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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПОЛТАВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Інноваційна педагогічна діяльність кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту має на меті пошук оптимальних шляхів 

зацікавлення студентів навчанням, підвищення їхньої інтелектуальної 

активності, розвиток креативності, виховання студента як соціально 

компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і 

знаходити шляхи розв’язання проблемних питань у різноманітних 

життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного й творчого 

застосування здобутих знань, здатність бути конкурентоспроможним 

у сучасному суспільстві. 

Інновації відображають складний і довготривалий процес, у 

якому беруть участь фактори, які на нього впливають. Для 

ефективного управління інноваційним процесом потрібно вирішити 

такі завдання: 

- створити необхідні мотиваційні умови повсякденної 

професійної діяльності, які будуть спонукати членів педагогічного 

колективу до самовдосконалення і тим самим формувати готовність до 

інноваційної педагогічної діяльності; 

- формувати (виховувати) у членів педагогічного колективу 

відповідні потреби  і мотиви. 

Інновації потрібні для розвитку організації. Сучасні навчальні 

заклади, на наш погляд, просто зобов’язані розглядати нововведення 

як ключовий1 елемент стратегії, тому що від цього безпосередньо 

залежить їх конкурентоспроможність на ринку на освітніх послуг. 

Інноваційна діяльність виконує такі функції.: 

Секція 1. Євроінтеграційні процеси в 

українській освіті 

mailto:grinovam@rambler.ru
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- стабілізаційну, що полягає в осмисленні, закріпленні й 

зберіганні раніше створеного; 

- пошукову, яка спрямована на зміну стану освітньої 

системи. 

Саме такий характер має інноваційна діяльність педагогічного 

колективу кафедри педагогічної майстерності та менеджменту. 

Інноваційна робота педагогів є найважливішим аспектом 

формування особистості майбутнього фахівця високої кваліфікації, 

слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки 

молодих учених. 

Виділяють критерії готовності педагогічного колективу до 

інноваційної діяльності: 

- усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; 

- узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю; 

- упевненість у позитивному результаті нововведення в 

освітньому закладі. 

Елітна кафедра педагогічної майстерності та менеджменту в 

структурі Полтавського національного педагогічного університету – 

це педагогічний колектив який послідовно впроваджує системні 

нововведення та оформлює їх за допомогою досліджень у нове 

педагогічне знання. Інноваційний режим роботи кафедри педагогічної 

майстерності та менеджменту пов'язаний із реальними і актуальними 

проблемами Полтавського національно педагогічного університету 

імені В.Г.Короленка. Визначення перспектив розвитку спеціальностей 

напряму підготовки 1801 Специфічні категорії Спеціалізація: 

8.18010020 Управління навчальним закладом базується на положенні 

про те, що функціонування освіти досягло стабільних показників 

надійності системи навчання в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В.Г.Короленка (за результатами 

моніторингу якості освіти), завдяки усталеним умовам роботи закладу: 

високопрофесійному елітному кадровому складу, задовільному стану 

програмно-методичного й матеріального забезпечення. 

У 2009 році була ліцензована і відкрита магістратура зі 

спеціальності напряму підготовки 1801 Специфічні категорії 

Спеціалізація: 8.18010013 «Управління проектами».  

Управління проектами розглядається сьогодні як один із 

найважливіших інструментів сучасного менеджменту. Проектний 

метод управління дозволяє істотно підвищити ефективність діяльності 

у будь-якій сфері. Таким чином, підготовка фахівців зі спеціальності 
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8.18010013 «Специфічні категорії. Управління проектами» освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» передбачає формування у майбутніх 

спеціалістів водночас управлінської та проектної компетентності, що 

відображається на процесах планування, здійснення та моніторингу 

навчально-виховного процесу в магістратурі. 

Для підготовки майбутніх керівників навчальних закладів 

кафедра педагогічної майстерності та менеджменту взяла на озброєння 

такі інноваційні напрями в управлінській діяльності: 

- концептуальність в управлінні навчальним закладом; 

- цільовий підхід до управління; 

- психологізація управління; 

- побудова рухомої структури горизонтальних зв’язків; 

- проведення функції управління відповідно до завдань 

навчального закладу; 

- рефлективність діяльності керівника; 

- розробка нових підходів до визначення ефективності 

педагогічного процесу; 

- адаптація досягнень науки менеджменту до управління 

навчальним закладом. 
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ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДКРИТОГО 

ЕФЕКТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ПРОБЛЕМ 

МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ 

 

Освітній проект – це унікальна діяльність, регламентована 

встановленими термінами, спрямована на досягнення заздалегідь 

передбачуваного результату або створення певного, унікального 

навчального продукту чи послуги, відповідно наявних ресурсів та 

вимог до його якості [2]. Прикладом такого проекту став проект 

"ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА як інструмент відкритого ефективного 

співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації" (далі – Інтернет-методрада), започаткований в Аграрному 

коледжі управління і права Полтавської державної аграрної академії 

(далі – коледж). 

"Інтернет-методрада" – це освітній проект, який 

розпочинається у вересні з живого спілкування учасників за однією 

або декількома актуальними для освіти темами. Характерною 

особливістю Інтернет-методради є те, що всі дискусії відкриті. 

Незважаючи на віртуальний характер, їх ведуть на форумі реальні 

люди під своїми реальними іменами та прізвищами. На відміну від 

методичних рад реальних, які проводяться у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, участь в Інтернет-методраді можуть брати участь не 

тільки викладачі і адміністратори (до речі, з різних вузів), а й батьки та 

студенти, які можуть висловлювати свою позицію, бачення та 

побажання з тих чи інших питань організації навчального процесу.  

Першого вересня 2014 року на базі коледжу стартував освітній 

проект "ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА як інструмент відкритого 

ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації". Цілі та задачі цього проекту полягають у: 

популяризації інформаційних технологій для професійного розвитку 

викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; обговоренні педагогічним 

співтовариством пріоритетів розвитку освіти; налагодженні діалогу 

між батьками, студентами та викладачами; поширенні інноваційних 

методів і технологій серед викладацького середовища; об’єднанні 

педагогічної спільноти, спонуканні до обміну досвідом та ідеями. 

mailto:acup@ukr.net


Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
12 

Анонсували про стартування проекту одночасно два сайти: 

офіційний сайт нашого коледжу http://acup.poltava.ua/ (рис. 1) та сайт 

РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ: методичний портал 

http://rbl3.webnode.com.ua/, оскільки сам означений проект є потужним 

інформаційним ресурсом у рамках дослідницького освітнього проекту 

"Ресурсно-орієнтоване навчання дисциплін комп'ютерного циклу в 

аграрних коледжах". На сайті коледжу створено сторінку "Інтернет-

методрада" для розміщення доповідей у рамках окреслених тем. Так, у 

жовтні 2014 року запропоновано до обговорення тему: "Педагогіка 

вищої школи: особливості підготовки молодших спеціалістів в Україні 

та за кордоном".  
 

 
Рис. 1. Анонс проекту Інтернет-методради на сайті коледжу 

 

Питання до розгляду у рамках першої теми висвітлювали 

засновники проекту Інтернет-методради заступник директора з 

навчальної роботи Козаченко О. М. (голова методичної ради коледжу), 

викладач-методист, викладач інформатики та комп’ютерних 

технологій, к.пед.н. Кононец Н. В., а також завідувач практики 

(виробничої, навчальної) Старченко Ю. А. та завідувач відділення 

менеджменту і технології сільськогосподарського виробництва 

Корилюк С. І. (рис. 2). 

http://acup.poltava.ua/
http://rbl3.webnode.com.ua/
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Рис. 2. Сторінка Інтернет-методрада 

 

Для організації інтерактивного обговорення доповідей, поданих 

на Інтернет-методраду, на сайті http://rbl3.webnode.com.ua/ (дочірній 

сайт офіційного сайту коледжу) створено сторінку "Форум" (рис. 3), а 

також доповідачі повинні у текстах доповідей вказувати свою 

електронну адресу для зворотного зв’язку. Крім новин, публікацій, 

форуму, сайт пропонує й інші соціальні сервіси – внутрішню 

електронну пошту, блоги, консультації і календар подій. 

http://rbl3.webnode.com.ua/
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Рис. 3. Форум Інтернет-методради 

 

Віртуальне освітнє середовище, створене за допомогою сучасних 

Інтернет-технологій та сервісів, уможливлює освітянській спільноті 

ділитися досвідом для власного розвитку та можливості продовжувати 

освіту протягом усього життя, тобто втілювати нову освітню 

парадигму "lifelong learning", завдяки чому Інтернет-методрада стане 

засобом масової інформації, що створюється зусиллями самих 

працівників освіти, які виступають цивільними журналістами. 

Віртуальне освітнє середовище є типовим творчим середовищем 

саморозвитку вільної та активної особистості педагога, якій властива 

активність, висока самооцінка, відкритість, а також свобода міркувань 

[1]. 

Шановні колеги! Запрошуємо долучитися до нашого проекту, 

взяти участь в обговоренні, поділитися власним досвідом. У листопаді 

пропонуємо тему "Інтерактивні методики навчання у контексті 

реформування сучасної освіти". Подати доповіді, а також 

запропонувати власні теми для обговорення можна на адресу: 

natalkapoltava@ukr.net.  

mailto:natalkapoltava@ukr.net
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РЕТРОСПЕКТИВНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ 

НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

 

На етапі реформування системи освіти в Україні необхідним 

кроком є аналіз змісту навчання всіх предметів інваріантного і 

варіативного складників навчального плану на всіх рівнях. Важливим 

складником системи освіти в цілому є загальноосвітні навчальних 

заклади, у яких закладаються основи формування ключових і 

предметних компетентностей. Найбільш динамічною галуззю сучасної 

науки нині є інформатика, однойменний з якою навчальний предмет 

протягом останніх років упроваджено до інваріантного складника 

навчальних планів всіх рівнів загальної середньої освіти. Тому зміст 

інформатики як навчального предмету має постійно модифікуватися, 

особливо це стосується технологічного складника.  

З упровадженням навчання інформатики у початкову школу, 

тобто надання предмету "наскрізного" статусу, набуває особливої 

гостроти й проблема дотримання відповідності дидактичної моделі 

наукових знань віковим особливостям суб´єктів навчання. 

Залишаються актуальними й проблеми виокремлення 

http://lib.iitta.gov.ua/1115/
mailto:vit_lap@ua.fm
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фундаментальних складників інформатичної компетентності як 

предметної та операціональних складників результатів навчання як 

основи формування ключових компетентностей. З метою розв´язання 

зазначених проблем було проведено ретроспективно-порівняльний 

аналіз змістових ліній навчання інформатики з кінця 60-х років 

минулого століття по нинішній час [1,3,4,5,9,16,17,18,20,21]. 

Окреслені вище проблеми різними шляхами й з різним успіхом 

необхідно вирішувались в процесі створення навчальних програм для 

початкової школи (навчальна програма "Сходинки до інформатики" 

[21]), основної школи (програми базового курсу [17] і програми 

поглибленого вивчення інформатики [18]).  

З метою обґрунтування формування змісту навчального предмета 

"Інформатика" загальноосвітнього навчального закладу та навчальних 

курсів, які згодом зможуть бути запропоновані для загальноосвітніх 

навчальних закладів в контексті профільного навчання, був 

проведений аналіз змісту навчальних програм, підручників і 

посібників відповідних навчальних предметів і факультативів, 

починаючи з 1968 року і до сьогоднішнього дня. Аналізувався зміст 

загальноосвітнього навчального предмета, який сьогодні в Україні 

прийнято називати "Інформатика" і можливий зміст навчання 

елективних навчальних курсів, які можуть бути створені (і вже 

існують). 

Перш за все, слід відзначити досить суттєві відмінності в 

розумінні спрямованості, цілей і змісту навчання на різних етапах 

розвитку освіти в колишньому Радянському Союзі. Зокрема, змісту 

перших навчальних посібників, призначених для забезпечення 

навчально-виховного процесу в рамках гурткової (позакласної) 

роботи, факультативних курсів та самоосвіти, були орієнтовані на 

популяризацію і пропедевтику основних понять кібернетики як науки. 

На цьому етапі (кінець 60-х — початок 80-х років) найбільш важливим 

вважалося викласти, донести до учня "у досить строгій, але доступній 

формі основні положення кібернетики" [9,С.7], яка трактувалася (та й 

зараз трактується) як наука, в якій здійснюється "загальний підхід до 

розгляду процесів управління в системах різної природи", важливим 

компонентом якої є "потужний апарат для кількісного опису процесів, 

для вирішення складних завдань, заснований на методах теорії 

інформації, теорії динамічних систем, теорії алгоритмів і теорії 

ймовірностей "[9,С.11]. 
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На ті часи зміст навчання, включаючи змістові лінії, характерні 

для сьогоднішнього навчального предмета загальноосвітніх 

навчальних закладів "Інформатика" і супутніх навчальних курсів за 

вибором, істотно відрізнявся від сучасного. Основною відмінністю, як 

бачиться сьогодні, було існування змістових ліній, безпосередньо 

пов'язаних з практичним застосуванням, зокрема — в посібниках 

розглядалися принципи дії простих систем автоматичного 

регулювання. Дія цих систем (праски з терморегулятором, системи 

підкачки води тощо) була зрозуміла без використання складного 

математичного апарату або наявності певного операціонального 

складника знань в учнів (уміння використовувати засоби операційної 

системи для запуску моделюючого програмного засобу, наприклад).  

Разом з тим, подальший аналіз перспектив розвитку змісту 

навчання інформатики був би неповним без попереднього 

ретроспективного аналізу власне поняття "наука інформатика". 

З термінологічної точки зору, слідом за появою терміну 

"кібернетика" у світовій науці почало використовуватися англомовне 

"Computer Science", а трохи пізніше, на межі 60-х і 70-х років, у 

Франції ввели термін, який набув зараз широкого поширення – 

"Informatique". У російській й українській мовах використання терміну 

"інформатика" раніше було пов'язане з областю вивчення структури і 

загальних властивостей наукової інформації, що передається за 

допомогою наукової літератури. Інформаційно-аналітична діяльність, 

абсолютно необхідна в бібліотечній справі, книговиданні, складанні 

тезаурусів і створенні пошукових систем (що не обов'язково базуються 

на використанні обчислювальної техніки) тощо, вже давно не 

відображає сучасного розуміння інформатики [6]. 

 Як відзначав ще на початку 80-х років академік А.П. Єршов, 

термін "інформатика" вводиться в російську мову в новому значно 

ширшому значенні – як назва фундаментальної природничої науки, що 

вивчає процеси передавання і обробки інформації. При такому 

тлумаченні інформатика виявляється більш безпосередньо пов'язаною 

з філософськими і загальнонауковими категоріями, визначається її 

місце в колі "традиційних" академічних наукових дисциплін.  

Виокремлення основних змістових ліній (за спрямованістю 

навчання та галузям застосування його результатів) змісту навчання 

інформатики (відповідно до прийнятої трактування поняття "computer 

sciences", змістовна частина якого досить суттєво відрізняється від 

змісту навчання інформатики) перших (за часом) навчальних 
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посібників, виданих у Радянському Союзі, і проведено порівняння 

змісту цих навчальних посібників з вмістом сучасного навчання 

інформатики в Україні. Використано позначення: а — змістова лінія 

продовжується; б — змістова лінія у сучасному навчанні практично 

відсутня; в — змістова лінія у сучасному навчанні простежується і/або 

може бути відновлена у системах профільного навчання. 

1. Моделі і моделювання (а).  

2. Кібернетична система. Рух та стани системи. (б, в)  

3. Динаміка системи. Фазовий простір (б, в).  

4. Сигнал (а). Кодування (а). Інформація (в). Пам’ять (а).  

5. Управління. Елементи та принципи побудови систем 

автоматизованого управління (б, в). Автомати (у т. ч. автомат 

Т’юринга) (б).  

6. Електронна обчислювальна машина – принципи роботи та 

галузі застосування (а).  

7. Ігри, стратегії (б, в).  

8. Навчання (б, в). Навчання поведінки (б, в). Розпізнавання 

образів (а, в). 

9. Управління операціями. Планування операцій (а, в).  

10. Великі системи. Статистичні закономірності (б, в).  

11. Мозок. Нейрон. Нервова система. Перцептрон (б, в).  

12. Людина і автомат (а, в). 

Нині в Україні є чинними кілька програм предмету 

"Інформатика" для основної школи (5-і – 9-і класи). Для інваріантної 

частини навчального плану (п’ятий і шостий класи) чинними є дві 

програми.  

Для загальноосвітніх навчальних закладів рекомендовано 

навчальну програму "Інформатика 5-9" (Наказ МОН України № 664 від 

06 червня 2012 року) [17]. 

Метою навчання є формування і розвиток предметної ІКТ-

компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого 

потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить 

готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного 

суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його 

членами, а й творцями сучасного суспільства. 

Для загальноосвітніх навчальних закладів, в яких здійснюється 

поглиблене вивчення предметів природничо-математичного 

спрямування рекомендовано навчальну програму "Інформатика. 5-9 

класи". Для навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів 
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природничо-математичного циклу рекомендовано іншу програму 

(Рекомендовано МОН України, лист від 17.07.2013 р., №1/11-11636) 

[18]. 

Програма призначена для переважного використовування у 

спеціалізованих школах із поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу і спеціалізованих школах, 

гімназіях, ліцеях, колегіумах, класах з поглибленим вивченням 

окремих предметів. 

Сьомі – восьмі класи навчаються за програмами, які було 

прийнято для варіативної частини навчального плану 

[10,11,12,13,14,19]. 

Для дев´ятого класу і старшої школи нині чинними (до закінчення 

п’ятирічних термінів дії відповідних грифів МОН України) є програми 

рівневого навчання (рівні стандарту, академічний і профільний). 

Зазначені програми і підручники, створені для їх реалізації, пройшли 

достатню практичну апробацію і можуть, на нашу думку, 

використовуватися протягом двох років з відповідною пролонгацією 

дії грифів. Разом з тим, доцільно сприяти й виданню підручників, в 

яких зреалізовано нові підходи до навчання ІТ, розглядаються нові 

технології, програмні продукти і засоби. Перш за все це може 

стосуватися інфокомунікацій, хмарних технологій, робототехніки.   

Для порівняння нижче подано основні змістові лінії сучасних 

навчальних посібників, зміст яких регламентований навчальними 

програмами, що діяли і діють в Україні для класів, як не перейшли на 

навчання за новими програмами. Дані отримані для більше десяти 

підручників і навчальних посібників. У дужках вказано номери 

позицій ліній ретроспективного аналізу, які частково реалізуються 

(або можуть бути реалізовані) в межах сучасного розподілу змісту 

навчання.  

1. Інформація й інформаційні процеси (4,12). 

2. Моделювання (8,9).  

3. Інформаційні технології (6,8). 

4. Інформаційна система (2, 6,12). 

5. Технологія вирішення навчальних завдань з використанням 

інформаційних технологій навчання (6,12).  

6. Алгоритмізація і програмування (6,9). 

Аналогічно проведено порівняння змістових ліній для нових 

програм, призначених для організації навчально-виховного процесу 

інформатики в основній школі. 
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У передмові до основної програми з інформатики [17] 

виокремлено такі основні лінії. 

1. Інформація, інформаційні процеси, системи, технології 

(4,5,12). 

2. Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних 

(5,6,12). 

3. Комп’ютерні мережі. 

4. Інформаційні технології створення та опрацювання текстових 

документів, графічних зображень, числових даних, об’єктів 

мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами 

даних (5,6,7,8,9). 

5. Комп’ютерне моделювання (5,6,7,8,9). 

6. Основи алгоритмізації та програмування (1,5,6,8,9,12). 

У передмові до програми з інформатики, призначеної для 

навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу [18] виокремлено такі основні лінії, які 

зреалізовано у відповідних підручнику [4]. 

1. Інформація, інформаційні процеси та системи (4,5,6,12).  

2. Комп'ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних 

(4,5,6,12).  

3. Комп'ютерні мережі й інфокомунікації (4,10).  

4. Комп'ютерне моделювання (1,7,8,9,12).   

5. Алгоритмізація й основи програмування (1,5,6,8,9,12). 

6. Базові інформаційні технології (5,6,7,8,9). 

Проведеним дослідженням показано, що сучасний стан змісту 

навчання інформатики та суміжних навчальних дисциплін галузі 

"Технології" далекий від досконалості і має перспективи розвитку. 

Відзначено також значну нерівномірність розподілу навчальних 

завдань за темами програми — розділ "Алгоритмізація і 

програмування" підкріплено близько половиною всіх навчальних 

завдань предмета з використанням компонентів, зорієнтованих на 

актуалізацію теоретичних знань, а решта розділів підкріплені, в 

основному, тільки навчальними завданнями, орієнтованими на 

формування результатів навчання у формі умінь і навичок. Більше того 

— змістовна частина значної кількості навчальних задач і завдань 

спрямована на формування умінь і навичок використання конкретних 

програмних продуктів, без складників, які дозволили б у майбутньому 

переходити (без додаткового навчання) до використання більш нових 

продуктів, або до використання програмних розробок інших 
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виробників. Виходячи з результатів проведеного дослідження, 

вважаємо за можливе істотне поліпшення соціальної значимості 

навчання в галузі "Технології" шляхом перенесення акцентів на 

поглиблене вивчення практично значущих складових у профільне 

навчання з одночасним істотним посиленням науково-теоретичного 

складника навчання інформатики у межах інваріантної частини 

навчального плану. Вказана модернізація змісту має відбуватися 

тільки за умови комплексного аналізу і узгодження процесу навчання 

всіх навчальних предметів і курсів за вибором, гармонізації їх змісту і 

синхронізації навчального процесу.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА  

ПОДГОТОВКИ К ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ  

 

Подготовка инновационной составляющей профессиональной 

подготовки соответствует задачам подготовки конкурентоспособного, 

мобильного специалиста, которому свойственна готовность к 

самообразованию в течение всей жизни, готовность активно работать 

в изменяющихся условиях; применять полученные знания, умения и 

навыки в профессиональной деятельности; решать нестандартные 

производственные задачи, использовать современные технологии, 

самостоятельно анализировать результаты своей деятельности, делать 

выводы. 

