівання, що може викликати затримку появи сходів навесні. Наявність
пожнивних решток активізує діяльність ґрунтових мікроорганізмів-деструкторів,
що, в свою чергу, сприяє зростанню нестачі азоту в ґрунті. Ще одним недоліком
No-till технологій є недостатня доступність фосфору рослинам (переважання
малорухомих форм у ґрунті). Тобто, оптимізація азотного і фосфорного живлення
є обов’язковою за технологій прямого висіву.
Впровадження технологій прямого висіву передбачає наявність у
господарстві спеціалізованої техніки – дороговартісних сівалок прямого висіву,
потужних тракторів, комбайнів з функцією рівномірного розподілу пожнивних
решток. Не треба бути економістом, щоб зрозуміти, що витрати на заміну
машинно-тракторного стану не можливо «компенсувати» зменшенням витрат на
обслуговування техніки та паливно-мастильні матеріали.
Прибічники No-till технологій стверджують, що всі ці проблеми можна
вирішити, і основний аргумент – це поширеність технологій прямого висіву у
світі. Але лише глибокий аналіз грунтово-кліматичних умов підприємства та
врахування біологічних особливостей вирощуваних культур, наявність відповідної

техніки та підготовка фахівців дадуть відповідь на запитання про доцільність
застосування нульових технологій в умовах конкретного сільськогосподарського
регіону та господарства.
Тетяна Стегній
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СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ У БДЖІЛЬНИЦТВІ МЕТОДОМ
ВИКОРИСТАННЯ СОКІВ, НАСТОЙОК І ВІДВАРІВ РОСЛИН
Весна — дуже відповідальний період у бджільництві. В цей час відбувається
заміна перезимованих бджіл молодими, виведеними в сім'ях з яєць, відкладених
матками після першого весняного обльоту. Основним завданням бджоляра є
створення умов для прискореного розвитку сімей у весняний період.
Весна на пасіці розпочинається з першого весняного обльоту бджіл.
Навесні, відразу після першого весняного обльоту бджіл, створюють умови
для прискореного нарощування сили сімей: залишають у гнізді відповідну силі
сімей кількість рамок (решту виймають), утеплюють гнізда з боків і поверх рамок
подушками або іншим матеріалом, утеплюють дно вулика, ставлячи вулики на
піддони, застелені хвоєю, кострицею або листям.
У період активного розвитку бджолиних сімей кормових запасів у гнізді
повинно бути не менше 10-15 кг. Якщо їх менше, матка знижує інтенсивність
яйцекладки, сповільнюється розвиток сім'ї. Забезпечення бджіл кормом, а при
необхідності їх підгодівля запорука створення сильних бджолиних сімей, а отже, і
медозборів. Кращим видом корму для бджіл є природний (мед, перга, квітковий
пилок). При його нестачі кормові запаси поповнюють, згодовуючи бджолам
цукровий сироп 50-60-відсоткової концентрації, канді з додавання 510% перги чи
квіткового пилку, різні замінники пилку, добавки, що стимулюють розвиток
бджолиних сімей (дріжджі, коров'яче молоко, соєве борошно і т. ін.).
Навесні бджіл слід підгодовувати після обльоту та очистки гнізда. Хоч це і не
виключає при виникненні критичних ситуацій ' можливості підгодівель навіть
взимку (канді, закристалізованим медом та. ін.). Однак передчасна підгодівля
може спричинити пронос бджіл через переповнення кишківників. Підгодовувати
бджіл слід медом, медовою ситою чи канді.
Навесні після очисного обльоту ефективну оздоровчу та стимулюючу дію на
бджолину сім'ю справляє підгодівля цукровим сиропом із додаванням на 1 л 2-3
мл хвойного екстракту чи настою хвойних голок. Для приготування настою 1 кг
промитої хвої подрібнюють, заливають 4 л кип'ятку і утеплюють. Після
охолодження проціджують. Змішують 200 г настою з 3 л цукрового сиропу і
згодовують бджолам. Цукровий сироп з екстрактом чи настоєм хвої дають по 0,5
л на бджолину сім'ю 3-5 разів через 5-7 днів. Доведено, що згодовування бджолам
такого корму пригнічує розвиток кліща вароа, сприяє збільшенню кількості
вирощуваного розплоду.