Условием успешной реализации подготовки к выполнению 

инновационной составляющей профессиональной деятельности  в вузе 

выступает выбор и применение специальных форм, методов и средств 

обучения. Для того, чтобы выпускник вуза мог использовать 

инновационные формы в своей последующей профессиональной 

практике, самостоятельно приобретать актуальные знания, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности, нужно 

создать соответствующие условия для приобретения таких навыков.  

Мы убеждены, что системное формирование компетентности в 

области выполнения инновационной составляющей 

профессиональной деятельности необходимо осуществлять с позиций 

компетентно-деятельностного подхода. Суть такого подхода состоит в 

mailto:pedmaster@rambler.ru
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том, что обновленное содержание подготовки является основой 

формирования обозначенной компетентости, а процесс усвоения 

отобранного содержания имеет деятельностный характер. 

Компетентности, которые формируются, имеют ряд характерных 

признаков: во-первых, они многофункциональны, так как могут 

пригодиться для решения профессиональных задач руководителя не 

только учебного заведения; во-вторых, они надпредметные и 

междисциплинарные; в-третьих, они обеспечивают дальнейшее 

интеллектуальное развитие личности – ее мышление, самооценку, 

саморефлексию; в-четвертых, они многомерны, т.е. могут быть 

охарактеризованы с позиций, как развития умственных способностей 

студентов, так и различных умений, включая интеллектуальные 

умения. В целом сформированые компетентности (комплексы 

компетенций) могут реализовываться студентами автономно, 

интерактивно или социально ориентировано. 

Как наиболее важные из дидактических условий подготовки к 

инновационной составляющей с точки зрения реализации 

компетентностного подхода нами выделены такие: опора на 

субъектный опыт студентов; использование практико-

ориентированных ситуаций, как для постановки проблемы, так и для 

ее непосредственного решения; соединение в содержании 

когнитивной, операционной и эмоционально-ценностной 

составляющих образования; использование открытых (с не 

определенным заранее результатом) и закрытых (с заранее 

запланированным ответом) учебных задач; использование избыточной 

информации для выработки навыков работы в условиях 

неопределенности.  

К инструментам, которые позволяют получить максимальный 

учебный эффект с точки зрения активизации слушателей и усвоения 

основных положений дисциплины относится активное обучение. 

Активное обучение как метод формирования инновационной 

составляющей профессиональной деятельности в вузах освещен 

достаточно широко.  

В основе активного обучения лежит принцип непосредственного 

участия слушателя в учебном процессе, ориентированном на поиск 

путей и способов решения исследуемых в учебном курсе проблем. Для 

этого необходимо, чтобы учебный процесс был имитацией той среды, 

в которой предстоит работать слушателям в будущем, а также 

обеспечивал формирование у слушателя способностей к решению 
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практических задач, к изменению и улучшению того предметного 

мира, в котором они живут и трудятся. Высокая степень гибкости и 

адаптивности активных методов обучения позволяет преподавателю с 

одинаковой эффективностью использовать их в следующих случаях: в 

завершение лекции, рассказа, беседы - как практическое обоснование 

актуальности рассматриваемого вопроса; в вступлении к лекции – при 

постановке практической проблемы, которую предстоит решить; при 

иллюстрации теоретических положений, рассматриваемых в 

содержании лекции при подаче нового материала – когда одна его 

часть сообщается преподавателем монологически, а другая – с 

помощью активного метода; вместо лекции – тема занятия 

раскрывается путем использования активного метода. 

Анализируя указанную проблему, Т. Вахрушева, Г. Вершинина 

конкретизируют задачи, решаемые внедрением активных методов в 

процесс подготовки будущих специалистов к инновационной 

составляющей профессиональной деятельности: подчинить процесс 

обучения действиям преподавателя; обеспечить активное участие в 

учебной работе как подготовленных, так и неподготовленных 

студентов; реализовать учебные функции (закрепить теоретические 

знания; отработать новые приемы и методы; выяснить условия 

применения получаемых знаний и практических навыков, 

осуществлять формирование методов познания и деятельности, 

саморазвития и самореализации); реализовать управленческие 

функции (организации, планирования, учета, контроля, анализа, 

координации, регулирования и т.п..); реализовать исследовательские 

функции – овладеть алгоритмом принятия управленческих решений 

(выявление проблемы, постановка задачи, поиск решения проблемы и 

т.д.); установить непосредственный контроль  процесса усвоения 

учебного материала. 

В нашем опыте – применение целого комплекса активных 

методов организации учебного процесса, в том числе деловых, 

ролевых и дидактических игр. Лучшему усвоению теоретических 

знаний способствуют дидактические игры, которые в интересной и 

значимой для студента форме дают возможность усвоить основные 

понятия и теоретические знания по курсу («Поле чудес», «Брейн-

ринг», «Блиц-тур») и которые разработаны по соответствующей 

тематике. Найти тот «полигон», на котором студенты проверяют свои 

возможности и способности, помогают сюжетно-ролевые игры. Игры 

этого типа при их использовании на практических и лабораторных 
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занятиях ускоряют процесс усвоения и активного воспроизводства 

существующего опыта инновационного управления учебными 

заведениями, системы связей и отношений. Кроме того, ролевая игра 

используется нами как средство закрепления желаемых личных 

качеств и навыков, поскольку в ролевых играх вербальные реакции 

трансформируются в поведение. Студенты под руководством 

преподавателя «проигрывают» те или иные определенные 

профессиональные ситуации, возникающие в реальной 

профессиональной деятельности.  

На занятиях используем и деловую игру как имитацию процессов 

действительности в форме игровой творческой деятельности. 

Например, при изучении темы «Применение процессной технологии в 

управлении учебным заведением» нами проводилась деловая игра 

«Научно-практическая конференция». Ее проведению предшествовала 

такая предварительная работа: определили задачи для микрогрупп 

студентов по подготовке конференции; спланировали секции, которые 

будут работать: социологов, ученых, практиков (руководителей 

учреждений образования), членов контролирующих органов; 

сформулировали вопрос, по которым будет проходить конференция 

(был несколько расширен план вопросов к практическому занятию); 

составили список рекомендуемой литературы для обработки каждой 

секцией; распределили группу студентов на микрогруппы, каждая из 

которых представляла собой определенную секцию; провели 

«стартовую беседу», то есть сообщили участников предстоящей 

конференции, ее задачах и условиях проведения (последовательность 

обсуждения вопросов, регламент, правила поведения при возможной 

дискуссии, прочее). Председательствующим на конференции 

преподаватель, но может быть и хорошо подготовленный студент. Во 

время конференции члены различных секций не только выступали с 

сообщениями, но и задавали вопросы, высказывали свои мнения, 

дискутировали. 

Мы согласны с исследователями, которые считают, что 

подготовка к инновационной деятельности обязывает высшее учебное 

заведение «сформировать соответствующую социокультурную 

среду». Решение этой задачи определяется многими факторами. К 

основным из них относятся: система управления высшим учебным 

заведением, содержание образовательных программ, квалификация и 

мотивация деятельности профессионально-преподавательского 

состава, организация учебного процесса, технологии обучения, 
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материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

воспитательная работа, учета потребностей рынка труда в 

специалистах, которые выпускаемых и организация связей с 

работодателями, организация контроля образовательного процесса и 

его результатов. 

Следует подчеркнуть, что не только система профессионального 

образования может и должна участвовать в формировании 

инновационных свойств будущих руководителей учебных заведений. 

На формирование ценностей, развитие тех или иных свойств 

человеческого потенциала влияет множество факторов, не последнюю 

роль из которых играет социальная среда, в которой оказывается 

молодой человек и в которой происходит его профессиональная 

социализация. 
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Згідно зі «Стратегією інтеграції України до Європейського 

союзу» поряд з іншими напрямками європейської інтеграції культурно 

– освітній та науково – технічний займають чільне місце, зумовлене 

потенційною можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному 

процесі на цих напрямках. Освітня політика України на сучасному 

етапі базується на принципах демократизації та гуманізму, орієнтована 

на досягнення світового рівня, відродження самобутнього 

національного характеру, докорінне покращення змісту, форм і 

методів навчання, збільшення інтелектуального потенціалу країни. [3: 

97]. 

В умовах Болонського процесу традиційна для вітчизняної 

освітньої діяльності колективна спрямованість навчання поступається 

місцем жорсткій конкуренції. Болонська декларація проголошує 

кардинально протилежні цінності, що засновані не на обмеженнях, а 

на розмаїтті напрямків, методів, форм освітньої діяльності, не на 

зовнішніх стимулах, а на створенні умов, що стимулюють студента до 

здобуття нових знань. Наразі нові методики підходу до навчального 

процесу стали несподіванкою для більшості викладачів (а також і 

студентів). Вони потребують освоєння нових технологій, «підвищення 

кваліфікаціїї», перебудови свідомості, відмови від традиційних, 

роками відпрацьованих і досить ефективних методик викладання. 

Більшість викладачів вищої школи часто виявляються психологічно та 

організаційно непідготовленими до такого повороту подій. 

Перебудова системи освіти в Україні необхідна і її здійснення 

передбачається, вірогідно, найближчими роками.  

Дійсний член НАПН України І.Д. Бех, зокрема, зазначає 

наступне: «Демократизація освіти, надання їй державно-національної 

спрямованості вимагають від психолого-педагогічної науки пошуку 

нових шляхів якісного вдосконалення виховання підростаючої 

особистості. Науковці працюють над створенням такої моделі 

вихованості людини, яка б давала їй змогу оптимально вирішувати 

складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати 

індивідуальних і суспільних цілей. Особлива увага звертається на 

розробку нових виховних технологій, які б забезпечували формування 

і розвиток у підростаючої особистості насамперед духовних 

здібностей як домінуючих і вирішальних для розвитку ціннісної 

системи людини. Водночас сучасна освітня практика породжує 

масовий рух, спрямований на побудову й використання різноманітних 
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авторських виховних систем...» [1, 2]. Система підготовки студентів в 

як суб’єктів цілісної музично-естрадної діяльності на факультеті 

мистецтв не був предметом жодного з вивчених досліджень. Саме у 

даному ракурсі і представлена дана стаття, проблематика якої входить 

до загальної теми наукових досліджень кафедри вокального мистецтва 

Сумського державного педагогічного університету  ім. А.С. 

Макаренка «Теорія та методика вокального навчання на факультеті 

мистецтв педагогічних ВНЗ». 

Реформування освітньої галузі взагалі і в ракурсі Болонського 

процесу та євроінтеграції, зокрема, вимагає зміни традиційних 

підходів до навчання і виховання. Саме тому потребує поглиблення 

дослідження сутності інноваційних педагогічних технологій 

естетичного виховання засобами музичного мистецтва, з’ясування їх 

якісних відмінностей від традиційних технологій музичного 

виховання. Аналізуючи особливості різних технологій ми дійшли 

висновку, що якісно – специфічними рисами відомих технологій є 

включення музики до буденної життєдіяльності, «вживання» в музику, 

синтез музичної та інших видів естетичної діяльності, поєднання 

різних видів музичної діяльності та творчості, орієнтація на всебічний 

розвиток особистості в процесі музично – естетичного виховання. 

Розвиток нових теоретичних і практичних підходів до обґрунтування 

сучасної системи розвитку особистості молодої людини може більш 

продуктивно вирішити ті завдання, що їх ставить перед педагогічною 

наукою наш час. Актуальним у цьому сенсі залишається уточнення 

місця і ролі естрадного вокального мистецтва як дієвого засобу впливу 

на емоційний розвиток особистості, що активно розвивається, 

з’ясування принципів організації процесу виховання молоді засобами 

музичного мистецтва (зокрема, вокального), необхідних методів 

трансформації цього напряму виховання. Психолого-педагогічна 

наука має певний доробок у розв’язанні такої проблеми. Загально-

теоретичні проблеми культурного розвитку людини та його естетичної 

складової висвітлюються зокрема в працях  Б. Ананьєва, Л. 

Виготського, І. Зязюна, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, В. Сластьоніна, 

М. Кагана, В. Верховинець, М. Лейзерова, М. Овсянникова, Б. Юсова. 

Потребує поглиблення також теоретичне дослідження сутності 

інноваційних технологій виховання засобами музичного мистецтва, 

з’ясування їх якісної відмінності від традиційних технологій 

музичного виховання, а також значення музично-естрадної діяльності 
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у системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. 

Обрана проблема у світлі входження до Болонського процесу, та 

в контексті використання авторської система підготовки студентів як 

суб’єктів цілісної музично-естрадної діяльності висвітлена і розкрита 

вкрай мало та недостатньо, незважаючи на її актуальність та кричущу 

необхідність, бо на часі як теоретичне, так і практичне її вирішення. 

Можна вважати, що допомагати людині жити – покликання 

мистецтва. Німецький філософ Людвіг Фейєрбах вважав, що 

«мистецтво допомогло людині відкрити її чарівний вид на приваби 

земного світу і знайти нею інший світ, світ свободи, краси, гуманності 

і знань»[7: 117]. У мистецтві за допомогою єдності Істини, Добра, 

Краси ім’я людське стає сенсом буття, а сама людина підноситься до 

суті історичного світу. 

Безперечна актуальність розробки  система підготовки студентів 

як суб’єктів цілісної музично-естрадної діяльності полягає у 

можливості залучення молоді до мистецтва, використовуючи значну 

популярність естрадного вокального мистецтва і бажання прилучитись 

до нього; перетворитись з споживача мистецтва до його творця.  Таке 

залучення здійснюється у процесі включення студентів – майбутніх 

вчителів музичного мистецтва та керівників шкільного естрадного 

колективу в цілісну музично-естрадну діяльність. 

У мистецькій діяльності формування і розвиток особистості 

проходить швидкими темпами, бо мистецтво (і, зокрема, естрадне 

вокальне мистецтво) активізує всі сфери особистості, спонукає її до 

творчості, яка також вимагає постійного розвитку від особистості. 

Креативна особистість, здатна до вирішення нестандартних завдань і 

прийняття відповідальних рішень у естрадному вокальному мистецтві 

буде розвиватись, особливо молода, активна і дієва. Тому, необхідно 

максимально враховувати особливості сучасної молодої людини при 

роботі з нею засобами естрадного вокального мистецтва. Крім того з 

метою систематизації набутих компетенцій необхідне включення 

студентів до системи цілісної музично-естрадної діяльності, в якій 

надається можливість безпосереднього практичного застосування 

набутих в процесі навчання компетенцій, їх удосконалення і розвиток, 

що, в свою чергу підвищуватиме рівень начальної мотивації майбутніх 

вчителів музичного мистецтва та керівників шкільного естрадного 

колективу.  
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До системи цілісної музично-естрадної діяльності входять всі 

види виступів (академконцерти, залікові виступи з естрадного та 

академічного вокалу, ансамблю, хору тощо), підготовка до цих 

виступів, активна педагогічна практика, робота у студії звукозапису та 

інші види та форми діяльності, які вимагають безпосереднього 

включення студента до роботи з естрадним мистецтвом в широкому 

сенсі [4: 222]. Виходячи з вищевикладених умовиводів враховуючи 

авторський практичний досвід, актуальність та необхідність нами 

запропоновано авторську технологію виховання особистості засобами 

естрадного вокального мистецтва, особливостями  якої є: 1) виявлення 

максимально творчої самоактивності молодої людини, неможливість 

пасивної присутності і споглядацької позиції в педагогічному процесі; 

2) індивідуальна орієнтація творчих завдань, створення ефективного 

соціально – педагогічного мікро середовища діяльності; 

3) доброзичливість до кожного студента; 4) виключення поділу на 

«обдарованих» і «не обдарованих»; 5) створення умов для успішного 

формування і розвитку кожного;  6) виключення негативних оцінок 

діяльності та особистості; 7) використання тільки морально – 

психологічних форм заохочення до діяльності. 

Дана технологія реалізується шляхом залучення студентів з 

перших днів навчання на факультеті мистецтв до цілісної музично-

естрадної діяльності, одним звидів якої є театр-студія естрадного 

вокалу.  

Головна риса авторської технології – індивідуалізація, 

реалізується як підбір форм навчання, його темпів, окремих завдань, 

орієнтованих на кожну людину з урахуванням її психічних 

особливостей, рівня розвитку здібностей тощо, що не йде в розріз з 

Болонським процесом. 

Саме такою діяльністю і займається автор – керівник творчої 

лабораторії та народного театру – студії естрадного вокалу «Екстрім» 

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 

та народного театру-студії страдного вокалу «Екстрім-плюс» 

Сумського обласного науково-методичного центру культури і 

мистецтв. Народний театр-студія естрадного вокалу є одним з 

оптимальних середовищ існування музично-естрадної діяльності та 

інтеграції в неї сучасної молоді. 

Через специфіку факультету мистецтв, його творчий  характер, 

крім виступів з науковими доповідями студенти беруть участь у 

концертних програмах різних рівнів (університетського, міського, 
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обласного, всеукраїнського, міжнародного), в процесі самих виступів 

та підготовки до них здійснюється безпосередня інтеграція студентів в 

систему цілісної музично-естрадної діяльності. Крім того досвід такої 

діяльності в рамках театру-студії естрадного вокалу дозволяє 

студентам переносити свій власний досвід, здобутий у студентські 

роки на професійну ниву в якості керівника шкільного естрадного 

колективу. 

Багаторічний теоретичний та практичний досвід роботи автора 

дозволяє запропонувати систему  навчально-методичних комплексів з 

спеціальних дисциплін з естрадного вокалу, створення якого 

обґрунтовано необхідністю вдосконалення музично – виховної роботи 

з молоддю, використовуючи досить популярну серед неї естрадну 

діяльність. Автором даної статті розроблено і впроваджено в 

навчально-виховний процес факультету мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка навчально 

– методичні комплекси для освітньо – кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр» та «спеціаліст» для спеціальності 6.020204 «Музичне 

мистецтво» та 7.02020401 «Музичне мистецтво»  (спеціалізація – 

«Керівник шкільного естрадного колективу») відповідно. Це 

навчально – методичні комплекси для таких дисциплін: «Естрадний 

вокал», «Естрадний вокальний ансамбль», спецкурс «Основи 

звукорежисури», «Основи викладання дисциплін за фахом 

«Естрадний спів (вокал)»», «Педагогічна практика». Студенти в 

процесі роботи відповідно до  перерахованих навчально – методичних 

комплексів завжди мають бути для педагога об'єктом постійної уваги 

й суб'єктом творчого діалогу – спілкування заради вивчення всіх його 

можливостей на кожному етапі розвитку.  

Враховуючи сучасний стан української системи вищої освіти, 

головним напрямом Болонського процесу для нас має стати 

лібералізація вищої школи, навчання студентів принципів свободи й 

одночасно відповідальності за свій вибір. Адже тільки внутрішньо 

вільна особистість, котра опанувала мистецтво прийняття рішень і 

відповідальності за них, може бути по-справжньому свідомим 

громадянином, а також конкурентоспроможним, мобільним 

професіоналом. Західна практика показує: студент, який вибрав курс 

на основі особистого інтересу, і навчається зовсім інакше. Естрадне 

вокальне мистецтво відзначається помітною популярністю серед 

молодіжних кіл, що сприяє залученню молоді до безпосередньої 

діяльності, перетворення від споживача мистецтва до творця, 
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особистісно зацікавленого в результатах і самому процесі навчання. У 

статті доведена ідея про підготовку студентів як суб’єктів цілісної 

музично-естрадної діяльності як вихідна форма і базисна основа 

цілісного формування особистості шляхом впровадження навчально – 

методичні комплекси за дисциплінами з додаткової спеціалізації 

«Керівник шкільного естрадного колективу», тому перспективним 

вважаємо подальше дослідження професійно – педагогічних 

можливостей естрадного вокального мистецтва та цілісної музично-

естрадної діяльності для становлення особистості з розвиненим 

естетичним потенціалом. При активному запроваджені 

вищевикладених навчально-методичних комплексів, системи цілісної 

музично-естрадної діяльності та спеціалізації «Керівник шкільного 

естрадного колективу» підвищиться конкурентоспроможність 

українських спеціалістів на європейському просторі в умовах 

запровадження Болонського процесу. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ 

МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Нове треба створювати в поті 

чола, а старе саме продовжує 

існувати і твердо тримається на 

милицях звички. 

О. Герцен 

 

Інновація освіти – цілеспрямований процес часткових змін, що 

ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й 

виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог. Стрижнем 

інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень психолого-

педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду [2, с. 403]. 

Слово інновація (іnnovatio) має латинське походження і в 

перекладі означає оновлення, зміну, введення нового[1, с. 25].Освітні 

інновації є основним фактором ефективності навчально-виховного 

процесу у вищих навчальних закладах. У значенні продукту діяльності 

визначимо інновацію як оригінальні, новаторські способи та прийоми 

педагогічних дій і засоби.Цілий ряд авторів вважають, що будь-яка 

педагогічна технологія повинна відповідати деяким основним 

методологічним вимогам (критеріям технологічності): 

концептуальності, системності, можливості управління, ефективності, 

відтворюваності, візуалізації (характерна для окремих технологій). 

Інноваційний навчально-виховний процес у вищому навчальному 

закладі орієнтований на самостійну діяльність щодо здобуття знань. 

Для такого процесу характерним є самостійна робота студента з 

наданням йому права доступу до інформації, передбаченої навчальною 

програмою, а також високий рівень мотивації на навчання і активна 

позиція щодо оволодіння знаннями. У процесі навчання студент, 

будучи активно налаштованим на пізнання, спрямовує свої зусилля на 

здобуття і конструювання знань, а не на просте їх відтворення. 

mailto:tr.yur51@gmail.com
mailto:larisathedoctor@mail.ru
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Види інноваційних технологій навчання у вищій школі:  

1. Особистісно орієнтована (антропоцентрична) – це науково 

обґрунтований вплив на студента з метою максимального 

забезпечення комфортних умов всебічного розвитку його особистості. 

Сприяє формуванню компетентностей самостійної роботи; 

розв’язання проблем. 

2. Розвивальна – базується на принципах цілеспрямованості. 

Забезпечує розвиток компетентностей аналізу і синтезу інформації, 

самостійної роботи. 

3. Групова – через використання ситуаційно-рольової гри (у 

медицині, як варіант, частина студентів представляє пацієнта, інша – 

лікаря у процесі їх взаємовідносин). Формує компетентності 

міжособистісного спілкування і роботи в команді. 

4. Формування креативної особистості – прищеплення майбутнім 

фахівцям використання елементів творчості у вирішенні   проблем. 

Закладаються основи здатності до індукції нових ідей. 

5. Навчання через дослідження – розвиває критичне мислення, що 

у медичній освіті стає підґрунтям формування клінічного мислення: 

через досліди, експерименти, обробку результатів і т.п. до навчально-

пізнавальної, науково-пізнавальної і науково-дослідницької роботи. 

6. Синектична – полягає у груповому вирішенні проблем. Вона 

упроваджується у формі «брейнрингу» профільного спрямування, де 

студентам пропонуються складні завдання, що вимагають 

застосування знань з різних розділів медицини. Активізує розвиток 

компетентності критичного мислення.  

7. Метод проектів – передбачає пошук необхідної інформації, 

інтеграцію, структуризацію та виготовлення нового інформаційного 

продукту, сприяє виробленню умінь працювати з інтенсивними 

потоками інформації, вибираючи з них головне і необхідне, є 

поштовхом для творчої самореалізації особистості.  

 

Типи проектів 
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Співробітництво студентів і викладачів у створенні проектів 

зумовлюють реалізацію технології співпраці і можливості діяти 

відповідно до своїх інтересів і здібностей. Сприяє формуванню 

компетентностей аналізу і синтезу, ініціативності, розроблення і 

управління проектами. 

8. Проблемні дискусії: круглий стіл, панельна дискусія, форум, 

дебати і т.п. Дає можливість студенту висловлювати свої думки, часом 
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хибні, а викладачу і іншим учасникам направляти їх у правильне русло 

та виправляти. Закладаються основи компетентностей роботи у 

команді; прийняття рішень; розв’язання проблем. 

9. Інформаційні технології – використання усіх можливих 

інформаційних джерел (літературних, електронних, інтернету і т.п.) 

для вирішення навчального завдання, що потребує навичок володіння 

комп’ютером, іноземних мов. Це розвиває компетентності базових 

комп’ютерних умінь; інформаційну; іншомовну. 

10. Телемедичні технології – забезпечують розвиток навичок з 

доступу до діагностичної та консультативної бази будь-якої медичної 

установи у будь-який час і розширює можливості медичного 

працівника своєчасно поставити правильний діагноз та надати 

адекватну допомогу. 

11. Дистанційна освіта – швидкий, зручний, доступний і 

економічний спосіб отримання інформації. Розвиває компетентності 

базових комп’ютерних умінь; управління інформацією.  

12. «Кейс» технологія – є практикою використання «кейсів» як 

засобу навчання у галузях права, бізнесу, медицини, освіти. В 

медицині використовують для допомоги майбутньому медичному 

спеціалісту  у розумінні специфіки клінічних ситуацій і формуванню 

умінь розв’язання проблемних ситуацій, адаптації студента до 

майбутньої діяльності. Сприяє розвитку компетентності вирішення 

проблем, прийняття рішень. 

13. Система ECTS (кредитно-модульна система) – засвоєння 

навчального матеріалу тематично послідовними взаємопов’язаними 

блоками (модулями), що забезпечує можливість підсумкового 

контролю щодо певних знань, навичок і умінь, обсягу теоретичного і 

практичного матеріалу. Таким чином формуються компетентності 

володіння загальними і професійними знаннями, навичками; 

застосування знань на практиці. 

Використання того чи іншого виду педагогічної технології 

залежить від дисципліни, теми заняття, контингенту студентів і, 

звичайно, від творчості викладача.  

Особливість вивчення клінічних дисциплін полягає не тільки у 

накопиченні знань з базових предметів (анатомії людини, фізіології, 

латинської мови, основ медсестринствата ін.) та вміння 

систематизування і використання отриманої інформації при здійсненні 

медсестринського процесу у хворих з різною патологією. Більш 

вагомою частиною освіти медичного працівника є формування 
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клінічного мислення, яке реалізується через використання 

міжпредметних зв’язків при вивченні значного обсягу професійно – 

орієнтовних дисциплін.  

Системний міждисциплінарний метод навчання дозволяє 

підготувати медичного працівника з якісно новим рівнем мислення, 

щоб оцінити стан хворого організму, інтегруючи результати даних: 

анатомічних, фізіологічних, біохімічних, клінічних. Такий підхід в 

повній мірі відповідає давньому постулату медицини - "лікувати не 

хворобу, а хворого". 

Викладач на заняттях повинен визначити основну мету 

викладання внутрішньої медицини, як єдиної науки, так і в комплексі 

з іншими дисциплінами. Особливо, це характерно, при невідкладних 

станах, коли необхідно своєчасно, правильно і кваліфіковано надати 

долікарську допомогу, щоб зберегти здоров’я й життя людини. 

Потрібно віддиференціювати дану патологію від захворювань 

хірургічного, гінекологічного, інфекційного профілів, що потребує 

логічного і клінічного мислення від медичного працівника. 

Наприклад: біль при нирковій кольці в нижній половині живота 

потребує виключення гострого живота (хірургічний профіль), 

позаматкової вагітності (гінекологічний профіль). Від поєднання 

загального клінічного мислення залежить тактика медичного 

працівника і допомога – застосувати знеболюючі (анальгетики) чи 

тепло.  

Психолого-педагогічні дослідження показують, що 

працездатність студента, а також ефективність його сприймання, 

пам'яті, уваги, мислення значно зростають в умовах, коли методи 

навчання різноманітні, мають яскраво відбитий, емоційний, ігровий 

контекст. Таким вимогам відповідають інтерактивні методи навчання. 

Головними в процесі навчання є зв'язки між студентами, їх взаємодія 

та співпраця. 

Одним з інтерактивних методів є рольові та ділові ігри, котрі  

імітують реальність і надають студентам можливість діяти "наче 

насправді". Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями 

допоможе студентам виробити власне ставлення до неї, набути досвід 

шляхом гри, сприяє розвитку уяви та навичок клінічного мислення, 

вихованню здатності знаходити й розглядати альтернативні 

можливості дій, співчувати іншим. Головною метою навчальних ігор є 

формування в майбутніх фахівців уміння поєднувати теоретичні 

знання з практичною діяльністю.  
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Особливу увагу цьому методу навчання в нашому коледжі 

приділяють викладачі внутрішньої медицини. При вивченні теми 

«Невідкладні стани у разі ендокринних захворювань» ми застосували 

цей метод. Заняття проводилось у формі вистави з використанням 

мультимедійного оснащення, де в умовах ФАПу студенти вивчали 

симптоми патологічних станів, методи експрес-діагностики на 

догоспітальному етапі, алгоритми надання невідкладної допомоги у 

разі гіперглікемічної та гіпоглікемічної коми. За короткий час ділова 

гра допомогла закріпити великий обсяг програмного матеріалу, 

перевірити рівень знань і умінь студентів.  

Узагальнюючи сутнісні ознаки інноваційних педагогічних 

технологій, проаналізованих у статті і прогнозованих результатів їх 

упровадження, випливає: для формування професійної компетентності 

майбутнього молодшого медичного працівника як всебічно 

розвиненої, творчої особистості не можна обмежуватися однією 

технологією. Інтегрований результат може дати цілісна система, 

компонентами якої є сукупність прогресивних технологій, 

спрямованих на розвиток особистості майбутнього фельдшера, 

акушерки, медичної сестри. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Європейська та євроатлантична інтеграція для України - це 

усвідомлена модель суспільного розвитку, вибір способу життя 

людини, шлях до розширення кола її можливостей. 

Освітньо-педагогічні зміни в Україні відбуваються в контексті 

загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених упровадженням 

нових освітніх технологій, що грунтуються на використанні сучасної 

комп’ютерної техніки та вимагають застосування нових форм, методів 

і засобів навчання на всіх рівнях освіти. 

Євроінтеграційні процеси в освіті ґрунтуються на принципі 

національної самототожності освітніх систем. Європейська спільнота 

з великою пошаною ставиться до освітніх систем різних країн. Адже 

світоглядно-ціннісною засадою європейської освіти була і 

залишається єдність у розмаїтті. Така єдність виявляє себе у 

плюралізмі національних систем освіти, що узгоджуються з 

європейськими стандартами та цінностями. Тож необхідною умовою 

інтеграції освіти України в європростір є розбудова її національного 

освітнього простору на гуманістичних принципах західної цивілізації 

[2]. 

Визначивши національні освітні пріоритети та долучившись до 

роботи над створенням модернізованої моделі вищої освіти 

європейського зразка, Україна приєдналася до Болонського процесу. 

Логічним є запитання: що здобуває Україна, приєднавшись до 

Болонського процесу, і які перспективи відкриваються перед 

освітянською громадою й суспільством? А саме: 

1) соціально-економічні й політичні зрушення в українському 

суспільстві на тлі глобалізаційних викликів часу детермінують 

необхідність вчасної модернізації системи вищої освіти. 

Євроінтеграційні прагнення України зумовлюють необхідність 

глибинного реформування національної освітньої системи задля її 

розпізнавання у європейському просторі; 

2) Болонський процес відкриває можливості розбудови 

інноваційної моделі вищої освіти, яка була б здатна не тільки 

адекватно реагувати на виклики часу, а й працювати на перспективу, 

закладаючи підвалини для соціального поступу. Входження України 

mailto:vannavovk@mail.ru
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до європейського освітнього простору прискорює перехід від освітньої 

моделі індустріального суспільства до моделі освіти суспільства 

інформаційного; 

3) прийняття зручної та зрозумілої градації дипломів, ступенів і 

кваліфікацій, запровадження двоступеневої структури вищої освіти, 

використання єдиної системи кредитних одиниць (ECTS) розширюють 

можливості випускників вузів самореалізуватися в професійній галузі 

в будь-якій з європейських країн; 

4) важлива якісна перевага долучення до європейського 

освітнього простору – активна академічна взаємодія людей, вищих 

навчальних закладів та держав, що забезпечує мобільність студентів, 

викладачів, дослідників та адміністративного персоналу; 

5) «болонізація» навчального процесу в українських ВНЗ має 

сприяти студентському самовиявленню, що здебільшого 

забезпечується золотою тріадою – мобільністю, привабливістю, 

працевлаштуванням. Працевлаштування випускників – це головне 

питання для вищих закладів у всій Європі; це стратегічна мета й 

індикатор успіхів Болонського процесу загалом; 

6) конкурентоспроможність фахівця на ринку праці можуть 

забезпечити лише висока якість здобутої освіти, постійне 

самовдосконалення людини й навчання протягом усього життя. 

Україна, приєднавшись до Болонського процесу, проводить відповідну 

роботу задля підтримки й розвитку європейських стандартів якості із 

застосуванням порівняльних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки 

відповідно до вимог ENQA; 

7) актуальним завданням європейської освіти є обов’язкова тісна 

взаємодія навчального процесу та науки у вищих навчальних закладах, 

необхідність залучення талановитої студентської молоді до науково-

дослідної діяльності, формування наукового потенціалу, «культурного 

генофонду» в університетському середовищі. Україна, яка має значні 

напрацювання в цій царині в попередні роки, мусить активізувати цю 

діяльність задля відновлення найкращих дослідницьких традицій та 

створення нових наукових шкіл [1]. 

Однак було б помилкою замовчувати або применшувати 

складність процесу інтеграції України до європейського освітнього 

простору. Не слід ідеалізувати і Болонський процес, який має 

нерівномірний і суперечливий характер і доволі гіпотетичні цілі. І 

приєднання до цього процесу, і неприєднання мають свої переваги та 

ризики. Так, інтеграція в Європу означає зростання відкритості 
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національної освіти й економіки та потужної конкуренції з боку вищих 

навчальних закладів, освітніх установ, організацій і підприємств 

Європейського Союзу. Що ми отримаємо в кінцевому результаті за 

кілька років, сказати доволі складно. У зв’язку з цим доречно навести 

слова з однієї з публікацій В. Кременя в газеті «Дзеркало тижня»: 

«Навряд чи хтось сьогодні зможе спрогнозувати всі кінцеві результати 

для європейської освіти від реалізації ідей Болонської декларації. Але 

зрозуміло одне: зволікати, вичікувати і таким чином віддалятися від 

Європи неприпустимо. Тим паче що більшість здобутків і традицій в 

освіті кожної країни все одно буде збережено» [1]. 

Проблемою, яка потребує нагального розв’язання, є 

диспропорція між ступенем підготовленості системи вищої освіти 

України до неформального переходу на принципи Болонського 

процесу та вимогами, на яких він ґрунтується. Саме такий підхід під 

час розгляду процесу входження України до європейського освітнього 

середовища вважаємо конструктивнішим, аніж пояснення всіх 

складнощів модернізаційного поступу простим небажанням або 

інертністю професорсько-викладацького складу. 

Розуміючи, що принципи Болонського процесу лише 

спрямовують на загальні зміни в освітньому середовищі, ми маємо 

прагнути до ефективної модернізації національної системи вищої 

освіти у світлі євроінтеграційних прагнень. Безперечно, приєднання до 

Болонської угоди має як свої переваги, так і ризики. З одного боку, 

Болонський процес – це шанс поступу освіти до європейського рівня, 

а з іншого, – це незворотні трансформації в системі [3]. 

Модернізація системи вищої освіти в Україні (Закон «Про вищу 

освіту» та ряд нормативних актів Міністерства освіти і науки) має 

деякі спільні ознаки з Болонським процесом (уведення ступеневої 

системи освіти), але за більшістю напрямів вона йому не відповідає. 

Це пов’язано з тим, що вихідні концепції такої модернізації не були 

зорієнтовані на інтегрування національної системи освіти в 

Європейський простір. Вони більшою мірою мали «внутрішній» 

характер і переважно зводилися до «прилаштування» системи вищої 

освіти до нових внутрішніх реалій. На сучасному етапі концепцію 

реформування вищої освіти слід докорінно переглянути і створити 

програму послідовного її зближення з європейським освітнім і 

науковим простором. Уряд України має прийняти усвідомлене 

політичне рішення, яке б ґрунтувалося на потребі проведення 

зазначених реформ та було б покладено в основу рішучої зовнішньої 
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політики держави, спрямованої на інтеграцію вітчизняної системи 

вищої освіти в європейський простір.  

Аналіз аксіологічних аспектів євроінтеграції освіти України 

показав нагальну потребу в утвердженні гуманістичних особистих і 

соціальних вартостей, які слугуватимуть бар’єром ринковій експансії 

в освіту. Необхідною умовою формування освітнього європростору є 

подолання згубних звичок, збереження та відродження національних 

освітніх традицій. Звичайно, ми неможемо замикатися у власних 

традиціях, а, відповідно до викликів інформаційної цивілізації, 

повинні творити нові. Традиції, з одного боку, мають опиратися на 

цінності універсального порядку, які є спільними для європростору, а 

з іншого – відновлювати та зберігати національні освітні вартості. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід 

розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного 

суспільства. Система освіти цього суспільства покликана розв’язати 

принципово нову глобальну проблему – підготувати людину до життя 

і діяльності в зовсім нових для неї умовах інформаційного світу. Саме 

у закладах освіти молодь набуватиме необхідні знання про нове 
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інформаційне середовище, інформаційну культуру й новий 

інформаційний світогляд.  

Підготовка викладача в умовах модернізації освіти повинна 

відображати перспективні тенденції розвитку інформаційних та 

інноваційних педагогічних технологій у сфері фундаментальної, 

випереджаючої, відкритої і безперервної освіти. Основною метою 

педагогічної освіти сьогодні є підготовка педагога відповідного рівня 

і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, компетентної та 

відповідальної людини, що вільно володіє своєю професією та 

орієнтується в суміжних областях знань, здібної до ефективної роботи 

за фахом на рівні світових стандартів, готової до постійного 

професійного зростання, соціальної та професійної мобільності. 

Швидке входження України в європейський та світовий простір 

характеризується запозиченням світових та європейських стандартів. 

Сьогодні формування освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а 

на міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні 

пріоритети й цілі проголошуються в міжнародних конвенціях та 

документах і є стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти [1, 

с.25-28]. Кожна держава формує свою освітню політику, спрямовану 

на інтеграцію у міжнародне співтовариство. Це спричиняє 

необхідність перегляду й реформування системи освіти, оскільки вона 

не відповідає вимогам сучасного суспільства. 

За матеріалами Міжнародної комісії Ради Європи компетентності 

розглядаються як загальні або ключові, базові вміння, фундаментальні 

шляхи навчання, основні кваліфікації, навчальні вміння або навички, 

ключові уявлення, опори, або опорні знання [2, с.86-88]. При цьому всі 

дослідники пропонують виділити сукупність найбільш інтегрованих, 

основних, ключових компетентностей, формування яких повинно 

здійснюватися у процесі неперервної освіти та, у першу чергу, стати 

пріоритетним завданням усіх навчальних закладів. 

Сьогодні поняття компетентності набуває актуальності. Це 

пов’язують з багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є 

тими індикаторами, які дозволяють визначити готовність учня чи 

випускника до життя, його подальшого розвитку й активної участі у 

житті суспільства, а у педагога формування професійно-значимих 

особистісних якостей, тобто педагогічний професіоналізм. 

У вітчизняній педагогічній літературі можна зустріти два схожих 

поняття: «компетенція» і «компетентність». Тлумачний словник подає 

їх як [3, с.256]: 
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Компетенція – добра обізнаність із чим-небудь; коло 

повноважень якої-небудь організації, установи чи особи; сукупність 

взаємопов’язаних якостей людини (знання, уміння, навики), які є 

необхідними для здійснення ефективної діяльності в певній галузі. 

Компетентність – властивість від «компетентний»; володіння 

відповідними компетенціями, які включають особисте ставлення до 

предмету діяльності. 

Компетентний – який має достатні знання в якій-небудь галузі, 

обізнаний, тямущий, кваліфікований; який має певні повноваження, 

повноправний, повновладний. 

До значущих ознак інформаційної компетентності відносять: 

знання інформатики як предмета; використання комп'ютера як 

необхідного технічного засобу; активну соціальну позицію у 

стосунках до залучення засобів і методів використання ІКТ; мотивацію 

суб'єктів освітнього простору; сукупність знань, умінь і навичок 

пошуку, аналізу й використання інформації, даних і знань; ціннісне 

ставлення до інформаційної діяльності; наявність актуальної освітньої 

чи професійної задачі, в якій актуалізується та формується 

інформаційна компетентність; діяльнісний характер узагальнень умінь 

у поєднанні з предметними вміннями та знаннями в конкретних 

галузях (ситуаціях); виявляються в умінні здійснювати вибір, 

виходячи з адекватної оцінки себе в конкретній ситуацій, і пов'язані з 

мотивацією на неперервну самоосвітню діяльність. 

Отже, робимо висновок, що інформаційна компетентність має 

внутрішню логіку розвитку, що не зводиться до підсумовування її 

підсистем (елементів) і логіку розвитку кожної підсистеми окремо. У 

завдання розвитку інформаційної компетентності вчителя старшої 

школи входить: 

 збагачення знаннями й уміннями в області інформатики й 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 розвиток комунікативних, інтелектуальних здібностей; 

 здійснення інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному 

просторі. 

Можна сказати, що ІКТ-компетентність – властивість педагога, 

який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням 

вимог до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього 

простору і своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати ІКТ у 

процесі навчання, виховання, методичної і дослідницької діяльності та 

власної неперервної професійної педагогічної діяльності, і на основі 
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аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні 

завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання із 

максимальним використанням можливостей ІКТ. 

Методичну компетентність трактують як формування здатності 

майбутнього вчителя реалізувати завдання у процесі професійної 

діяльності, основними напрямами якої є:  

 планування навчально-виховного процесу, проектно-

технологічної та продуктивної діяльності учнів та студентів; 

 аналіз навчальної, методичної та спеціальної інформації з 

використанням різних джерел; 

 розробка та реалізація творчих, практико-орієнтованих, 

дослідницьких та інших проектів; 

 підготовка навчальної, проектно-технологічної і документації 

для виховного процесу;  

 обґрунтування вибору методів, прийомів, форм і засобів 

навчання; 

 моделювання навчальних ситуацій; 

 підготовка і використання засобів навчання (у тому числі й 

матеріальної бази навчальних лабораторій); 

 організація суспільно корисної продуктивної праці; 

 контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 творче використання та самостійне здобування нових знань, 

формування умінь; 

 здійснення профорієнтаційної, позакласної роботи з фаху. 

У якості інших професійних компетентностей педагога доцільно 

виділити технічну, технологічну, адаптаційну, інтегративну 

компетентності. Усі вони формуються у тісному взаємозв’язку з 

такими ключовими компетентностями, як соціальна, 

загальнокультурна, комунікативна, навчально-пізнавальна, 

інформаційна та особистісного самовдосконалення. 

Компетенція передбачає сформованість відповідних умінь і 

якостей фахівця, які сприяють ефективній взаємодії з іншими 

суб'єктами виробничого процесу та здатність вирішувати продуктивні 

завдання у процесі спілкування та міжособистісної взаємодії; 

комунікативна компетентність базується на знаннях та чутливому 

досвіді, що дають змогу орієнтуватися у ситуаціях професійного 

спілкування, розуміти мотиви, стратегії поведінки людини. 
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Реалізація компетентнісного підходу у підготовці майбутніх 

педагогів передбачає відбір і деталізацію освітніх компетентностей як 

за навчальними предметами, так і за ступенями підготовки; розробку 

технології їх впровадження у навчально-виховний процес вищого 

навчального закладу (йдеться про зміну всієї системи формування 

особистості педагога – освітнього середовища, стилю спілкування, 

форм і методів навчання, способів оцінювання навчальних досягнень 

студентів тощо). Також досліджень потребує проблема моніторингу 

цих новоутворень на різних етапах підготовки фахівця. 
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ГУМАННА ОСВІТА ТА ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ ВЧИТЕЛЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ 

 

Перед Україною як державою гостро стоїть питання якісної 

освіти а це не тільки надання певних знань і навичок а також виховання 

підростаючого покоління у дусі гуманізму та формування у молодої 

людини таких фундаментальних людських якостей як 

відповідальність, співчуття, та доброта. В даному контексті, навчання 

гуманного відношення до тварин поглиблює знання, навички, 

розуміння та відношення до нашого втручання в життя тварин та їх 

здатність задовольняти свої потреби, формує повагу до життя, живих 

істот, навколишнього середовища та розуміння взаємозалежності усіх 

живих створінь [1]. 