Наукою та практикою підтверджено позитивний вплив на бджіл настойки
алое та відвару кореня аїру. Вони містять біологічно активні речовини, що
стимулюють розвиток бджіл. Відвари коренів аїру, полину гіркого пригнічують
розвиток кліща і є профілактичними засобами проти нозематозу. Настойку алое
згодовують по 50-60 мл на 1 л сиропу. Перед цим листя рослин 3-річного віку і
старше витримують кілька днів у холодильнику, промивають, ріжуть на шматки
розміром 1 см, наповнюють на 2/3 скляної посудини, заливають рідким медом,
настоюють біля тижня (краще у холодильнику), періодично помішуючи. Для
приготування настою аїру 20 г сухих коренів заливають склянкою окропу
температурою +90°С і настоюють протягом трьох діб. На 1 л сиропу додають 3060 мл настою аїру.
Практикою доведено високу стимулюючу дію картопляної патоки на
розвиток бджолиних сімей ранньої весни, а згодовування в цей період у кілька
прийомів по 200-300 мл соку сирої картоплі (зеленуватої) з цукровим сиропом
пригнічує розвиток кліща та підвищує життєздатність бджолиної сім'ї. Добру
стимулюючу дію на бджолині сім'ї справляє сік елеутерокока, відвари календули
та м'яти. З елеутерокока спочатку готують 2-відсотковий розчин, для чого
подрібнюють 5 г листків, заливають 120 частинами води, підігрівають 30 хв,
помішуючи. Додають 120 частин цукру. Згодовують бджолам по 200-300 г ввечері
через три дні. Елеутерокок згодовують також у вигляді екстракту, додаючи на 1 л
цукрового сиропу чи медової сити по 3-5 мл.
Наукою і практикою вироблено багато прийомів прискореного розвитку
бджолиних сімей. Зокрема для цього практикують розпечатування стільників з
медом. Площа розпечатування стільників рано навесні для бджолиної сім'ї
середньої сили повинна становити біля 1дм2 за тиждень. Такий стільник
поміщають в центр гнізда біля відкритого розплоду. Стимулююча дія прийому
полягає в тому, що при цьому бджоли краще живляться самі, краще годують
матку, розплід. Щоб попередити потрапляння зимових запасів корму, в тому числі
переробленого цукрового сиропу, в мед нового сезону (свого роду не зловмисна
фальсифікація меду), слід постаратися, щоб стільники із зимовими запасами до
початку медозбору були розпечатані та згодовані бджолам. В. Ю. Шимановський
рекомендував при цьому пилку, цукрової пудри та розтопленого меду у
співвідношенні 1:1:1 та забезпечують водою із внутрівуликових, зовнішніх
виймати з гнізда рамку із запечатаним кормом, розпечатувати її і ставити за
заставну дошку, в центр гнізда ставити рамку з вощиною. Після відбудови
стільник забирають (якщо матка не встигла його засіяти), а замість нього
встановлюють нову рамку із штучною вощиною. Прийом розпечатування рамки
та відбудови стільників повторюють кілька разів. Перед головним медозбором
гніздо пересувають вбік, а на його місце ставлять біля льотка відбудовані
стільники. Такий прийом також у значній мірі попереджує роїння бджіл.
Після скорочення гнізда бджіл, у тому числі за методом Блінова і коли
обмежені рамки будуть в основному зайняті розплодом, 1-2 підігріті та частково
розпечатані рамки з медом і пергою ставлять в центр гнізда та старанно
утеплюють, слідкують за наявністю місця для відкладання яєць маткою. Бджолам

також згодовують тісто з квіткового напувалок, скорочують льотки.