У статті 6 «Виховання гуманного ставлення до тварин» Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження» зазначено 

що: «Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою 

складовою етичного, культурного та екологічного виховання 

громадян. Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає 

формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури 

громадян. Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується 

шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення 

до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної 

середньої, професійно-технічної і вищої освіти». 

Мета роботи: розглянути методичні аспекти і можливості 

введення в навчальний процес факультативного курсу, що навчає 

гуманного ставлення до тварин. Обґрунтувати доцільність та 

необхідність теоретичних та практичних аспектів, що виносяться на 

Секція 2. Філософія та психологія 

сучасної освіти 
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розсуд школярів. Відмітити, що вивчення запропонованого курсу 

спрямоване на запобігання проявів жорстокого ставлення до тварин.  

З 1994 року у загальноосвітні навчальні заклади України введено 

курс за вибором «Основи валеології», з яким знайомляться учні 1-11 

класів, а в 1995 р. Україна стала учасником міжнародного проекту 

«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю». 

Важливим фактором реалізації завдання валеологізації 

навчально-виховного процесу є створення нормативної бази 

загальноосвітньої валеологічної підготовки школярів, удосконалення 

змісту освіти з метою підготовки учнів з новим гуманістичним типом 

мислення. Одним із розділів програми з основ валеології є «Природні 

умови здоров’я» [3], в якому передбачено вивчення широкого кола 

питань:  

- природне середовище життєдіяльності та вплив різноманітних 

зовнішніх чинників на здоров’я; 

- природні заповідні куточки України та їхнє значення для 

здоров’я людини; 

- природоохоронна робота як засіб формування і зміцнення 

здоров’я.  

Активні методи навчання в процесі вивчення факультативу 

«Захист тварин» дають можливість передати учням на уроках 

валеології знання, що формують повагу до всіх живих організмів і 

життя в цілому, відповідальність і почуття обов’язку опікування 

тваринами, а також соціальні цінності (соціальну етику, громадянство, 

законодавство, колективну відповідальність). 

Основними завданнями факультативного курсу «Охорона 

тварин» є: 

- сформувати знання про компоненти природи і деякі процеси, що 

відбуваються у ній; 

- розвинути сприйняття природи як складної динамічної системи; 

- надати знання про зміни в природі, спричинені діяльністю 

людини; 

- розвинути усвідомлення ідеї захисту тварин як одного з аспектів 

життєдіяльності людства, що, у нашому розумінні, є запобіганням 

жорстокого поводження з тваринами та сприянням вихованню доброго 

ставлення до тварин.  

Учнів ознайомлюють із сучасною системою природоохоронної 

справи в Україні, інших країнах та регіонах світу; формують науковий 

світогляд, почуття патріотизму, професійну орієнтацію, виховують 
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гуманне ставлення до природи, розвивають допитливість, заохочують 

до активної участі в охороні природи [2].  

Вивчення факультативу має здійснюватися в процесі проведення 

уроків, лабораторно-практичних занять та екскурсій.   

Дієвою формою навчання є групова практична робота: випуск 

стінгазет, інформаційних бюлетенів, створення альбомів, організація 

лекторіїв, вечорів, виставок, проведення вікторин, КВК.  

Результати групової роботи учнів доцільно обговорювати на 

заключних конференціях після вивчення відповідних тем.  

У системі неперервної валеологічної освіти важливо 

дотримуватися принципів наступності й перспективності. Головним 

орієнтиром такого виховання має бути підготовка особи до 

гармонійного співіснування з природою, адже лише така людина 

здатна вирішувати питання захисту довкілля  від деградаційних 

процесів та відновлення природних ресурсів. 

Головним завданням становлення валеологічної освіти та 

виховання є розробка та втілення єдиних послідовних програм 

валеології, які повинні забезпечити засвоєння обов’язкового 

понятійно-термінологічного апарату, передбачати спеціальні способи 

формування екологічних знань, вмінь та навичок для усіх рівнів 

навчання з екології як складової валеології. 

Однією з проблем екологічного виховання молодших школярів є 

формування уявлень і понять про цілісність світу, залежності довкілля 

від діяльності людини, шанобливого ставлення до будь-яких проявів 

життя, розуміння значення життя як найвищої людської цінності [1]. 

Більшість школярів молодшого шкільного віку не завжди мають 

можливість знайомитися з біорізноманіттям, зокрема тваринним 

світом, і тому їхні знання носять поверховий характер.  

Для покращення екологічного виховання учнів початкових класів 

пропонується факультативний курс «Тварини довкола нас», головною 

метою якого є:  

- поглибити знання молодших школярів про довкілля; 

- сформувати риси толерантного ставлення до світу живої 

природи; 

- сприяти вихованню особистості з високим рівнем екологічної 

культури і грамотності, що забезпечує щасливе довголіття; 

- виховати повагу до життя, яка б супроводжувала людину 

протягом усього її життєвого циклу.  
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Можливості реалізування мети варто здійснити через призму 

наступних завдань: 

- поглиблення і розширення вмінь класифікувати живу природу 

на основі безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, 

способів взаємодії живих організмів з їх життєвим середовищем; 

- стимулювання допитливості та інтересу до пізнання природи; 

- ознайомлення дітей з перлинами народної творчості про тварин 

та дбайливе ставлення до них; 

- визначення деяких спотворених уявлень про тварин, які 

створено легендами та казками. Це надасть можливість глибше 

зрозуміти справжні характеристики деяких тварин та їхні потреби, 

пов’язані із добробутом; 

-  активізацію різних форм ігрової діяльності у процесі навчання; 

- вироблення у дітей норм відповідної поведінки у природі, 

притаманних сучасній цивілізованій людині; 

Основною умовою ефективності факультативної роботи є 

поєднання теоретичної і практичної діяльності школярів, що 

досягається у процесі навчання, практичних робіт, прогулянок, 

екскурсій у музеї, зоопарки, зоосади, еколого-натуралістичні центри та 

у процесі тематичних ігор. 

Важливою складовою підвищення ефективності навчально-

виховного процесу на заняттях факультативу є використання народних 

приказок, загадок, прислів’їв, віршів, легенд, повір’їв, народних 

прикмет про тварин тощо. Особливого значення на заняттях потрібно 

надавати казкам про тварин, зокрема їх складанню та драматизації.  

Естетичні, моральні та інтелектуальні почуття, що народжуються 

у душі дитини під враженням казкових образів, стимулюють думки, 

які пробуджують мозок до активної діяльності. Задачі-загадки, задачі-

казки, оповідання про тварин викликають позитивні емоції, інтерес до 

навчання. 

Надзвичайно ефективним методом навчання є використання гри. 

Народні ігри (імітаційні, рухливі, сюжетно-рольові), дидактичні ігри 

на основі етноекологічного змісту, ігри-драматизації, ігри-вікторини 

розвивають творчі здібності молодших школярів, тому вони мають 

бути важливою складовою пропонованого факультативу [3]. 

В ході курсу вчитель  ознайомлює молодших школярів з дикими 

та свійськими тваринами, їх способою життя у різні пори року, догляду 

за ними, використанню, зловживанню, жорстокому поводженню з 
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ними, необхідності забезпечення добробуту тварин тощо. По 

завершенню пропонованого факультативу учні повинні знати: 

- назви тварин свого краю, занесених до Червоної книги України 

та про небезпеку вимирання тварин; 

- назви диких та свійських тварин та їх зовнішню будову; 

- головні функції тваринного організму; 

- як використовують тварин і з якою метою, про зловживання та 

жорстокість у стосунках з тваринами; 

- життя тварин рідного краю у різні пори року та про 

пристосування тварин до умов середовища, в якому вони живуть. 

Учні повинні вміти: 

- вести спостереження за ростом і розвитком тварин; 

- розрізняти комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців 

тощо; 

- доглядати за тваринами у куточках живої природи та вдома 

шляхом забезпечення відповідних умов та мінімізації ризиків, які б 

могли мати негативні наслідки для добробуту тварин; 

- правильно поводитися у природі; 

- майструвати найпростіші годівниці для зимуючих птахів; 

- допомагати дорослим доглядати тварин. 

Знання і навички, отримані школярами в рамках розглянутих 

факультативів, стануть добрим додатком до вивчення таких предметів 

як природознавство, біологія та екологія, будуть розвивати творчу 

уяву та комунікативні навички а також ознайомлять дітей із правилами 

безпечного поводження з тваринами. Це у перспективі допоможе 

вирішувати і проблему безпритульних тварин, оскільки освітня 

діяльність з виховання гуманного ставлення до тварин є невід’ємною 

частиною будь-якої програми контролю безпритульних тварин і 

впливає на її успішну реалізацію. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

 

ХХ, а тим більше XXI століття разюче відрізняються від усієї 

попередньої історії. Це час, коли поступово налагоджується діалог 

різних культур, за допомогою Інтернету відкриваються нові 

можливості для спілкування, нові способи зберігання і передачі 

інформації. З іншого боку, актуалізується проблема збереження 

духовності й культурних цінностей. У світлі цього традиційне питання 

про те, що ж таке культура і за допомогою яких засобів її пізнавати, 

встає з новою силою. 

Пізнання такого об'єкта як культура завжди було ускладнене. І 

головна причина тут у тому, що сама по собі культура є достатньо 

складним об'єктом дослідження. У дослідженні інколи практично 

неможливо схопити як суть самої культури, так і ті смислові 

навантаження, що несуть її основні складові. Вона є багатоскладовим, 

цілісним світом, що розвивається. Звідси й багато різних підходів, що 

виникли протягом достатньо невеликого проміжку часу, з тих пір як 

філософія культури, культурна (соціальна) антропологія, 

культурологія та інші науки поставили питання про наукове вивчення 

культури. Процес наукового осмислення культури вимагав 

формування й застосування певних методологічних принципів. І, по 

суті, кожен із цих напрямів аналізу культури має певну значимість, бо 

методом проб і помилок він  відшукував нові шляхи до розуміння 

такого складного утворення, яким є культура.   

До середини ХIХ століття склалися, так звані, "класичні" моделі 

визначень культури, головною ідеєю яких були суб'єктно-об'єктні 

критерії, принципи гуманізму, раціоналізму та історизму, 

матеріалістичні та ідеалістичні відмінності в методології та визнання 

європейської моделі культури як ідеальної. Тоді ж сформувались і 

mailto:golovina956@mail.ru
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некласичні визначення культури, пов'язані з виникненням і розвитком 

нових течій у філософії (екзистенціалізм, психоаналіз, "філософія 

життя" та інші), заснованих на ірраціоналістичних тенденціях 

модерну. Представники "філософії життя" (А. Бергсон, Ф. Ніцше,  А. 

Шопенгауер) розробляли проблему співвідношення людського життя, 

його скінченності, із завданнями, що стоять перед культурою. 

Екзистенціалісти     (М. Бердяєв, С. Кіркегор, Л. Шестов та інші) 

обмежили аналіз культури переживанням індивідом навколишньої 

йому дійсності. Представники  психоаналізу (З. Фрейд, К. Юнг) 

звернули увагу на важливість і значення несвідомих елементів у 

формуванні архетипів, що лежать в основі розвитку культури.  

З кінця ХIХ століття ще більш розширюється  плюралізм у 

теоретико-методологічних підставах трактування культури 

(технократичний, соціологічний, структуралістський, семіотичний, 

гуманітарний, аксіологічний, діяльнісний, нормативний, креативний 

підходи).  

Поняття "культура"  багатозначне, має різний зміст і різний сенс 

не тільки в повсякденній мові, але і в різних науках і філософських 

дисциплінах. Цілісного підходу до вивчення культури як єдиного 

механізму досі не знайдено, що й проявляється в широкій 

різноплановості трактувань і визначень феномена культури. Подальше 

збільшення визначень культури швидше пов'язане не з розпливчатістю 

самого явища культури, а з відмінністю світоглядних і методологічних 

позицій досліджень культури і різноманітністю тих дисциплін, у 

межах яких проводилися ці дослідження, адже так чи інакше, культуру 

в різних її аспектах вивчають усі існуючі соціальні та гуманітарні 

науки. 

У сучасній науці поняття "культура"   ̶  відкрита категорія, яка 

представляє щось відмінне від природи, що передається за допомогою 

символічних знаків мови та за допомогою практичного навчання, вид 

діяльності людей по створенню артефактів. "Безсумнівним є факт, що 

всі рефлексії з приводу культури невіддільні від роздумів над смислом 

близькості культури та людини, припасування всіх модусів буття 

культури до людини, інтимно-душевного зв'язку людини з продуктами 

культури" [1, с. 39].  

Згідно вітчизняної наукової традиції вивчення культури 

відбувалося в межах філософської думки, що прагнула виробити 

цілісний, системний підхід до аналізу культури як соціального явища, 

коли її сутність розглядається як універсальна властивість суспільства. 
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У межах такої методології виник штучний розподіл цілісного 

культурного процесу на матеріальний і духовний рівні. Слід зазначити, 

що дослідники стали все менше уваги приділяти матеріальній 

культурі, зосереджуючи зусилля на вивченні духовної сторони 

культури. Такого роду методологічна основа дослідження культури 

обмежила розуміння сутності цього феномену, бо в тіні залишилися 

проблеми, пов'язані з творчим процесом і багатомірністю культури. 

Разом із тим такий підхід розкриває соціальну сутність культури, тому 

він став теоретичною основою для подальших методологічних 

пошуків у ході дослідження культури. Культура стала розумітися як 

щось, що ховається за діалектикою "матеріального" і "духовного", це, 

у свою чергу, стимулювало пошук єдиного витоку та сутності 

культури. 

Таким витоком став діяльнісний підхід, на основі якого були 

створені різноманітні моделі культури як цілісної системи різних форм 

діяльності людини. У контексті цього підходу, характерного для 

вітчизняної філософії, найбільшого поширення набули дві орієнтації. 

Для представників першої (М. Каган, Н. Злобін та ін.) культура є 

процесом творчої діяльності, у ході якої  відбувається й духовне 

збагачення суспільства, й самотворення людини як суб'єкта культурно-

історичного процесу. Представники другої орієнтації (Е. Маркарян, В. 

Давидович, Ю. Жданов) убачають у культурі специфічний спосіб 

діяльності, який сприяє збереженню та відтворенню цивілізації в 

умовах мінливості навколишнього світу. Різні орієнтації, що існують в 

рамках діяльнісного підходу, доповнюють одна одну й мають загальну 

методологічну основу  ̶ культура виводиться з людської діяльності.  

Можна сказати, що культура є історично й соціально 

обумовленою формою людської діяльності, представляє собою 

динамічну сукупність тих прийомів, процедур і норм, які 

характеризують її рівень і спрямованість. Культура  ̶    механізм 

регуляції, збереження, відтворення й розвитку всіх форм відносин 

людини зі світом, іншими людьми і з самою  собою, що розкриваються 

в конкретній її діяльності. Діяльнісний підхід до сутності культури 

виступає певною основою для дослідження локальних культур та 

історичних типів культури, а також співвідношення культури і 

цивілізації.  

Особливий ракурс дослідження та осмислення буття культури 

демонструє культурологія, яка виникла на перетині історії, філософії, 

соціології, етнології, антропології, соціальної психології, 
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мистецтвознавства тощо  й стала комплексною соціогуманітарною 

наукою. Виникнення культурології відбиває  загальну тенденцію руху 

сучасного наукового знання до міждисциплінарного синтезу для 

отримання цілісних уявлень про людину та її культуру як систему. При 

цьому кожна з наук, із якою культурологія контактує, поглиблює 

уявлення про культуру, доповнюючи його власними дослідженнями та 

знаннями. 

Взаємозв'язок культурології з іншими науками носить подвійний 

характер. Із одного боку, кожна наука вивчає свій предмет і узагальнює 

отримані знання на трьох рівнях. Вищим рівнем традиційно вважають 

філософію даної області пізнання або сфери діяльності  ̶ філософію 

історії, філософію економіки, філософію мистецтва... На цьому рівні, 

як правило, вирішуються завдання найзагальнішого осмислення 

предмета пізнання, розкривається його сутність, місце в системі 

світобудови та в світогляді людини. Нижчий (перший, або 

емпіричний) рівень пізнання пов'язаний із знаходженням фактів і їх 

первинною систематизацією та класифікацією. Емпіричний рівень 

пізнання дозволяє побачити факти, що цікавлять нас, у їхній 

конкретно-історичній неповторності. Між цими двома рівнями 

вивчення лежать теорії середнього рівня, що дозволяють аналізувати 

стійко повторювані, упорядковані послідовності явищ людського 

буття, що мають системний характер. 

Це і є культурологічний аспект дослідження, який існує в будь-

якій області знань про людину та її діяльність. "На цьому рівні 

створюються модельні концептуальні побудови, описують не те, як 

дана область життєдіяльності функціонує взагалі і які її межі, а те, як 

вона адаптується до мінливих умов, як себе відтворює, які причини і 

механізми її впорядкованості" [2, с.46]. У кожній науці  можна 

виділити поле досліджень механізмів і способів організації, 

регулювання та комунікації людей у відповідних областях їх 

життєдіяльності. Це те, що прийнято називати «економічною, 

політичною, релігійною, мовною і т.д. культурою». Звідси в будь-якій 

області соціального і гуманітарного пізнання може застосовуватись 

культурологічний підхід. У цьому аспекті вона може розглядатися і як 

окрема група наук, і як окрема, самостійна наука, або, іншими словами, 

у вузькому і широкому значенні. 

Справжнє знання, аргументовані судження можливі лише тоді, 

коли кожне культурне явище розглянуто у всій його повноті, коли 

виявлені причини, джерела, тенденції зміни, можливі результати його 
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функціонування. Дослідженням цих питань і покликана займатися 

культурологія. У центрі її уваги також знаходяться ті ж механізми 

соціальної організації і регуляції діяльності, але не якогось 

конкретного виду діяльності, а всієї соціальної практики людини, що 

вивчається з точки зору її мотивації та регуляції. Крім того, 

культурологічні науки займаються вивченням системи культурних 

інститутів, за допомогою яких здійснюються виховання та освіта 

людини і які виробляють, зберігають і передають культурну 

інформацію. 

Культурологія, таким чином, виступає як загальна теорія 

культури, яка ґрунтується у своїх узагальненнях і висновках на 

знаннях конкретних наук, а саме теорії художньої культури, історії 

культури та інших наук про культуру. У цьому випадку культурологія 

також виступає як їх методологічна основа. При такому підході 

необхідно починати з розгляду культури в її конкретних формах, в 

яких вона виступає як сутнісна характеристика людини, умова та 

спосіб її життєдіяльності. Це означає, що предметом культурології є 

сукупність питань походження, функціонування й розвитку культури 

як специфічно людського способу життя, відмінного від світу живої 

природи. Вона покликана вивчати найзагальніші закономірності 

розвитку культури, форми її прояву у всіх відомих людству типах 

цивілізації. Як така вона цікавиться питаннями універсального 

характеру  ̶  формуванням, існуванням та мінливістю культури як 

цілісного явища. Вона досліджує, насамперед, універсальний 

ціннісно-смисловий зміст соціального життя людини, тексти, в яких 

цей зміст маніфестується, і відповідно мови (як вербальні, так і 

особливо невербальні), за допомогою яких цей зміст передається від 

індивіда до індивіда, від покоління до поколінню. 

Метою культурології стає таке вивчення культури, на основі 

якого формується її розуміння. Для цього необхідно виявити та 

проаналізувати: факти культури, що становлять у сукупності систему 

культурних феноменів; зв'язки між елементами культури;  динаміку 

культурних систем; способи виробництва і засвоєння культурних 

феноменів; типи культур і норми, цінності і символи (культурні коди), 

що лежать в їх основі; культурні коди й комунікації між ними. На 

відміну від конкретних наукових дисциплін культурологія має на меті  

зрозуміти як окремі сфери, що становлять культуру, так і осмислити 

сутність культури в цілому. Звичайно, при цьому використовуються не 
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тільки результати досліджень наук, які брали участь в формуванні 

культурології,  але й методи. 

У процесі культурологічного аналізу конкретні методи різних 

дисциплін, як правило, використовуються вибірково, з урахуванням 

їхньої здатності розв'язувати аналітичні проблеми культурологічного 

плану. Нерідко вони застосовуються не лише як формальні операції та 

процедури, а як принципи соціальних чи гуманітарних досліджень. Це 

дає підставу говорити про певну трансформацію дисциплінарних 

методів у щось більше, ніж просто метод, і про особливу їхню 

інтеграцію у межах досліджень культури.  

Методологічний принцип визначає характер тих методів, які він 

використовує переважно для дослідження даної предметної області. 

Під принципами вивчення культури розуміють основні, вихідні 

положення культурології як самостійної науки. Дослідники культури 

вказують, перш за  все, на принцип цілісності, який полягає в тому, 

щоб дослідження будь-якого етапу, періоду у розвитку культури 

повинне обов'язково містити у собі всю, без виключення, 

багатоманітність явищ, подій, фактів культури. Принцип культурного 

плюралізму використовується при інтерпретації світової культури та 

означає самовизначення в тій або іншій мірі різних самостійних 

спільнот (локальних етносів, націй, цивілізацій), які зберігають деяку 

специфіку у духовному житті. Принцип культурно-історичного 

підходу вимагає розглядати усі явища, події, факти культурного 

процесу в контексті того історичного часу, тих умов (соціальних, 

економічних, політичних, морально-психологічних та ін.), у яких вони 

відбувались. Рішення такого роду завдань припускає застосування 

самих різних загальнонаукових методів пізнання  ̶ спостереження, 

експеримент, аналогія, моделювання, аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, висунення гіпотез, аналіз текстів. 

Проте, поряд з методами, використовуваними будь-якими 

науками, існують і власне культурологічні дослідницькі методи і 

підходи: генетичний, компаративний, системний, структурно-

функціональний, соціологічний, діяльнісний, аксіологічний, 

семіотичний, герменевтичний  та ін. 

Слід відмітити, що нами було розглянуто не всі методологічні 

принципи дослідження культури. Мета полягала не в описі всіх 

підходів і методів, а в спробі позначити лише деякі принципи 

філософсько-культурологічної методології, що склалися в межах 

основних підходів, саме ті з них, які безпосередньо повинні 
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враховуватися в науковому аналізі культури незалежно від тієї 

дослідницької позиції, яку займає той чи інший автор. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА КАК 

ОСНОВА КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА 

 

Феномен эстетического чувства связывается с целостным 

восприятием мира, общественным бытием людей и их материально 

производственной практикой, с той сферой человеческой 

деятельности, в которой реализуются ценности отношений, а именно с 

культурой. Наиболее этот феномен прослеживается в эстетической 

культуре, которая проявляется как в восприятии, так и в творчестве 

красоты и формируется как истинно человеческое качество для того, 

чтобы человек смог реализовать ту грань своей родовой сущности, 

которая и заставляет его действовать по законам целесообразности, 

совершенства, по законам красоты. Эстетическая культура включает 

весь спектр человеческих духовных образований, которые находят 

свое выражение в эстетических идеалах, потребностях, вкусах, 

чувствах личности, Эстетические чувства пронизывают все элементы 

эстетической культуры личности, непосредственно влияя на процесс 

ее воспитания. Поэтому становится актуальной проблема их 

формирования. Необходимость в этом очень велика в наше время, так 

как уровень чувственной культуры у значительной части молодежи 

очень низок. Вызывает беспокойство проблема деформации вкуса 

молодежи на фоне количественного роста ее интереса к искусству. Она 

проявляется в односторонности или неразвитости вкуса, в 

разорванности эмоционального и интеллектуального мира человека, в 

гипертрофии того или другого. Эстетическое самочувствие общества 

отражается в искусстве, и та дисгармония, которую мы наблюдаем в 

mailto:acup@ukr.net
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общественной жизни, выливается большей частью в отражении 

"безобразного" в искусстве, что приводит, на наш взгляд, к 

размыванию эстетического идеала и потоку так называемой "чернухи", 

которая отнюдь не способствует возвышению личности. Поэтому 

целью эстетического воспитания сегодня должно являться 

формирование чувства красоты во всех без исключения сферах 

деятельности человека, что будет способствовать утверждению 

человеческих отношений между людьми, гуманизации всей 

общественной жизни.  

Для решения проблемы формирования высокой культуры 

эстетических чувств необходимо выяснить причины, которые 

тормозят этот процесс. Прежде всего, на формирование культуры 

чувств оказывает воздействие доступность к искусству. Для всех 

очевидно, что у нас в стране не все люди в равной мере могут быть 

приобщены к искусству. Нельзя сравнить возможности распределения 

и распространения художественных ценностей в столице, в 

провинции, в поселках, селах. 

Второй причиной является то, что долгое время 

художественными ценностями провозглашались лжеценности. Это 

привело к противоречию между воспитательными задачами искусства 

и результатом его воздействия. Подобное искусство не могло 

выполнить своей главной функции - "заражать" человека высокими, 

благородными чувствами, так как в нем не был воплощен опыт 

чувственного развития человека. 

Большим недостатком в формировании эстетических чувств 

было и то , что "по отношению к воспитуемым существовало 

разделение на "я" и "они"". Воспитатели навязывали свои нормы, 

вкусы, представления об искусстве вместо того, чтобы "заражать" 

человека своей любовью к нему, а это возможно только тогда, когда 

ощущаешь себя в едином потоке культуры, чувствуешь свою 

сопричастность к одним и тем же художественным ценностями, 

имеющих для всех смысложизненное значение. Поэтому необходимо 

признать наличие "водораздела" между глубоко чувствующими 

традиционное искусство и безразличными к нему. 

Названные недостатки привели к деформациям эстетического 

восприятия, а вместе с ним и эстетического чувства, что выразилось в 

таких явлениях как пассивность, инфантильная доверчивость, снобизм 

и эстетство воспринимающих. 
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Из всего перечисленного самым распространенным недостатком 

является пассивность в эстетическом восприятии. Это вызвано и 

неразвитым эстетическим вкусом, и недостаточным уровнем 

воспитания и образования. Страдающие инфантильностью, проявляют 

индифферентное отношение к материалу художественного 

произведения, к его форме. Восприятие реципиента в этом случае 

выступает как "простое безвольное зрительное впечатление". 

Художественные впечатления пробегают поверхностно, не задевая 

личности, не вызывая мысли, не ставя никаких вопросов. Снобизм и 

эстетство характеризуется формальным подходом к произведениям 

искусства. Для этого дефекта эстетического восприятия свойственно 

смакование деталей в ущерб целостному содержанию, дилетантизм, 

ведущий к гипертрофированной претенциозности, к нигилистической 

оценке. Причиной этого явления является бедность эстетических 

чувства. Поэтому снобизм и инфантилизм явления однопорядковые, 

хотя различия между ними есть. Оно заключается в том, что 

инфантильность есть результат неразвитого вкуса, и этот не достаток 

можно устранить в процессе воспитания. Со снобизмом же надо 

бороться, так как эстетское отношений к произведениям искусства 

ведет к вкусовщине, к претензиям на единственно верную оценку, к 

противопоставлению своих вкусов вкусам народа. 

Для того чтобы устранить деформации в формировании 

эстетических чувства, необходимо поставить на высокий уровень 

эстетическое образование, воспитание и обучение, так как их 

эффективность целенаправленного воздействия на личность 

повышается, когда преподаватель ставит задачи формирования, 

образования, воспитания и обучения в едином комплексе. 

Таким образом, культура эстетических чувств человека является 

определенной формой проявления существующей духовной культуры 

личности, вне эстетических чувств духовная культура человека 

существовать не может. Поэтому одной из главных задач воспитания 

является задача формирования чувств человека, а тем самым 

воспитание его души. "Одно из самых человеческих чувств, – отмечал 

К. С. Станиславский, – отличающее человека от зверя и 

приближающее его к небу, – эстетическое чувство, совершенно 

забытое при нашем воспитании. Между тем, эстетика дает жизнь. 

Наука, лишенная эстетики, сушит ее; религия без эстетики не трогает 

души; война, не облагороженная эстетическим чувством, превращает 

рыцарей в убийц; революция без эстетики принимает уродливые 
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формы и превращает свободу в распущенность. Эстетика 

облагораживает и оживляет все, к чему она прикасается". 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА У НАУКОВІЙ 

СПАДЩИНІ АКАДЕМІКА І. А. ЗЯЗЮНА 

 

У час, коли українське суспільство не лише неухильно прямує до 

пошуку свого ідеалу, а перебуває у процесі творення нових суспільних 

форм, педагогічна наука має високу місію: творення нової особистості 

нової суспільної формації. Володіючи геніальної інтуїцією, академік 

І.А.Зязюн належав до когорти українських учених, які гідно 

репрезентували українську педагогічну науку у світовому духовному 

просторі, повсякчас переконуючи людство, що гідність і одержимі 

чесноти людської індивідуальності є наріжним каменем усіх духовно 

творчих процесів суспільства. Він був учителем і наставником цілої 

когорти учених, яких заряджав своєю невсипущою енергією, 

кристалічною чистотою і самовідданістю,з якою служив своїй справі.  

Акад. І.А.Зязюн своїми працями постійно доводив, що вітчизняній 

педагогіці потрібні нові акценти та модернізовані шляхи її розвитку. 

Був переконаний, що у пошуках істини та сутності речей освіта і 

наука сприймаються як процес і результат творення людиною свого 

образу в просторі культури. Саме тому вони у виборі оптимальних і 

перспективних шляхів модернізації звертаються до традиційних і 

нових методологій пізнання не тільки освітньої дійсності, а й до 

розуміння тих світоглядних   переконань, які розкривають природу та 

сутність головного суб’єкта освітніх перетворень – людини, яка 

навчається і яка навчає. «Перебуваючи в умовах постійної 

регламентації власних думок і стилю поведінки, я відчував, що 

гальмуються мої спроможності пізнавати нове, оригінальне і 

використати його для формування власного "Я",– наголошував в 

одному з інтерв'ю  І.А.Зязюн [5]. Так народжувалася ідея нової 

парадигми у вітчизняній педагогіці — парадигми культурологічної. 

Найважливішим з нашої точки зору є ціннісний підхід до культури, 

оскільки людина, творячи культуру, творить саму себе як суб’єкта 

соціокультурного процесу, тобто культура – це праця, а її надбання – 
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праця не менша, крім того, вона втілює людський дух і є берегинею 

загальнолюдських цінностей. 

Нинішній етап історії людського суспільства характеризується 

тим, що культура опинилася перед викликом у зв'язку з проблемами 

перспектив сучасної цивілізації. Акад. І. А. Зязюн розумів, яке 

величезне завдання методологічного забезпечення професійної 

підготовки сучасних фахівців. Цей напрямок набуває у даному 

контексті пріоритетного значення, а переорієнтація освіти з 

формування особистості на стратегію її розвитку й саморозвитку вже 

частково реалізується в особистісно орієнтованих, гуманістичних 

наукових парадигмах і педагогічних системах.  

Розуміючи, перед якою загрозою опинилося людство, акад. 

І. А. Зязюн став основоположником концепції педагогічної 

майстерності, розвиваючи великі ідеї Добра, Краси і Культури в 

процесі формування особистості. Видатний філософ, культуролог, 

мистецтвознавець вчений все своє творче життя присвятив актуалізації 

найкращого, найпрекраснішого в Людині, щоденно стверджуючи своє 

кредо: "Педагогіка — моє життя!" [5].  Техногенна цивілізація, 

досягнувши вражаючих вершин в науці і техніці, породила глобальні 

кризи, що поставили під загрозу саме існування людства: вона зробила 

людство смертним, створивши зброю масового знищення, призвела до 

реальної можливості руйнування біогенетичної основи людської 

життєдіяльності, вона ж забезпечила значне відставання розвитку 

людських емоцій від розумового розвитку. Акад. І. А. Зязюн 

наголошував, що існування традиційної парадигми освіти, яка була 

зорієнтована тільки на отримання знань, стає неможливим. лише той, 

для кого педагогіка — справжнє покликання, сенс життя та 

усвідомлена цінність, спроможний вірно служити людині та відчувати 

потреби і реалії суспільства. У другій половині ХХ століття 

розпочалося утвердження нового історичного типу культури – 

антопоцентричної. Поява в центрі уваги юридичної думки про права 

людини, формування таких філософських вчень як антропологізм, 

екзистенціалізм; перехід лідерства в світі науки прямує від 

природознавства і математики до гуманітарних дисциплін; у літературі 

і мистецтві все частіше головною темою стає тема утвердження 

особистості. Всі ці явища говорять про визрівання нової парадигми 

мислення: періоду становлення культури антропоцентричного типу. 

У мінливих умовах сучасного глобалізованого світу професійна 

освіта оновлює зміст згідно потреб суспільства шляхом упровадження 
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компетентнісної моделі у широкому європейському освітньому 

просторі, до якого інтегрується Україна. В таких умовах майбутні 

фахівці потребують забезпечення ціннісних орієнтирів і практичних 

умінь для адаптації до соціального середовища. Це сприяє 

формуванню соціально зрілої творчої особистості, громадянина, що 

визначено одним із завдань Національної стратегії розвитку освіти  в 

Україні на 2012-2021. 

На сучасному етапі розвитку суспільства проблема формування 

соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів є 

надзвичайно важливою. Її актуальність  зумовлюється тим, що система 

вищої професійної освіти має забезпечити випускника ефективним 

інструментарієм життєвої адаптації в мінливих соціальних, виробничих 

умовах, сформувати ціннісні настанови та практичні вміння, які реально 

підтримують будь-які рольові функції, значущі для життєдіяльності 

людини і суспільства, здатність ефективно працювати в команді, 

продуктивно взаємодіяти із соціальним середовищем, постійно 

самовдосконалюватися. Методологія в системі педагогічної освіти, за 

переконанням акад. І.А.Зязюна, може надати впевненості у виборі 

підходів, у стратегічній орієнтації й запобігти тому, щоб сцієнтизація 

освіти не перетворилася на технократизм, наукові розробки задля 

економічного і технологічного ефекту не стали антигуманними. 

Перехід до нової освіти неможливий без переосмислення 

світоглядних основ і, насамперед, без розуміння фундаментального 

характеру гуманітарних знань, які забезпечать культурно 

аксіологічну контекстуальність кожного знання, залучення нових 

об’єктів і предметів дослідження, серед яких можуть бути: життя та 

життєвий шлях людини, соціальний і природний моніторинг , 

методологія діалогу, методологія синтезу знань і віри. Серед 

пріоритетних напрямів сучасної освіти акад. І.А.Зязюн визначає 

принципи цілісності, індивідуальності та культуровідповідності, 

зазначаючи "Уся система навчання практично виключала 

найпродуктивніший із методів формування "Я-концепції" — 

самостійність в основних видах діяльності. Це гальмувало можливості 

швидко і продуктивно набувати навички і вміння використовувати 

одержані знання і зумовлювало орієнтації на готові зразки".  У своїх 

працях акад. І.А.Зязюн, утверджуючи функціонування 

культурологічної парадигми, працював над розв’язанням протиріч:  

між зростанням ролі методології у науково-педагогічному 

дослідженні та певним ігноруванням її у предметній і методичній 
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підготовці;  між створенням нового образу людини, яка навчається, і 

розглядом у багатьох освітніх концепціях цього феномена як 

відповідного провідним казуально-детерміністським моделям 

світобачення, де історичність людини розуміється лінійно лише в 

контексті суспільних відносин, а особистість визнається засобом 

реалізації мети і завдань історичного прогресу; між зростанням ролі 

особистісних підходів і відсутністю розгляду та врахування в них 

багатоаспектних вимірів життя людини; між посиленням 

аксіологічних, моральнісних чинників навчання і виховання та 

певною невідповідністю зі сферою етичних регуляторів природи як 

компоненти світобудови та ін.  

Акад. І.А.Зязюн постійно наголошував, що вся система знань про 

світ, людину і суспільство має бути кардинальним чином переглянута 

з огляду на зміни сучасних вимог як до освіти, так і духовної 

спадщини. Доводив, що виникає нагальна потреба повернення до 

людських цінностей, до особистості, яка усвідомила б себе як 

мікрокосм, як частину світової культури, де на основі діалогу культур 

вона пізнає себе в своїй культурі, примножуючи культуротворчий 

досвід людства. Власне ці основні положення, за переконанням акад. 

І.А. Зязюна, становлять основу культурологічної парадигми в сучасній 

педагогічній освіті. В одному з інтерв’ю, розповідаючи про 

особистісний підхід як основу культурологічної парадигми педагогіки 

учений наголошував: «Мене запрошували читати лекції з педагогічної 

майстерності в Токіо та Кіото. Хочу сказати, що педагогіка Василя 

Сухомлинського стала в цій країні державною системою виховання ще 

за його життя. Індивідуальний підхід до дитини для них – 

найважливіший. Японці стверджують, що три – п’ять відсотків 

талановитих людей дають 95 відсотків національного доходу країни!» 

[5]. 

В основі культурологічної парадигми освіти акад. І.А.Зязюна 

лежить положення про те, що система педагогічної теорії і практики 

відставатиме від життя, якщо теорія і практика не будуть розвиватися 

як системні елементи і не будуть одночасно уможливлювати 

відображення і випередження освітньої дійсності. І невипадково, що 

сьогодні все частіше підтверджуються ідеї акад. І.А.Зязюна щодо 

поєднання культурології з педагогікою. З'являються нові поняття в 

педагогіці: педагогічна культурологія, педагогічна культура, 

культурологічна підготовка. Педагогічна діяльність, спрямована на 

формування культурологічної компетентності особистості, має 
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будуватися на засадах діяльнісного та особистісно зорієнтованого 

підходів за принципом логічної доповнюваності. Отже на основі моделі 

розуміння людини, в культурологічній парадигмі акад. І.А. Зязюна, 

можна окреслити п'ять результатів виховання: виховання особистості, 

виховання громадянина, здатного сприймати та передавати духовні 

цінності, виховання як розкриття природних задатків, виховання 

людини як творчої індивідуальності, що розкриває свій потенціал в 

навколишньому світі, отримання нею універсальності в світі, 

духовний розвиток людини. Дидактичною основою змісту навчання і 

виховання студентів у контексті формування культурологічної 

компетентності особистості є педагогічно обґрунтовані, проблемно 

представлені та дидактично адаптовані системний зміст відповідних 

предметів, складові особистісної, ціннісно-мотиваційної, змістової, 

операційно-технологічної та рефлексивної складових, а також зміст 

реальної життєдіяльності людини у формі системи відповідних 

здібностей до соціально компетентної взаємодії.  

Проблема формування культурологічної компетентності, 

конструктивних стратегій долання життєвих ситуацій, за переконанням 

акад. І.А.Зязюна, є вельми актуальною в контексті збереження й 

підтримання психологічного здоров’я суспільства. Оскільки невміння 

ефективно використовувати свої внутрішні ресурси, недостатній 

розвиток навичок ефективного спілкування і своєчасного розв’язання 

різноманітних  проблем, а також намагання уникати екзистенційних 

ситуацій разом з низкою інших чинників зумовлює зростання в 

сучасному суспільстві  рівня духовного нігілізму. З іншого боку, 

усвідомлена культурологічна компетентність у юнацькому віці є 

підґрунтям для формування конструктивних стратегій долання стресів і 

кризових ситуацій у зрілому віці, сприяє профілактиці девіантної 

поведінки, успішній соціальній адаптації, розвитку особистості.  

Таким чином, за переконанням акад. І.А.Зязюна,  загальні 

характеристики культурологічної парадигми в сучасній освіті 

базуються на таких  принципах: визнання розвитку особистості 

головним завданням освіти, а становлення унікальної індивідуальності 

майбутнього професіонала — її головним результатом; зміст освіти 

має бути наповнений культурними знаннями і загальнолюдськими 

цінностями; педагогічні засоби, форми і методи навчально-виховного 

процесу мають бути спрямовані на розвиток суб'єктних, позитивних 

властивостей особистості; підготовка професіонала має відбуватися в 

особливому культурно-виховному середовищі. 
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РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ШКОЛИ  

 

Період українського шкільництва 20-30-ті роки XX ст. 

відзначався інтенсивною розбудовою національної школи й 

педагогічної науки, розмаїттям науково-педагогічних поглядів, 

запровадженням нових педагогічних ідей, в основу яких були 

покладені творчі методи навчання та виховання.  

В умовах становлення радянської школи вітчизняними 

педагогами активно застосовувалися зарубіжні педагогічні навчальні 

моделі, що максимально сприяли розвитку індивідуального підходу до 

навчання, учнівської пізнавальної діяльності та досягненню 

визначеної освітньої мети. Так, у 1923-1924 роках ХХ ст. в Україні 

запроваджувався Дальтон-план (м. Дальтон, США), згідно якого 

актуалізувалася проблема самостійного навчання учнів, поєднанні 

індивідуальних та групових форм навчальної діяльності, забезпеченні 

навчальних лабораторій спеціальним обладнанням. Його реалізація на 

уроках літератури сприяла розв’язанню завдань дослідницького 
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навчання; удосконаленню методу лекції внаслідок використання 

прийомів її активізації (випереджувальних завдань); запровадженню 

семінарської форми навчальних занять; актуалізації прийому 

художнього читання виучуваних творів; аналізу художнього твору 

(усний та письмовий) у формі повної зв’язної відповіді на запитання 

[1, с. 94-96]. Шкільне вивчення літератури за умов Дальтон-плану 

передбачало осмислення художнього тексту за допомогою системи 

творчих завдань. Таким чином, домінував формальний метод 

навчання, згідно якого засоби навчання превалювали над метою 

літературної освіти. 

Етапним явищем у розвитку методики викладання української 

літератури є напрацювання П. Волинського та А. Снєжкової щодо 

методики літературного читання у 5-7 класах, в яких аргументовано  

необхідність вмотивованого співвідношення емоційно-логічного 

аспектів літературного аналізу та аналітико-синтетичної діяльності 

читачів-учнів. Вчені аргументували наукові основи аналізу цілісного 

образу-персонажа, визначили основні групи знань про нього, зокрема 

про зовнішність персонажа, його поведінку та місце цього образного 

компоненту в художній тканині тексту, акцентували й на так званих 

«прямих» прийомах творення (за О. Бандурою), насамперед – вчинках 

літературного героя, його висловлюваннях, взаєминах із іншими 

дійовими особами, змісті художнього твору та його естетичному 

значенні. Пропонована науковцями модель аналізу художнього твору 

передбачала виділення у художньому тексті основних частин та їх 

розгляд у співвідношенні. Отже, у наукових пошуках дослідників 

засвідчено узагальнені досягнення української методичної теорії та 

шкільної практики навчання літератури 20-х – 40-х років ХХ століття, 

зокрема щодо взаємодії аналізу й синтезу під час опрацювання 

художнього твору, необхідності поєднання самостійного читання 

твору та його аналізу на уроці літератури; емоційного сприйняття 

прочитаного та розкриття художніх засобів творення образу. 

Однак в умовах реалізації Дальтон-плану робота над художнім 

текстом в лабораторних умовах набувала формального характеру, 

передбачала анатомування художнього тексту, позбавляла 

емоційності його сприйняття та естетичного впливу на учнів. Тому 

перші спроби впровадження Дальтон-плану та ідей комплексного 

навчання шкільних предметів виявилися методично несвоєчасними. 

«Нова Дальтонівська методика викладання літератури, як і кожного з 

навчальних предметів, абсолютно не сприяла вихованню високих 
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моральних якостей школярів, формуванню їхніх естетичних потреб, 

тобто потреб у спілкуванні з прекрасним в усьому багатстві його 

виявів – в естетичній насолоді, діяльності у різних сферах людського 

буття» [1, с. 84]. Окрім того, апробована в американських школах 

методика суперечила колективістському суспільному простору 

радянської доби, що було суттєвим недоліком методичних інновацій 

20-30-х років ХХ ст. 

Певними спробами пристосування Дальтон-методики до умов 

радянської школи були трансформації щодо можливостей 

застосування бригадно-лабораторного методу та секційно-гурткового 

навчання, що не сприяли досягненню очікуваних позитивних 

результатів здебільшого через формальне ставлення педагогів-

практиків до їх реалізації та недостатню професійну компетентність.  