Організовують помірний електрообігрів гнізда. Дуже слабкі бджолині сім'ї
об'єднують, середні вирівнюють за рахунок закритого розплоду із сильних. В
щоденнику ведуть детальні записи, аналізують їх, вживають відповідні заходи
щодо покращення розвитку бджолиної сім'ї.
Добре стимулює розвиток бджолиних сімей кобальт. Добавляють 24 мг
сірчанокислого чи хлористого кобальту на 1 л цукрового сиропу, згодовують
лікувальний сироп, додаючи один-два антибіотики по 200 тис. од., вітаміни А-500
Ю, Б) 0,4, Вб-0,4, РР-1,2мг, Да-65 10. Такий сироп згодовують в квітні-травні по
0,5-1 л на бджолину сім'ю з інтервалом 7-Ю днів і закінчують до головного
медозбору.
У ранньовесняний період у разі відсутності квіткового пилку чи перги бджіл
можна підгодовувати пшеничним борошном. Його насипають у вільні комірки
стільників (до 100 г) і ставлять у вулик. Такі ж рамки можна підвісити за межами
пасіки, захистивши їх від вологи.
Для покращення білкового живлення бджіл практикують збір зрілих сережок
ліщини, вільхи (за 2-3 дні до початку цвітіння). Поміщають їх в низьких ящиках з
дном, вистеленим папером, злегка збризкують медовою ситою і встановлюють під
навісом. Щоб принадити бджіл, сережки періодично помішують. Бджоли активно
збирають пилок, їх менше гине при весняній нестійкій погоді, бджолині сім'ї
добре розвиваються.
У бджільництві знаходить застосування і така рослина як багно звичайне. З
пагонів, квітів та листя готують настій, яким обприскують стільники при
вароатозі. З цією ж метою обкурюють бджіл, спалюючи в димарі сухі пагони та
листя цієї рослини. Бажано це робити, починаючи з весни, щоб призупинити
розвиток паразитів.
Береза біла повисла в бджільництві знаходить застосування у вигляді
настойок, відварів з бруньок, березового соку. Згодовують бджолам на 1 л
цукрового сиропу по 10 мл настойки з листя, або по 15 мл відвару з бруньок чи по
50 мл березового соку. Ці продукти активізують роботу бджолиних сімей. Слід
зауважити, що бруньки берези збирають під час їх набухання, листя на початку
цвітіння.
Для підвищення стійкості бджіл та маток до захворювань, а також для
активізації роботи застосовують настойку з висушених плодів глоду. Для цього 50
г подрібнених плодів заливають 1 л окропу, настоюють 2-4 год в термосі. Дають
бджолам з розрахунку 50-100 мл настою на 1 л цукрового сиропу.
Брусниця застосовується у вигляді настойок. Для цього 50 г подрібненого
висушеного листя заливають 1 л окропу, настоюють 4-6 год у термосі.
Згодовують бджолам по 50-100 мл настою на 1 л цукрового сиропу. Має в'яжучу,
вітамінну та антисептичну дію. Збирають листя ранньої весни після танення снігу.
З висушених коренів оману готують відвар, для чого 50 г сировини
попередньо заливають 1 л окропу і готують відвар. Бджолам згодовують по 50100 мл відвару на 1 л цукрового сиропу. Має антисептичну дію, підвищує
стійкість бджіл та маток до захворювань.

З верхівок звіробою дірчастого готують настойку. Її згодовують по 50-100 мл
на 1 л цукрового сиропу. Має загальнозміцнюючу, антисептичну дію.
Бактерицидну та стимулюючу дію на розвиток бджолиних сімей справляє
настойка календули лікарської. Використовують квіткові кошики і траву без
нижніх частин стебла. Готують з висушеної сировини. Згодовують бджолам по
50-100 мл на 1 л цукрового сиропу.
Корисна для бджіл також настойка з іван-чаю, яку готують з верхньої
частини рослин. Згодовують по 50-100 мл на 1л цукрового сиропу. Має в'яжучу та
антисептичну дію.