У другій половині 20-х – на початку 30-х рр.. активізувалися 

пошуки оптимальних методик навчання, що зумовлювали 

застосування так званого «методу проектів», співвідносного у 

контексті нинішніх методичних моделей з ідеями проектного 

навчання. Свого часу вчені вказували на ознаки «методу проектів»:  

– «цільова установка», що сприяє усвідомленню учнями мети 

навчальної діяльності (корелює із сучасним терміном 

«цілепокладання»); 

– планування дій під час роботи над художнім текстом (читання, 

переказ, аналіз); 

– суспільно корисний характер планованих дій; 

– інтеграція суміжних знань; 

– колективний характер роботи над навчальним проектом; 

– систематичність роботи; 

– ініціативна самостійність виконавців проекту; 

– практично доцільна і реально значуща робота виконавців проекту 

[3, с. 30-35]. 

«Метод проектів» був підпорядкований практичній суспільно-

корисній діяльності матеріального характеру (на відміну від бригадно-

лабораторного методу, що сприяв комплексному вивченню шкільних 

предметів), внаслідок чого нівелювався урок як форма організації 

навчальної діяльності, натомість поширювалися публічні заняття 

ідеологічного змісту та переважав класовий підхід до трактування 

навчального матеріалу. Рекомендувалося проведення уроків у формі 

лабораторно-ланкової роботи, літературних екскурсій або навчальних 

занять на базі виробничих підприємств, оскільки пріоритетною 
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визначалася роль фізичної суспільно-корисної праці. Впровадження в 

практику комплексного планування змісту шкільних предметів 

засвідчувало добір художніх творів як ілюстрації до виучуваних 

суспільних явищ. Навчальна програма з літератури була переобтяжена 

низькопробними художніми творами, що не відповідали віковим 

особливостям учнівського сприйняття. Так, до програми з літератури 

було введено розділ «Марксистська аналіза», в методичних настановах 

якого художні твори трактувалися як соціальне явище та вияв ідеології 

радянської доби. Досліджуючи цей період історії шкільної 

літературної освіти в Україні, вчені вказують на двоскладний характер 

аналізу художнього твору. Вперше було введено до шкільної програми 

з літератури розділ «Елементи соціологічної та формальної аналізи», 

що був зорієнтований на виконання навчальних завдань як за змістом 

соціологічного характеру, так і за способами аналітичної дії. Завдання 

першого типу передбачали визначення епохи, соціальних подій та 

соціальної характеристики персонажів змальованих у художньому 

творі; другого типу – переказ прочитаного, жанрову характеристику, 

пояснення пейзажних картин художнього твору та його лексичний 

аналіз тощо. Навчальні завдання добиралися відповідно дидактичного 

принципів послідовності та систематичності, а також врахування 

вікових особливостей. 

Отже, класово заангажоване навчання негативно впливало на 

розвиток системи літературної підготовки школярів. Система 

викладання літератури в школі періоду 20-30-х років XX ст. 

засвідчувала наявність проблем в організації навчально-виховного 

процесу, зокрема спостерігалося нехтування класно-урочною 

системою викладання, ігнорування високоестетичними нормами у 

процесі укладання навчальної програми, у формуванні моральних 

ідеалів та гуманістичних якостей школярів.  Однак, в аспекті 

навчально-виховних завдань сучасної шкільної літературної освіти 

необхідно вказати на тогочасні позитивні зрушення – розвиток творчої 

активності школярів, виховання самостійності, ініціативності в 

процесі вивчення художніх творів, підвищення рівня зацікавленості 

учнів навчальним предметом тощо. 

Розв’язанням проблем методики шкільного  викладання 

літератури  займалися провідні вчені-літературознавці означеного 

періоду. Так, О. Білецький досліджував питання вивчення російської 

літератури, сформулював настанови вчителям-словесникам щодо 

«формальної аналізи» художнього твору. В розроблених ученим 
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рекомендаціях визначено тип опрацювання художнього твору, що 

співвідноситься з комбінованим шляхом його аналізу з послідовним 

розкриттям таких аспектів: а) життєва основа художнього твору; б) 

сюжет і композиція; в) система образів та їхня характеристика; г) інші 

образні елементи твору; д) мова твору та індивідуальний стиль 

письменника; е) жанр і значення художнього твору. Однак, нині 

методично ефективним є шлях від розгляду художнього образу до 

усвідомлення сенсу зображеного у творі. Водночас відзначимо 

позитивну тенденцію вивчення художнього твору в аспекті теоретико-

літературних засад, зокрема аналізу з акцентуванням на основних 

частинах та співвідношеннях між ними, що сприяє глибокому 

осягненню специфіки мистецтва. 

Тенденція соціологічного підходу до шкільного аналізу 

літературного твору послідовно простежувалася у методичній 

концепції А. Машкіна, згідно якої література трактувалася як 

надбудова соціально-економічного базису певної епохи. Дослідник 

акцентував на необхідності формування в учнів умінь соціологічного 

аналізу. Такий підхід негативно впливав на розвиток умінь аналізувати 

літературні твори як різновид мистецтва в єдності змісту й форми, 

розвиток читацьких інтересів та загальний освітній рівень вихованців. 

А. Машкін наголошував на провідній ролі шкільної літератури в 

комуністичному вихованні учнів та заперечував вивчення літератури 

як мистецтва слова. Отже, на методичних поглядах вченого 

позначилися особливості тогочасної ідеології, результати пошуків у 

галузі педагогіки та естетики.  

На початку 30-х років ХХ ст. під контролем комуністичної партії 

перебував процес створення і використання шкільних підручників. 

Справедливо критикуючи тогочасний процес підручникотворення з 

української літератури, професор Є. Пасічник вказував на такі його 

аспекти, як часту зміну підручників, що призводило до безсистемності 

літературної освіти; розгляд художнього твору як ілюстрації до 

окремих історичних фактів та соціологізаторських положень; 

переобтяженість творами невисокого художнього рівня; відсутність 

достатніх біографічних та теоретико-літературних відомостей  [2, с. 

184-191]. 

Серед видань навчальних книг для середньої школи високим 

науково-методичним рівнем вирізнялися підручники В.Д. Коряка, в 

яких помітні «…спроби аналізу художніх творів у єдності форми та 

змісту, розкривалася пізнавальна і виховна сила художньої літератури, 
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подавалися відомості з теорії літератури» [1, с. 148]. Отже, у 

підручниках поступово утверджувалася тенденція до вивчення 

літератури на наукових засадах та реалізації методики поглибленого 

опрацювання програмових художніх творів.  

Оновлення навчальних книгах як змістовому, так і в методичному 

аспектах співвідносилося з проблемою текстуального аналізу 

художнього твору. В умовах становлення радянської методики 

викладання літератури було започатковано так звану «трьохетапну 

структуру опрацювання творів», усі складові якої збережено й донині: 

біографічні відомості, історична (життєва) основа твору та власне 

робота над художнім текстом. У сучасній методиці літератури 

опрацювання виучуваного твору, окрім означених, передбачає етапи 

його первинного читання, аналізу основних частин тексту та синтезу – 

з’ясування відношень між образними компонентами, що вказує на 

тенденцію до поетапного вивчення художнього твору в школі, 

чотирьохетапного (Є. Пасічник, Г. Токмань, А. Ситченко) або 

п’ятиетапного (Л. Мірошниченко). Поетапне опрацювання 

художнього тексту дає змогу передбачити суттєві структурні елементи 

кожної ділянки роботи та підготувати відповідні навчальні завдання і 

запитання, що сприяють свідомому засвоєнню літературного твору.  

Отже, позитивні тенденції у навчанні літератури означеного 

періоду стали плідними передумовами подальшого розвитку шкільної 

літературної освіти. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Відповідно до сучасної парадигми розвиток системи освіти в 

Україні переходить на новий рівень. Потреба суспільства у 

компетентних, кваліфікованих педагогах висуває нові вимоги до їхньої 

підготовки у вищому навчальному закладі. Відповідно до 

освітньо - кваліфікаційних рівнів до випускників ВНЗ висуваються 

відповідні вимоги до рівня їх знань, умінь та навичок. Останнім часом 

спостерігається перевага у напрямі використання комп’ютерних 

технологій, що є саме актуальним для майбутніх учителів інформатики 

у професійній діяльності. 

Як зазначається у Державній національній програмі «Освіта», у 

законах України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про 

вищу освіту», у Національній доктрині розвитку освіти, галузевих 

стандартах вищої освіти, Проекті Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2012 - 2021 рр.. та інших нормативних документах, 

навчання у вищому педагогічному закладі має забезпечити якісну 

професійну підготовку майбутнього учителя відповідно до державних 

освітньо - кваліфікаційних вимог, тобто засвоєння ним ґрунтовних 

професійних знань і вмінь, набуття досвіду застосування їх на 

практиці, формування готовності майбутнього педагога його 

безперервної освіти, формуванні професіоналізму, самоосвіти й 

саморозвитку. Задача вищої педагогічної освіти сьогодні – навчити 

майбутнього учителя, який сприяє формуванню фахівця 

відповідального і компетентного що бере на дію зростання, сприяє 

формуванню та особистісному визріванню дитини, бути суб’єктом 

соціальних відносин і власної життєдіяльності, усвідомлювати свої 

соціально - педагогічні функції, визначати пріоритети особистісного 

та професійного розвитку, професійному зростанню, мобільності у 

своїй соціальній діяльності. Творчий характер педагогічної діяльності, 

який підносить нестандартність підходів і рішень в стандарт, висуває 

великі вимоги до професійної готовності, компетентності вчителів в 

ході здійснення ними навчально - виховного процесу [3, 4].  

На сучасному етапі розвитку суспільства і держави наявний 

педагогічний досвід в питанні готовності студентів – майбутніх 

учителів до професійної діяльності, потребує упередження з метою 

виявлення нових оптимальних шляхів формування їх готовності до 
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даного виду діяльності, які б ефективно працювали в сучасному 

освітньому просторі.  

Розгляд готовності до професійної діяльності студентів вузу – 

майбутніх учителів необхідно випередити уточненням поняття 

готовності в найзагальнішому вигляді.  

Якщо ми звернемося до того, що позначає «готовність» у 

словниках, то ми отримаємо такі визначення: згода зробити що небудь,  

стан, при якому все зроблено, все підготовлено до будь - якої 

діяльності, або до будь - якої дії, стан або властивість готового, 

підготовленість, воля, бажання, заохоченість, рішучість, підготовка [1, 

4, 5].  

В психолого-педагогічних дослідженнях «готовність» 

розглядається як особливий психічний стан, цілісний прояв 

особистості, що займає проміжне положення між психічними 

процесами і властивостями особисті,  як синтез властивостей 

особистості, що визначають її придатність до діяльності; як 

багаторівнева структура особистісних якостей, що дозволяють 

здійснювати певну діяльність. Ми бачимо, що поняття «готовність» 

визначається поєднанням факторів, що відбивають її різні сторони і 

рівні підготовленості, що забезпеченість дії, психологічні умови 

готовності. Провідною може стати одна із сторін в залежності від умов 

виконання дії. У багатьох роботах наголошується, що, крім готовності 

як психічного стану, у людини часто проявляється готовність як стійка 

характеристика особистості. Вона діє постійно, її не потрібно 

формувати; така готовність – істотна передумова успішної діяльності і 

відноситься до тривалої або стійкої готовності, має певну структуру: 

позитивне ставлення до виду діяльності, у тому числі професійної; 

адекватні вимоги до професійної діяльності, риси характеру, 

здібностей, темпераменту, мотивації, а також необхідні знання, 

вміння, навички.  

Розуміння готовності як інтерактивної якості, що передбачає 

собою сукупність взаємопов’язаних компонентів та як результату 

спеціальної підготовки і стану особистості. Поняття готовності в 

педагогічній науці розкрито у конкретного виду, форми або якості 

діяльності, зокрема, як готовність до самоосвіти, готовність до 

самостійної діяльності, готовність до творчої діяльності, готовність до 

професійної діяльності. Готовність до самоосвіти визначається не 

тільки конкретними вміннями, а й, більшою мірою, внутрішнім станом 

людини, яке дозволяє успішно здійснювати самоосвітню діяльність. 
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Даний стан припускає наявність у людини глибоких знань як основи 

самостійної пізнавальної діяльності; дієвих мотивів до безперервної 

освіти; розвинутих навичок самостійного оволодіння знаннями; умінь 

самоорганізації пізнавальної діяльності.  

Думки вчених про становлення готовності до самоосвітньої та 

самостійної діяльності представляються досить важливими для 

нашого дослідження, метою якого є не тільки навчити студентів 

виконувати педагогічну діяльність, але і сформувати у них прагнення 

до її здійснення в професійній дійсності, що з великою мірою 

пов’язано із самоосвітою. 

В нашому дослідженні ми бачимо, що готовність слід 

співвідносити з такими характеристиками людини, як спрямованість, 

здібності, компетентність, професіоналізм.  

Аналіз науково - педагогічної літератури показав, що в сучасній 

науці явище готовності до професійної діяльності досліджується на 

наступних рівнях: особистісному – розглядають готовність як прояв 

індивідуально - особистісних якостей, обумовлене характером 

майбутньої діяльності, як цілісний прояв усіх сторін особистості, що 

дає можливість ефективно виконувати свої функції; у психологічному 

розумінні готовність до будь - якої діяльності розглядають, як згоду 

виконувати цю діяльність, а також стан, при якому діяльність може 

бути виконана ефективно.  

Як наголошується в «психологічному словнику», головною 

особливістю готовності до професійної діяльності є її інтегративний 

характер, що виявляється в упорядкованості внутрішніх структур, 

узгодженості основних компонентів особистості професіоналізму, в 

стійкості, стабільності та наступності їх функціонування зокрема, 

професійна готовність володіє ознаками, що свідчать про 

психологічний стан, що сприяє продуктивній діяльності.  

Система вищої освіти здійснює професійну підготовку фахівців 

для різних сфер діяльності. Під професійною підготовкою розуміється 

процес становлення готовності студентів до виконання конкретних 

професійних функцій, до здійснення різних видів діяльності в рамках 

обраної професії, а результатом даного процесу виступає готовність 

випускників до самостійної професійної діяльності.  

Педагогічна діяльність характеризується як вид соціальної 

діяльності, спрямованої на передачу від старших поколінь молодшим 

накопичених людством культури і досвіду, підготовку вихованців до 

виконання певних соціальних ролей у суспільстві, створення умов для 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
76 

розвитку та саморозвитку їх особистості і вибору можливостей 

вільного і творчого самовираження. Готовність до педагогічної 

діяльності - це рівень професійного майстерності педагога, що 

включає в себе оволодіння стандартами професійно - педагогічної 

освіти [5, с. 186].  

Ступінь формування готовності до діяльності вчителя є 

озброєністю педагога арсеналом загальних і педагогічних знань і 

засобів, а також вдосконаленням психологічних процесів, станів і 

властивостей особистості, як розуміння важливості спільної праці, 

знання та вміння її  організації, що сприяє позитивному відношенню 

до тих чи інших форм співпраці, інтересу до спільної роботи і 

емоційному задоволенню від її результатів. Даний вид готовності 

включає в себе певні практичні вміння і навички комунікативного 

характеру.  

В.А. Сластенин визначає професійну готовність учителя до 

діяльності як сукупність професійно обумовлених вимог до нього, 

виділяючи при цьому три комплекси: загально - нормативної якості, 

що визначає специфіку професії вчителя; спеціальні знання, вміння та 

навички з предмета (спеціальності) виражають спрямованість [6].  

Ми аналізуємо і доходимо висновку, що професійна готовність є 

передумовою ефективної підготовки до професійної діяльності 

майбутнього учителя, проте це не вроджена якість, а результат 

спеціальної підготовки. Готовність – це закономірний результат 

професійної підготовки: розвитку, професійної спрямованості, 

професійної освіти, виховання і самовиховання, професійного 

самовизначення. Професійна готовність є не тільки результатом, а й 

метою професійної підготовки і головною умовою реалізації 

можливостей кожної особистості.  

Таким чином, готовність до педагогічної діяльності – виховання 

окремих якостей і властивостей до професіоналізму, якостей 

особистості, які забезпечують можливість майбутньому фахівцю 

свідомо і сумлінно, зі знанням справи і творчо виконувати свої 

професійні функції та обов’язки. Визначальним фактором готовності 

майбутнього вчителя до педагогічної діяльності є особливості цієї 

діяльності та умови її протікання. Отже, і зміст компонентів готовності 

до професійної діяльності визначається особливостями педагогічної 

діяльності.  
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В 

УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

Охорона здоров’я є основою соціальної системи, політики та 

національної безпеки держави. Здоров’я населення в цілому і кожної 

окремої людини зокрема як члена суспільства має визначальне 

значення для існування і розвитку держави. Конституція України 

проголосила, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування.  

Серед актуальних питань організації системи охорони здоров’я 

проблема забезпечення якості медичної допомоги є однією з найбільш 

mailto:yuliya-summer@mail.ru
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обговорюваних представниками наукової медичної і правової 

спільноти, знаходиться у центрі інтересів держави та населення, 

органів управління охороною здоров’я і медичних організацій, 

адміністрації лікувальних установ і медичних працівників, лікарів та 

пацієнтів. Нездорова нація не має шансів на успішний розвиток та 

прогрес.  

Сьогодні однією з основних загроз безпеки пацієнта є неналежна 

якість надання медичної допомоги, а саме: необґрунтованість методів 

лікування; проведення діагностичних, лікувальних, профілактичних 

або реабілітаційних заходів, що призвели до діагностичної помилки, 

вибору помилкової тактики лікування, як наслідок – погіршення стану 

пацієнта, ускладнення протікання захворювання, подовження терміну 

лікування; ятрогенна патологія; використання лікувальних технологій, 

не передбачених галузевими стандартами. Тому вдосконалення 

державних механізмів управління та контролю якості медичної 

допомоги,  задоволення потреб громадян України у кваліфікованій 

медичній допомозі має бути однією з пріоритетних цілей державної 

політики та найважливішим завданням розвитку охорони здоров’я у 

найближчі роки. 

Відсутність єдиного підходу до поняття «якість медичної 

допомоги», порядку її забезпечення, вибору методів контролю, обліку 

і оцінки результатів експертних перевірок, відмінності в тлумаченні 

окремих термінів лише посилюють проблему. 

Різні визначення поняття «якість медичної допомоги» 

відображають, перш за все, відмінності в розумінні окремими 

дослідниками суті даної категорії і сфери її застосування, що у свою 

чергу обумовлене винятковою складністю і багатоплановістю понять 

«медична допомога» і «якість медичної допомоги». Так, якість 

медичної допомоги, що надається окремому хворому, несе одне 

змістовне навантаження, якість медичної допомоги, що надається у 

лікувально профілактичній установі або в цілому по країні, – іншу. 

Вітчизняний вчений Надюк З.О. стверджує, що якість медичної 

допомоги – це ступінь відповідності заходів лікувального процесу 

чинним медичним стандартам, пристосованість до потреб пацієнтів, 

раціональне використання коштів і досягнення відповідних 

результатів [3, с. 15]. Науковець зазначає, що у багатьох країнах світу 

оцінка якості медичних послуг стала однією з основних проблем 

удосконалення системи охорони здоров’я та захисту прав пацієнтів. 
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В ідеалі медична допомога може рахуватись якісною та 

кваліфікованою, якщо вона відповідає передовому рівню світової 

медичної науки та практики, за умови, що цей критерій застосовується 

у всіх випадках захворювання і щодо кожного хворого [2, с. 25]. 

В Україні офіційне визначення поняття «якість медичної 

допомоги» встановлено Порядком контролю якості медичної 

допомоги, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я від 

28.09.2012 року (далі - Порядок). Відповідно до п. 3 Порядку якість 

медичної допомоги – це надання медичної допомоги та проведення 

інших заходів щодо організації надання закладами охорони здоров’я 

медичної допомоги відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я.  

Метою здійснення контролю якості медичної допомоги є 

забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у 

необхідному обсязі і належної якості шляхом оптимального 

використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів охорони 

здоров’я, застосування медичних технологій та лікарських засобів з 

науково доведеною ефективністю.  

Відповідно до чинного законодавства України контроль якості 

надання медичної допомоги здійснюється шляхом застосування 

методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної 

допомоги, самооцінки медичних працівників, експертної оцінки, 

клінічного аудиту, моніторингу системи індикаторів якості, 

атестації/сертифікації відповідно до вимог чинного законодавства 

України та законодавства Європейського Союзу (п. 4 Порядку). 

Внутрішній (відомчий) контроль якості надання медичної 

допомоги здійснюється керівництвом закладів охорони здоров’я 

та/або медичними радами закладів охорони здоров’я в межах 

повноважень, визначених законодавством. Внутрішній контроль 

якості надання медичної допомоги здійснюється  шляхом: 1) контролю 

за кваліфікацією лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою 

та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у 

закладі охорони здоров’я; 2) самооцінки медичних працівників; 3) 

моніторингу реалізації управлінських рішень; 4) моніторингу 

дотримання структурними підрозділами закладу охорони здоров’я 

стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів; 5) 

моніторингу системи індикаторів якості медичної допомоги; 6) 

вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги (п. 5 

Порядку). 
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На думку автора тез, система відомчого контролю є 

недосконалою та ненадійною, адже керівництво закладів охорони 

здоров’я, як правило, не має бажання виносити недоліки у своїй роботі 

та у роботі своїх підлеглих за межі закладу. Тому найчастіше їхнє 

неправильне і упереджене рішення може призвести до породження 

нових чи збільшення вже існуючих проблем організації надання 

якісної та ефективної медичної допомоги. 

Зовнішній (позавідомчий) контроль якості надання медичної 

допомоги здійснюється органами державної виконавчої влади в межах 

повноважень, визначених законодавством. Зовнішній контроль якості 

надання медичної допомоги здійснюється шляхом: 1) контролю за 

дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з медичної практики; 2) проведення акредитації закладів охорони 

здоров’я; 3) проведення атестації лікарів, молодших спеціалістів з 

медичною освітою, професіоналів з вищою немедичною освітою, які 

працюють у системі охорони здоров’я; 4) проведення клініко-

експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги (п. 6 Порядку). 

З метою формування сучасного життєздатного та ефективного 

механізму державного управління та контролю якості медичної 

допомоги в Україні деякі вітчизняні вчені висловлюють думку про 

необхідність посилити суспільний контроль за якістю медичних 

послуг та доручити ці функції органам місцевого самоврядування та 

недержавним громадським організація [4, с. 162]. Інші вчені 

пропонують функції контролю та нагляду в даній галузі покласти на 

незалежні позавідомчі організації, наприклад, спілку товариств, 

державні (або недержавні) медико-страхові організації, лікарняні каси 

[1, с. 29]. 