Олена Харченко
директор ПТУ № 17, м. Полтава, olena762017@gmail.com
ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
Нині сільська освіта в Україні не може конкурувати з міською з багатьох
причин, серед яких: недостатнє матеріально-технічне та навчально-методичне
забезпечення шкіл сільської місцевості; низька якість знань випускників шкіл
сільської місцевості та їх конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг;
низька кваліфікація та професійна компетентність педагогічних кадрів шкіл
сільської місцевості. З іншого боку, науковці звертають увагу на той факт, що
школа в сільській місцевості має й ряд переваг перед міською:
природа (можливості для виховання учнів засобами природи, оскільки
ліси, поля, луги, річка, озеро, ставки, а також свіже повітря, чиста вода створюють
сприятливі можливості для фізичного, естетичного, екологічного, трудового,
сімейного виховання, розвитку і навчання школярів;
місцеві національні традиції (сільська місцевість та її мешканці у
значній мірі ще зберегли національні традиції навчання й виховання, властиву
українському народу ментальність, тому діти зі шкіл сільської місцевості ближче
й міцніше пов’язані зі старовинними легендами, традиціями, обрядами, піснями,
що побутують у конкретному селі);
українська етнопедагогіка (учні школи сільської місцевості мають
можливість виховуватися на принципах та засадах української етнопедагогіки,
численних традиціях родинно-побутової культури – шанобливе ставлення до
батька і матері, дідуся і бабусі, інших родичів, культури праці, любові до природи
тощо) [2].
Слід зазначити, що українська етнопедагогіка, притаманна нині лише
школам сільської місцевості, є символом створення української національної
школи, національного відродження, відтворення прогресивних народних
традицій, і саме тут, наголошує В. Мосіяшенко, криється потужний виховний
потенціал, бо в духовно-моральній єдності батьків, дітей, дідів, онуків, з
природою та її мудрістю, вічність самого дерева життя, безсмертя українського
народу, нації, їх минуле, сучасне та майбутнє [1].

У зв’язку з цим, на нашу думку, доцільно виокремити одним із структурних
елементів професійної компетентності вчителя біології шкіл сільської місцевості
етнопедагогічну
компетентність.
За
О. Ткаченко,
етнопедагогічна
компетентність вчителя – це особистісне утворення, яке є показником якісного
оперування педагога досвідом народної педагогіки [3]. Тобто, етнопедагогічна
компетентність може розглядатися як здатність вчителя біології оперувати
досвідом української народної педагогіки у своїй повсякденній педагогічній
діяльності.
Зміст етнопедагогічної компетентності вчителя біології шкіл сільської
місцевості визначається такими її структурними компонентами:
1) система знань з різних галузей філософії (етика, естетика), педагогіки
(загальні основи педагогіки, історія педагогіки, теорія виховання, дидактика,
вікова педагогіка, родинна педагогіка, етнопедагогіка), психології (загальна
психологія, психологія розвитку, вікова психологія, етнопсихологія), етнографії
(етнографія дитинства), яка характеризується комплексністю та динамічністю;
2) система усвідомлених ціннісних орієнтацій та ідеалів, соціальна зрілість
вчителя, інтерес до української культури, природи, установки на професійне
самовдосконалення, готовність до організації професійної діяльності з позицій
етнопедагогічної культури;
3) система інтелектуальних та практичних умінь, які дозволяють вчителю
творчо застосовувати надбання українського народного педагогічного досвіду в
сучасному освітньому процесі школи сільської місцевості (аналітичні,
прогностичні, проективні, рефлексивні, організаторські, комунікативні,
прикладні);
Усвідомлення наявності та важливості етнопедагогічного аспекту
професійної компетентності вчителя біології шкіл сільської місцевості, постійне
самовдосконалення в цьому напрямку дозволить вчителю грамотно та гнучко
застосовувати свої знання на практиці, мати високий авторитет серед колег,
батьків та дітей.
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