На думку автора тез, в Україні необхідно створити при 

Міністерстві охорони здоров’я структуру – державну службу з 

управління якістю медичною допомогою, яка б взяла на себе завдання 

здійснення постійного контролю та нагляду за якістю та ефективністю 

наданих населенню медичних послуг. На територіальних рівнях при 

управліннях охорони здоров’я потрібно утворити координаційні ради 

управління якістю медичної допомоги, на які покласти координуючу, 

консультативну та дорадчу функції з питань організації управління 

якістю медичної допомоги.  

Доцільно також на законодавчому рівні врегулювати питання про 

можливість запровадження незалежного контролю якості медичної 

допомоги, до проведення якого можуть залучатися незалежні 
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громадські організації, професійні медичні асоціації, асоціації захисту 

прав споживачів тощо.  

Отже, питання контролю якості медичної допомоги має 

надзвичайно велике соціальне значення. Система органів контролю та 

управління якістю медичної допомоги потребує вдосконалення, 

встановлення на законодавчому рівні чітких меж повноважень для 

осіб, що здійснюють контроль. Реальні механізми управління та 

контролю якості медичної допомоги поряд з вдосконаленням 

правового регулювання охорони здоров’я, оптимізацією структури 

галузі, збільшенням фінансування, розвитком лікувальних технологій, 

підвищенням професійного рівня лікарів мають забезпечити якісну та 

ефективну медичну допомогу в Україні. 
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IДЕЯ ЄДНОCТI ПРИРОДИ I ЛЮДИНИ У ТВОРЧIЙ 

CПAДЩИНІ М. М. КОЦЮБИНCЬКОГО, I. Я. ФРAНКA, 

C. Ф. РУCОВОЇ 

 

Aктуaльнicть проблеми визнaчaєтьcя оcобливим знaченням iдеї 

єдноcтi природи і людини в перiод переходу до cуcпiльcтвa 

збaлaнcовaного (cтiйкого) розвитку, cуcпiльcтвa екологiчного 

cвiтогляду, в якому знaння тa iнформaцiя, рaзом з духовнicтю, 

визнaчaтимуть якicть життя, його безпеку. Оcновою iдеї єдноcтi 

природи і людини в умовaх збaлaнcовaного розвитку є пaритетнicть 

вiдноcин у cиcтемi природа – людина, що зaбезпечує перехiд до тaкого 

cпоcобу взaємодiї природи i людини, який хaрaктеризуєтьcя новою 

якicтю cуcпiльcтвa i природи. При цьому вaжливим є змiщення 

aкценту з нaукового вимiру проблеми у площину морaлi.  

Cьогоднi cтaн людини, cтaн людcького життя можнa 

охaрaктеризувaти тaк: це втрaтa гaрмонiї у вiдноcинaх з природою. 

Оcновнa проблемa полягaє cкорiше не в природi, a в людинi, в тaкiй 

позицiї cуcпiльcтвa, де б людинa розглядaлacя у єдноcтi з природою. 

Caмa природa повиннa виcтупaти не як зовнiшнє по вiдношенню до 

людини поле її дiяльноcтi, cферa зacтоcувaння її нaвичок, a як cуб'єкт 

цiннicних вiдноcин, як повнопрaвний учacник дiaлогу з людиною, як 

глобaльнa cиcтемa, до якої нaлежить врештi решт i caмa людинa.  

Aктуaльнicть iдеї єдноcтi людини й природи обумовлюєтьcя 

тaкож i тим, що cьогоднi педaгогiчнa нaукa, рaзом з iншими нaукaми, 

вcтупaє в cтaдiю нового розумiння природи, людини i принципу 

природовiдповiдноcтi виховaння, cутнicть якого передбaчaє 

гaрмонiйне поєднaння природних (нaвколишня природa), пcихо-

духовних (природa людини), нaцiонaльно-культурних (етноприродa) 

оcнов в людинi, що дозволять конcтруювaти новi cиcтеми виховaння 

гaрмонiйно розвиненої оcобиcтоcтi [6, c. 1]. 

Укрaїнcькa педaгогiчнa думкa другої половини ХIХ – почaтку ХХ 

cт., нaйвидaтнiшими предcтaвникaми якої є М. Пирогов, К. 

Ушинcький, О. Духнович, О. Потебня, П. Кулiш, Б. Грiнченко, 

М.Дрaгомaнов, I. Фрaнко, C.Руcовa, М. Коцюбинcький, Я.Чепiгa, 

Г.Вaщенко тa iн., розвивaлacя нa хвилi нaцiонaльного вiдродження, 

його культурницького етaпу. Визрiвaння етико-еcтетичних iдей про 

природу нa ґрунтi етнокультурних трaдицiй укрaїнцiв формувaло 

духовну cклaдову iдеї єдноcтi людини i природи.  
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Тaким чином, в icторiї педaгогiчної нaуки нaйвирaзнiше iдею 

нaродноcтi виховaння cформулювaли К.Д. Ушинcький (“Про 

нaроднicть у громaдcькому виховaннi”, “Рiдне cлово”), О.В. Духнович 

(“Нaроднa педaгогiя в пользу училищ i учителей cельcьких”) тa О.О. 

Потебня (“Мыcль и язык”, “Язык и нaродноcть”). Для корифеїв 

вiтчизняної педaгогiчної думки принцип нaродноcтi – бaзове 

положення у побудовi теорiї оcвiти, виходячи з якого школa i 

виховaння можуть i повиннi будувaтиcя у повнiй вiдповiдноcтi з 

оcобливоcтями i потребaми рiдної крaїни, нaцiї, нaроду. 

Ідея єдності природи і людини має багатозмістовний характер. 

Різноманітні її аспекти ми зустрічаємо як у працях представників 

минулого Г. Сковороди, М. Пирогова, К. Ушинського, О. Духновича, 

О. Потебні, В. Сухомлинського, так і cучacних укрaїнcьких учених A. 

Толcтоуховa, C. Ягодзiнcького, В. Криcaченкa, О. Aдaменкa, М. 

Киcельовa, В. Кулiнiченкa.  

У працях сучасних учених поняття “iдея єдноcтi природи і 

людини” трактується як “перcпективнa cоцiоприроднa cвiтогляднa 

орiєнтaцiя у взaємовiдноcинaх природи і людини, якa повиннa 

реaлiзовувaтиcь нa трьох оcновних рiвнях природовiдповiдноcтi – нa 

рiвнi природи людини; нa рiвнi нaвколишнього природного 

cередовища; нa рiвнi нaцiонaльної природи – тa мaти мiцну духовну 

оcнову: морaльно-еcтетичне cтaвлення до природи як вияв духовноcтi 

особистості” [6, c. 26]. 

У педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття, зокрема у творчій спадщині I.Я. Фрaнка, C.Ф. Руcової, М.М. 

Коцюбинcького, достатньо чітко й виразно відображається 

найрізноманітніше різнобарв’я ідей, поглядів, положень про 

виховання, серед яких помітне місце займає проблема єдності природи 

і людини. 

І.Я.Франко (1856 – 1916), видатний український мислитель, 

філософ, педагог, письменник і просвітитель у творах, присвячених 

різноманітним проблемам освіти й виховання, помітне місце приділив 

розкриттю ідеї єдності людини й природи. Сюжети для своїх творів 

Франко черпав з життя і боротьби рідного народу, але також з 

першоджерел людської культури – зі Сходу, античної доби й 

Ренесансу. 

Творча спадщина Івана Франка для нас  –  невичерпне джерело 

духовного збагачення і практичного вміння. Вивчаючи творчість 

мислителя, ми впевнено можемо сказати, що філософські та 
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педагогічні ідеї щодо виховання української молоді є актуальними та 

співзвучними із тими завданнями, які стоять перед сучасною системою 

освіти та виховання. 

C.Ф. Руcовa (1856–1940) ввiйшлa в icторiю педaгогiчної думки 

нaйперше як визнaчний теоретик і практик дошкiльного виховaння 

дитини й української національної школи.  

Головною ідеєю, що проймає всі педагогічні пошуки С.Ф. 

Русової, є створення національної системи освіти. Iдея нaцiонaльного 

виховaння, принцип нaродноcтi виховaння, оcвiти, школи – головнi, 

центрaльнi й визнaчaльнi чинники в педaгогiчнiй концепцiї C.Ф. 

Руcової. 

Творча спадщина українського письменника, педагога, “Великого 

Сонцелюба” М.М Коцюбинcького (1864–1913) стала значним 

здобутком і зacлуговує оcобливої увaги. Розробив морально-етичні 

проблеми кохання і шлюбу, милосердя до ворога, шукання правди й 

справедливості, відмови від особистих інтересів в ім’я громадського 

блага, зосередження на внутрішньому світі й почуттях героїв. Від 

ліричної поезії в прозі до їдкої сатири, від філософського монологу до 

психологічного стану – така багатогранна у своїх різновидах спадщина 

письменника. 

Aнaлiз прaць І.Я. Франка дозволяє cтверджувaти, що знaчною 

мiрою думки I.Я. Фрaнкa про оcвiту i виховaння були обумовленi його 

фiлоcофcькими поглядaми. Взaємозв’язок природи і людини як 

фiлоcофcькa проблемa розкривaє позицiю Iвaнa Яковичa щодо iдеї 

єдноcтi природи і людини в контекcтi педaгогiки i пcихологiї. На 

думку Франка, природa виcтупaє  в якоcтi об’єднувaльного елементa в 

межaх нaукового пiзнaння. 

„Cпрaвжня нaукa мaє лише cпрaву зi cвiтом зовнiшнiм, з 

природою, – розумiючи ту природу якнaйширше, тобто включaючи до 

неї вcе, що тiльки пiдпaдaє пiд нaше пiзнaння: тaкож i люди з їх 

поcтупом, icторiєю, релiгiями... Caмa людинa є тiльки одним з 

неcкiнченних творiнь природи. Тiльки природa дaє людинi зacоби для 

життя, до зaдоволення cвоїх потреб, до розкошi i щacтя. Природa є для 

людини вciм. Позa природою немa пiзнaння, немa icтини. I лише 

природa є тiєю книгою, яку людинa муcить поcтiйно читaти, бо тiльки 

з нею може з’явитиcя для людини блaженнa прaвдa” [7, Т.45, c. 32], – 

пиcaв I. Фрaнко. Тaким чином, його фiлоcофcькa концепцiя людини i 

cвiту ґрунтуєтьcя нa iдеї єдноcтi природи і людини, з умовою їх 

поcтiйного контaкту. 
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Звернення у виховному процеci до внутрiшньої природи дитини 

– iнновaцiйнicть педaгогiчних поглядiв I.Я. Фрaнкa. “Новi погляди нa 

виховaння полягaють у тому, що дiтей, їх оcобиcту гiднicть ї їх 

потреби, требa тaк caмо шaнувaти, як i дороcлих; i лише поводячиcь з 

ними лaгiдно, розумно, як з рiвними, лише врaховуючи їх миcлення, 

можнa дiтей виховaти чеcними, прaвдолюбивими, й cпрaвдi вiльними 

людьми”, – пиcaв I.Я. Фрaнко. 

I.Я. Фрaнко не cхильний був iдеaлiзувaти виховний вплив школи. 

Вiн був переконaний, що люди – продукт вciх умов cвого icнувaння, 

отже, не тiльки школa, a вcе життя, природa формує людину. 

Вже в почaтковiй школi необхiдно “подaвaти дитинi зрaзу, коли 

ще пaм’ять у неї cвiжa, цiпкa i врaзливicть живa, якнaйбiльшу мacу 

цiкaвих дaних про природу i людей, з котрих би вонa вiдтaк з роcтом 

миcлення вмiлa легко й caмa виводити множеcтво внеcкiв”.  

Виховaння “влacної думки”, “влacної духовної прaцi” мaє бути 

тaкож одним з нaйвaжливiших зaвдaнь cередньої школи. Учнi повиннi 

нaвчaтиcя “володiти cвоїм мозком”, розвинути пaм’ять i критичне 

миcлення; це пiзнiше знaдобитьcя їм у життi, в caмоcтiйнiй прaцi пicля 

зaкiнчення шкiльного нaвчaння. Тому-то I.Я. Фрaнко впродовж вcього 

cвого життя добивaвcя, щоб cпрaвa виховaння молодих поколiнь 

перебувaлa в рукaх добре пiдготовлених, здiбних педaгогiв. 

Ідея єдності людини і природи у поглядах C.Ф. Русової знаходить 

свій вияв у розрізі генетичної теорії, “що визначає дитину, як продукт 

антропологічного розвитку, належності до тієї чи іншої раси, нації, під 

впливом тієї чи іншої кліматичної зони, тієї чи іншої місцевості 

(низина, ліс, гори, море, степ)” [5, с. 98 – 99]. 

C.Ф. Русова досконало вивчила природу дитини: 

“Новонароджена дитина вже має ті зернята, з яких у майбутньому 

сформується людська індивідуальність, і лише найпильніша увага до 

всіх виявів фізичного та духовного складу дитини може забезпечити її 

досконалий розвиток”; “закон еволюції – усе, що в дитині закладено 

природою, має розвиватися; біогенетичний закон, – який вимагає 

нашої певної уваги до фізичного розвитку дитини...” [5, с. 98 – 99]. 

Провідною естетичною категорією в системі естетичного 

виховання С.Ф. Русової є категорія краси, прекрасного. Головними 

джерелами естетичного виховання є природа, події суспільного життя, 

мистецтво і “безпосередній вплив учителя” [4, с. 122]. 

Розвивaючи тему нaвчaльного процеcу, I.В. Зaйченко видiляє 

одну з ключових позицiй C.Ф. Руcової в контекcтi врaхувaння 
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внутрiшньої природи дитини: “...веcти процеc нaвчaння вчитель може 

лише знaючи природу дитини, бо коли вiн не знaє cвоїх учнiв, не веде 

cвою cпрaву нa оcновi зaконiв пcихологiї, не вмiє викликaти до прaцi 

природних cил дитини – мертвою буде його прaця i не виконувaтиме 

вiн cвого вiдповiдaльного признaчення” [3, c. 111]. 

М.М. Коцюбинський розглядав природовiдповiднicть 

(внутрiшню природу людини; нaвколишню природу; нaцiонaльну 

природу) як обов’язкову умову гaрмонiйного розвитку оcобиcтоcтi в 

контекcтi нaвчaльно-виховного процеcу. Вiн aктивно виcтупaв зa 

зв’язок нaвчaння з життям. Вaжливого знaчення М.М. Коцюбинcький 

нaдaвaв врaхувaнню вiкових оcобливоcтей учнiв в контекcтi 

природовiдповiдного нaвчaння тa виховaння. 

Природа була для письменника джерелом творчого натхнення. 

Проникнення письменника в таємниці природи через наукову 

літературу і спостереження допомагало йому глибше, по-філософськи 

сприймати навколишній світ, краще збагнути і точніше відтворити 

життя людини в органічному зв’язку з усім світом. 

Значний ступінь подібності у поглядах I.Я. Фрaнкa, C.Ф. Руcової, 

М.М. Коцюбинcького на проблему єдності природи і людини, що 

характеризує її як загальнолюдську, глобальну, все ж дозволяє 

виділити індивідуальне бачення кожної з досліджуваних персоналій.  

Думки І.Я. Франка про освіту і виховання були обумовлені його 

філософськими поглядами. Філософська концепція людини і світу 

вченого ґрунтується на ідеї єдності природи і людини, з умовою їх 

постійного контакту. Врахування внутрішньої природи дитини 

втілюється у І.Я. Франка в ідеї гуманізму, що проникає собою всі 

настанови мислення про моральне виховання.  

У педагогічній концепції С.Ф. Русової ідея єдності природи і 

людини має міцну наукову основу і виявляється у розрізі генетичної 

теорії, що визначає дитину, як продукт антропологічного розвитку, 

належності до тієї чи іншої раси, нації, під впливом тієї чи іншої 

кліматичної зони, тієї чи іншої місцевості (низина, ліс, гори, море, 

степ). Природовідповідність визначається законом еволюції – усе, що 

в дитині закладено природою, має розвиватися; біогенетичним 

законом, який вимагає певної уваги до фізичного розвитку дитини; 

ґрунтовними риси характеру дитини – егоїзм, лагідність, палкість 

тощо. 

Відчуття єдності природи і людини на духовному рівні у 

М.М. Коцюбинського розкривається через естетико-гуманістичну 
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концепцію, в основі якої – ідея духовно-природної єдності світу, 

часткою якої виступає “людська душа”. Тема природи у вченого 

зазнала нового прочитання і трактується ним в органічному й 

універсальному зв’язку з духовним мікросвітом людини.  

Таким чином, аналіз творчої спадщини I.Я. Фрaнкa, C.Ф. Руcової, 

М.М. Коцюбинcького показує, що сутність ідеї єдності людини і 

природи вони трактували як: 1) усвідомлення людиною себе як 

невіддільної частки природи; 2) активне включення людини у живе 

спілкування з природою; 3) емоційне особистісно-ціннісного 

сприйняття природи, естетичної насолоди від спілкування з нею; 4) 

усвідомлення меж виховної діяльності, які встановлені особливостями 

душевної та тілесної природи людини, національною природою 

етносу, особливостями навколишньої природи відповідної місцевості; 

5) побудову навчально-виховного процесу у відповідності з 

особливостями й потребами власного народу, в контексті його 

історичного минулого, культури, мови, побуту, звичаїв, традицій, 

народної ментальності; 6) виховання поваги до життя, до усього 

живого на Землі як важливого вияву органічної єдності природи і 

людини на рівні морального та екологічного виховання.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ППЗ 

У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

За останні роки стан інформатизації всіх сфер суспільства в 

Україні характеризується тим, що сформована і реалізується державна 

політика в сфері інформатизації, активно створюється нормативно-

правова та нормативно-технічна база інформаційної діяльності. 

Підтвердженням цього є прийняття Законів України «Про 

інформатизацію», «Про національну програму інформатизації» (1998 

р.), «Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 рр.». 

Для формування узгодженої політики в галузі розвитку та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у сфері 

освіти та інформатизації освіти в законодавчих актах та програмах 

державою в якості пріоритетних напрямів розглядаються питання 

вдосконалення процесу інформатизації сучасного суспільства на 

основі глобальної інформатизації освіти. 

Успішне вирішення багатоаспектних проблем інформатизації 

навчального процесу можливе лише за дотримання психолого-

педагогічних умов, які визначають результуючу ефективність 

навчально-пізнавальної діяльності. Актуальність психолого-

педагогічної проблематики обумовлена передусім тим, що вона 

охоплює практично всі питання, пов’язані з використанням 

комп’ютерної техніки у навчальному процесі, починаючи з психолого-

педагогічного обґрунтування використання комп’ютерної техніки 

безпосередньо як засобу навчання, з’ясування психологічних 

особливостей використання комп’ютера студентами, розробки 

комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання різних 

навчальних предметів, і закінчуючи таким практично важливим 

питанням, як подолання психологічного бар’єру, що виникає у 

багатьох потенціальних користувачів (вчителів, керівників навчальних 

закладів, педагогів-дослідників) стосовно самої ідеї інформатизації 

всього навчального процесу і пов’язаною з цим необхідністю докласти 

mailto:scheva4@mail.ru
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певні зусилля для оволодіння новими методами i засобами навчальної 

діяльності [3]. 

Підготовка учителя в умовах модернізації освіти повинна 

відображати перспективні тенденції розвитку інформаційних та 

інноваційних педагогічних технологій у сфері фундаментальної, 

випереджаючої, відкритої і безперервної освіти. Одна з основних задач 

вищої школи - навчити студентів свідомого підходу до отримання 

знань, бути готовим вчитися самостійно все своє життя, постійно 

підвищувати рівень кваліфікації відповідно до потреб ринку праці. Так 

як однією з складових професійної компетентності учителя, 

важливість якої обумовлена сьогодні змінами в освіті, викликаними 

розвитком інформаційних технологій, є компетентність у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій [4] . 

Основною і необхідною складовою ІТН є педагогічні програмні 

засоби (ППЗ) або програмні засоби навчальне-виховного призначення 

(ПЗНП). До комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання можна 

віднести не тільки власне програмні засоби різноманітного 

призначення, а й інші засоби навчання, застосування яких поєднується 

з використанням обчислювальної техніки, зокрема і паперові 

навчальні посібники. До ПЗНП умовно можна віднести, окрім власне 

програмних засобів навчального призначення, відеоматеріали, 

аудіоматеріали, гіпертекстові і гіпермедійні системи навчального 

призначення тощо[2].  

Концепція інформатизації навчального процесу, заснована на 

органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, 

передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес 

ПЗНП, раціональне поєднання традиційних методів та засобів 

навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою 

веде до поліпшення результатів навчання. 

Досвід застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання 

свідчить, що найефективнішою формою використання ППЗ у 

навчальному процесі є їх включення до складу програмно-методичних 

комплексів (ПМК), тобто використання програмних засобів разом із 

супроводжуючими друкованими матеріалами, призначеними для 

вчителя, а також для студентів. Перехід до нових комп’ютерно-

орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх апробації та 

впровадження, раціональне поєднання нових інформаційних 

технологій навчання з традиційними — складна педагогічна задача і 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
90 

потребує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних 

організаційних, навчально-методичних, технічних та інших проблем. 

Основними серед цих проблем є: 

 розробка науково-методичного забезпечення вирішення 

завдань інформатизації навчальне-виховного процесу; 

 підготовка педагогічних кадрів до використання в 

навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

 підготовка студентів до використання сучасних засобів 

навчально-пізнавальної діяльності; 

 матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення 

навчальних закладів; 

 розробка методик використання сучасних інформаційних 

технологій навчання у навчальному процесі  під час  вивчення всіх  без  

винятку навчальних предметів [3]. 

Використання програмно-педагогічних засобів у процесі  

навчання вищої математики надає можливість студентам самостійно  

проводити дослідження, обробляти отримані дані та інтерпретувати  

одержані результати, що сприяє більш глибинному сприйняттю  

абстрактного навчального матеріалу і надає йому професійної 

спрямованості. 

На сьогодні розроблена значна кількість програмних засобів, що 

дозволяють розв’язувати за допомогою комп’ютера досить широке 

коло математичних задач різних рівнів складності. До них можна 

віднести математичні пакети Derive, Maple, Mathcad, Mathenatica. Крім 

того, багато задач може бути розв’язана за допомогою стандартних 

електронних таблиць MS Excel. 

Ефективні для опрацювання ряду розділів вищої математики зі 

зручною і простою мовою програмування такі програмні засоби, як 

GRAN 1, GRAN 2D, GRAN 3D, Derive [3]. 

Як зазначає О.А.Боднар, застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у навчанні вищої математики реалізує 

декілька основних методів педагогічної діяльності, що традиційно  

діляться на активні та пасивні принципи взаємодії студента з 

комп’ютером [1]. Пасивні інформаційні продукти розробляються 

викладачем для управління процесом зображення інформації  (лекції,  

практикуми), активні – це інтерактивні засоби, що передбачають  

активну роль студента, який самостійно обирає розділи в темі, 

визначаючи послідовність їх вивчення. 
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До ІКТ, що можуть бути використані у процесі навчання вищої 

математики можна віднести: 

– мережні технології, що використовують  локальні  мережі  та  

глобальну  мережу  Інтернет (електронні  методичні  рекомендації,  

платформи дистанційного навчання, що забезпечують інтерактивний 

зв’язок зі студентами, зокрема, онлайн); 

– технології, що зорієнтовані на локальні комп’ютери (навчальні 

програми, комп’ютерні моделі реальних процесів, демонстраційні 

програми, електронні задачники, тестові системи); 

– мобільні технології, що надають студенту та викладачу високий 

ступінь свободи. 

Серед основних ІКТ навчання вищої математики, що 

використовуються у вищих навчальних закладах України є: 

програмно-педагогічні засоби, системи підтримки навчання, мобільне 

математичне середовище, системи комп’ютерної математики та 

системи тестування. 

Врахування психофізіологічних особливостей студентів як 

суб’єктів навчання та виховання є визначальними у раціонально 

організованому навчальному процесі, окрім цілей навчання. 

Правильне врахування психофізіологічних закономірностей 

навчально-пізнавальної діяльності є основою сформованої на базі 

багатовікового досвіду системи методів, засобів, організаційних форм, 

прийомів навчання та виховання. Інформаційні технології навчання 

(ІТН) можуть бути ефективними і не шкодити фізичному та 

психічному здоров’ю студентів тільки тоді, коли вони органічно 

вписуватимуться у традиційну систему навчання. 

Базуючись на висловлених вище обґрунтуваннях можемо 

стверджувати, що впровадження комп’ютерних навчальних програм у 

навчання вищої математики в гармонійному поєднанні з іншими 

інформаційними технологіями, зокрема, технологіями формування 

творчої особистості, навчання як дослідження, проектними, навчанням 

у співпраці сприяє формування творчої особистості студента, 

забезпечує розвиток потенційних можливостей кожної людини з 

метою підготовки її до плідної продуктивної праці в майбутньому. 
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РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК ПРИ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОМУ 

НАВЧАННІ ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ В 

КОЛЕДЖІ 

 

Ресурсно-орієнтоване навчання (РОН) – це комплекс форм, 

методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до 

організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на 

засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей 

самостійного й активного перетворення інформаційного середовища 

шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів. 

Основною характеристикою РОН є те, що навчання здійснюється у 

тандемі «викладач-бібліотекар» та зорієнтоване на самостійну 

пошуково-дослідницьку роботу студента. При організації РОН 

дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі доцільно не тільки 

використовувати електронні та Інтернет-ресурси, але й активно 

залучати ресурси бібліотек та безпосередньо бібліотекарів [2].  

Головне завдання будь-якої бібліотеки навчального закладу як 

інформаційного центру є надання допомоги студентам і викладачам в 

навчально-виховному процесі. При РОН бібліотека трансформується в 

конструкцію «бібліотека + лабораторія» [3]. У нашому коледжі уже 

давно стали традицією проведення занять у бібліотеці, тематичних 

інформаційних виставок, міні-семінарів для студентів, на яких 

бібліотекарі допомагають більш глибоко вивчити ту чи іншу тему, 

знайти відповідну літературу, працювати з 

каталогами, оформити бібліографію для 

курсової роботи тощо. Завданням 

бібліотекаря сучасного коледжу є зацікавити 

студента друкованою літературою, 

організувати його самостійну роботу з 

підручником та додатковими джерелами, націлити на самостійний 

Секція 3. Ресурсно-орієнтоване 

навчання у вищій школі 

mailto:natalka_poltava@mail.ru
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пошук інформації. Крім того, бібліотекар, як і викладач дисциплін 

комп’ютерного циклу, має стати гідом студента у процесі пошуку 

інформації серед Інтернет-ресурсів, адже студенти коледжу і в 

бібліотеці мають вихід в Інтернет, у коледжі працює зона Wi-Fi і 

студенти мають доступ до електронних ресурсів бібліотеки та 

Всесвітньої мережі у будь-якому місці. Сучасний бібліотекар коледжу 

виконує основоположну соціальну функцію бібліотеки – надавати 

вичерпну інформацію в максимальному обсязі [1].  

На рисунку 1 зображено семінар «Як написати конспект», 

організований та проведений бібліотекарями та викладачами 

інформатики.  

 
Рис.1. Семінар “Як написати конспект”, організований 

бібліотекарями та викладачами інформатики (2012 р.). 
 

На рисунку 2 зображено тематично-інформаційну виставку 

«Інформатика та сучасні комп’ютерні технології», на якій бібліотекарі 

коледжу підібрали останні періодичні видання, сучасні підручники та 

посібники, які доцільно використовувати при вивченні дисциплін 

комп’ютерного циклу. Педагоги знайомили студентів із випусками 

щомісячного журналу «Chip», який є одним з найбільш авторитетних 

комп'ютерних журналів у світі. Журнал став у пригоді при вивченні 

тем «Комп’ютерна графіка» та «Цифровий фотомонтаж», оскільки у 

журналі можна докладно ознайомитися з останніми новинками на 
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ринку цифрових технологій, знайти статті про цифрову обробку 

фотографій. 

 
Рис. 2. Тематична виставка «Інформатика та сучасні комп’ютерні 

технології» (2014 р.) 
 

З метою активного залучення студентів до використання 

бібліотечних ресурсів при вивченні таких дисциплін як «Інформатика 

та комп’ютерна техніка», «Комп’ютерні технології в юридичній 

діяльності», «Технологічна практика з комп'ютеризації виробництва», 

«Захист інформації на підприємстві», «Інтернет-технології в 

інформаційній діяльності», «Інформаційна діяльність підприємства», 

«Управління інформаційними ресурсами» тощо, викладачами нашого 

коледжу була налагоджена співпраця з Полтавською обласною 

універсальною науковою бібліотекою імені І. П. Котляревського, 

бібліотеками Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) 

та Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. Так, 15 травня 2014 року до Полтавської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського студенти 

нашого коледжу завітали з навчальним візитом на тему: «Реалізація 

світових стандартів освіти через використання бібліотечних 

ресурсів у системі ресурсно-орієнтованого навчання». Зі 

студентами працювали викладач інформатики та комп’ютерної 

техніки, викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат 

педагогічних наук Кононец Наталія Василівна та викладач 

інформатики та комп’ютерної техніки, викладач вищої категорії 

Федченко Сергій Васильович, а також працівники бібліотеки: учений 

секретар бібліотеки Власенко Людмила Миколаївна, бібліотекарі 
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Костанян Тетяна Іванівна, Романенко Любов Григорівна, Микитенко 

Надія Василівна та ін. Студенти відвідали зал каталогів і картотек (рис. 

3), мали можливість попрацювати у Регіональному тренінговому 

центрі (рис. 4), Інтернет-центрі (рис. 5) та відділі документів 

іноземними мовами (рис. 6).  
 

  
Рис. 3. Зал каталогів і картотек  

 

  
Рис. 4. Регіональний тренінговий центр 

 

  
Рис. 5. Інтернет-центр бібліотеки 
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Рис. 6. Відділ документів іноземними мовами 

 

Студенти нашого коледжу мають можливість відвідувати 

електронну читальну залу ПУЕТ, віртуальну виробничу лабораторію, 

використовувати електронний кіоск, мультимедійні лабораторії, 

кабінети дистанційного навчання (рис. 7, 8). Студенти більш глибоко 

вивчають сучасні бази даних, веб-дизайн, фото та відеомонтаж, основи 

програмування на сучасних мовах програмування тощо. Завдяки 

бібліотечним ресурсам бібліотеки ПУЕТ, студенти мають доступ до 

великої кількості електронних посібників та підручників, 

оцифрованих варіантів друкованої літератури, якої немає у коледжі. 

 

  
Рис. 7. Ресурси бібліотеки ПУЕТ: електронна читальна зала 
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Рис. 8. Ресурси бібліотеки ПУЕТ: електронний кіоск 

 

Варто зазначити, що бібліотечно-інформаційні ресурси ПУЕТ та 

Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

І. П. Котляревського є сукупністю упорядкованих документів, які 

зберігаються у бібліотеці та мають на меті задовольнити інформаційні 

потреби користувачів бібліотеки – викладачів та студентів. Електронні 

ж ресурси є складовою частиною бібліотечно-інформаційних ресурсів. 

Це ресурси (електронні об'єкти), створені як зовнішніми 

інформаційними провайдерами, так і власне бібліотеками. Останні 

контролюють використання електронних ресурсів [4, с. 15]. 

Таким чином, бібліотека коледжу разом з бібліотечними 

ресурсами ПУЕТ та Полтавської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені І. П. Котляревського уже сьогодні створюють 

потужну інформаційну систему, яка забезпечує студентам не лише 

ефективний пошук навчальної інформації, але й виробництво 

потрібної для кожного окремого студента інформації, яка необхідна 

для ефективного управління всіма її ресурсами, створення 

інформаційного та технічного середовища для оптимальної організації 

РОН дисциплін комп’ютерного циклу та навчально-виховного 

процесу в коледжі у цілому. 
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Процес управління підприємством пов'язаний з необхідністю 

прийняття управлінських рішень. Однак, деякі управлінські рішення є 

похідними від аналогічних ситуацій, що відбувалися раніше, а також 

від змін, які відбуваються всередині підприємства. 

Адміністрування – організаційна діяльність менеджерів і органів 

управління різних рівнів. Адміністрування, як функція управління, 

згідно з класичною теорією управління включає:  планування; 

організацію; керівництво; облік; контроль; аналіз. Оскільки 

адміністрування здійснюється в рамках суб'єкта господарювання, то 

публічне адміністрування, спираючись на певні функції, спрямоване 

на забезпечення чіткої взаємодії інтересів бізнесу, політики та 

суспільства для розробки й прийняття стратегічних рішень на базі 

використання сучасних інноваційних управлінських технологій [5]. 

Процес розробки та удосконалення систем підтримки прийняття 

рішень став об’єктом наукового дослідження багатьох як вітчизняних 

так і зарубіжних вчених. Серед них: В.Ф. Ситник, Ю.Є. Петруня, 

Т.Ламберт, Н.С. Артамонова, К. Хільдебрант, С. Мортон, 

С.М. Ромашко, П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк, Дж. Нейман, Ендрю Ван 

Дам, В.В. Глухов, В. Деннінг, С.А. Даудов, О.О. Олейнікова та багато 

інших. 

mailto:b_batyk@mail.ru
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Процес прийняття управлінських рішень в системі публічного 

адміністрування є найбільш складним і відповідальним, тому в 

результаті його реалізації необхідно досягти, як мінімум, розуміння 

суті запропонованого варіанту, а, як максимум, досягнення бажаного 

ефекту взаємодії суспільства та владних структур, що дозволяє 

рухатися на шляху поступального розвитку економіки і держави в 

цілому. Цей ефект не завжди видно відразу і в певному значенні у 

відмінності від прийняття управлінських рішень в адмініструвані 

бізнес-структур, де економічний ефект як правило, повинен бути 

отриманий швидко і визначатися в конкретній сумі. 

Механізм прийняття управлінських рішень як в системі 

публічного адміністрування, так і в адмініструванні суб'єкті 

господарювання має бути ідентичним, з можливістю коригування в 

залежності від цілей, масштабів поставлених завдань, глибини та 

деталізації розв'язуваних проблем, наслідків прийнятих рішень для 

бізнесу та суспільства. 

Виявити слабкі сторони рішень, оцінити соціальні наслідки 

прийнятих рішень, до участі в дискусії варто залучати експерттів, але 

й представників тих соціальних груп, яких безпосередньо стосується 

рішення проблем. 

Однак, групове обговорення може піти не за конструктивним 

шляхом, якщо не врахувати ряд факторів, які спеціалісти називають 

пастками групового мислення. Найбільш поширеними з них є: 

- обмеження дискусії до обговорення одного варіанту, що 

поданий як найкращий; 

- спрощення ситуації, внаслідок чого вона сприймається 

схематично та однобічно; 

- одностороння переоцінка або недооцінка дійсного масштабу 

запланованого рішення; 

- зосередженість на позитивних факторах вирішення проблеми і 

зневага негативних [1]. 

Після завершення дискусії наступає етап прийняття рішення - 

вибір однієї з можливих альтернатив дії, який можна здійснити або на 

основі компромісу. 

При виборі остаточного рішення, задля уникнення конфліктів, 

слід оцінити всі можливі варіанти на основі єдиних об'єктивних 

критеріїв, а саме: 

- яким буде стан проблеми за кожним варіантом після її 

вирішення; 
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- скільки часу і коштів необхідно для реалізації кожного варіанту 

рішення; 

- труднощі і варіанти їх подолання за кожним з проектів рішення. 

Слід відмітити, що для реалізації запропонованого механізму 

потрібні кваліфіковані кадри та інформаційні технології впровадження 

управлінських рішень. 

Кадровий потенціал постає, як необхідність прийняття рішень 

про входження в роботу працівників, їх адаптації та оцінки діяльності. 

Адаптація – всебічне оволодіння сферою діяльності, що пропонується 

працівникові та його пристосування до певних норм організації задля 

сприяння ефективності трудового процесу як працівника, так і усього 

колективу. Адаптація може бути як первинна, тобто пристосування 

молодих кадрів, які не мають досвіду професійної діяльності, так і 

вторинна, для пристосування працівників, що мають певний досвід, 

який випробовуються у новій ролі [3]. 

Для прийняття управлінських рішень щодо розвитку кадрового 

потенціалу, формування резерву кадрів можна використовувати такі  

методи: спостереження; метод стандартних оцінок; тестування; 

експертні оцінки; екзамен; самозвіт; комплексна оцінка праці; 

атестація персоналу. 

Ефективність зазначених методів зростає, якщо вони пов’язані з 

певними рішеннями про заохочення, переведення на іншу посаду 

працівника, або звільнення. Також суттєвим напрямом управління 

персоналом в системі як публічного адміністрування, так і 

адміністрування підприємств є прийняття рішення щодо кар’єрного 

зростання, бо це є важливим фактором у процесі забезпечення 

ефективного управління підприємством, планування її діяльності, 

мотивації та розвитку персоналу, виходячи з цілей, потреб, 

можливостей і умов діяльності підприємства. 

Сучасний менеджер не може приймати непідготовлені, 

скороспішні рішення, спираючись лише на досвід або інтуїцію, бо 

наслідки можуть бути вкрай негативними, що збільшують ризик 

нестабільності в організаціях і в суспільній поведінці. Прийняття 

управлінських рішень в системі публічного адміністрування є дуже 

багатогранним, бо передбачає взаємозв’язок осіб громадян, суб’єктів 

господарювання та суб’єктів владних повноважень на різних рівнях їх 

спілкування. Тому важливо системно удосконалювати механізми 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень, оновлюючи 

економічні моделі, фінансові важелі, інноваційні інструменти, 
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інформаційні технології задля їхнього впровадження  у  творчий  

процес. 
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КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАСОБИ ПІД ЧАС 

МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

На сьогодні комп’ютерні технології є одним із інструментів 

пізнання. Комп’ютерну грамотність будемо розглядати як критерій 

загальної професійної підготовки студента, який повинен володіти 

основними поняттями та термінами інформатики, розуміти принципи 

роботи на комп’ютері, вдосконалювати навички практичного 

використання програмного забезпечення [1, с. 74]. 

http://dndi.centrmia.gov.ua/CF_3_13/04_Katerinchuk.pdf
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Одним із завдань вищої школи є підготовка фахівця, який вільно 

орієнтується у інформаційному просторі, володіє знаннями та 

навичками щодо пошуку, обробки та зберігання інформації і вміло 

використовує сучасні комп’ютерні технології. 

Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання надає 

можливість студентам розв’язувати практичні задачі різних галузей 

економіки та виробництва, що важливо для підготовки 

висококваліфікованих фахівців. 

Так, питання впровадження комп’ютерних освітніх технологій 

розглядали у своїх роботах Б. Ващук, В. Клочко, Ю. Рамський, 

Е. Машбіц, Б. Гершунський та інші дослідники. 

Дослідження, пов’язані з проблемами інформатизації 

математичної освіти, висвітлюють у своїх роботах такі науковці: 

Н. Морзе, М. Жалдак, С. Раков, О. Співаковський, О. Глущенко, 

Д. Щедролосьєв, М. Львов, В. Крекнін та інші. 

Метою роботи є висвітлення деяких можливостей використання 

комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в процесі математичної 

підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів, адже саме 

комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання завчасно ознайомлюють 

студентів з необхідними комп’ютерними програмами та 

середовищами, без яких неможлива їх майбутня професійна 

діяльність. 

Під поняттям «інформаційно-комунікаційні технології» 

розуміють сукупність різноманітних технологічних інструментів і 

ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації, 

створення, розповсюдження, збереження та управління інформацією 

[2]. 

Наведемо деякі приклади використання комп’ютерних 

технологій в процесі вивчення студентами-аграріями циклу 

математичних дисциплін. 

Одним із таких прикладів є розгляд можливостей табличного 

процесора MS Excel, до основних переваг якого відносимо: швидкий 

та ефективний статистичний аналіз і обробка даних; наочне 

представлення оброблених даних у електронному та друкованому 

вигляді (побудова графіків і діаграм); можливість проводити лінійний 

регресійний аналіз за допомогою вбудованих функцій [3, с. 229]. 

MS Excel володіє досить великою кількістю статистичних, 

фінансових та інженерних функцій. Деякі із них є вбудованими, а інші 

є доступними тільки після установки пакету «Аналіз даних». Пакет 
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«Аналіз даних» включає такі можливості: дисперсійний аналіз, 

кореляційний аналіз, коваріаційний аналіз, описову статистику, 

експоненціальне згладжування, двох вибірний F-тест для дисперсії, 

аналіз Фур’є, гістограма, генерація випадкових чисел, ранг та 

персентиль, регресія, вибірка, T-тест, Z-тест [4]. Для доступу до цих 

засобів необхідно здійснити команду «Анализ данных меню Сервис». 

Студенти за допомогою вбудованих математичних функцій 

табличного процесору MS Excel мають можливість обчислювати 

визначники, знаходити обернену матрицю, розв’язувати алгебраїчні та 

трансцендентні рівняння, системи лінійних рівнянь, наближено 

обчислювати визначені інтеграли, диференціальні рівняння, системи 

диференціальних рівнянь тощо. 

Досить простою у використанні є програма MathCad, що дозволяє 

проводити різноманітні розрахунки, починаючи від елементарної 

арифметики і закінчуючи складними реалізаціями чисельних методів. 

Програма MathCad дозволяє обчислювати визначники, похідні, 

невизначені та визначені інтеграли, границі, значення математичного 

виразу, функції, розв’язувати системи лінійних рівнянь, розкладати 

вираз на множники або спрощувати, будувати графіки різних типів 

(двовимірні, тривимірні) з широкими можливостями форматування. 

Зручним є те, що при здійсненні студентом помилки на робочому 

документі, червоним кольором виділяються ті символи у виразах, 

значення яких не визначено і виводиться повідомлення про помилку в 

тому місці, де вона була допущена [5]. 

Корисними у застосуванні є програмні засоби Gran 2D і Gran 3D. 

Зокрема, Gran 2D може бути використаний студентами для побудови 

різноманітних графіків, фігур на площині, обчислення визначених 

інтегралів, похідних, площ поверхонь, відстаней і кутів між прямими. 

В свою чергу, Gran 3D дозволяє будувати тривимірні зображення і 

презентації і має більш розширені інструменти щодо геометричних 

операцій з фігурами та обчислення визначених подвійних і потрійних 

інтегралів. 

Програма Simplex Win 3.0 пропонує автоматизоване вирішення 

завдань лінійного програмування на основі симплекс-методу. 

Рішенням задач є послідовність таблиць з кінцевою відповіддю або 

повідомленням про відсутність рішення. Крім того, у програмі 

підтримується можливість завантаження і збереження даних у файлі та 

виведення результатів в Excel. Ще однією суттєвою перевагою даної 

програми є можливість розв’язувати в ній системи алгебраїчних 

http://www.simplexwin.narod.ru/SimplexWin.exe
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рівнянь (з n кількістю рівнянь і невідомих) методом Гауса-Жордана. 

Крім перелічених вище програм корисними у використанні під 

час математичної підготовки студентів, зокрема, з метою 

статистичного аналізу даних, є пакет SPSS (дозволяє проводити 

описову статистику, частотний кореляційний, дисперсійний, 

кластерний, регресійний аналізи); програма STATISTICA (дозволяє 

проводити аналіз багатомірних таблиць; багатомірну регресію). 

Програма STATGRAPHICS дозволяє проводити настройку всіх 

можливих елементів графіків, тобто, області визначення, розміри 

рамки, заголовків, типи і кольори ліній, точок на графіку, оформлення 

осей координат. STATGRAPHICS має можливості накладання 

слайдів різних графіків та одночасного виводу на сторінці до 9 різних 

графічних слайдів. Пакет STATGRAPHICS доцільно 

використовувати в процесі знаходження динаміки економічних 

процесів та явищ, але йому властиві й певні недоліки: пакет 

розрахований більшою мірою на спеціалістів, які ознайомлені з 

концепціями процедур, що використовуються, ніж на користувача; 

документація пакета дещо заплутана, в ній немає багато необхідних 

відомостей та формул [6]. 

Досвід використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у 

поєднанні з традиційною системою навчання під час викладання циклу 

математичних дисциплін показав, що вони дозволяють: підвищити 

мотивацію, пізнавальну активність студентів-аграріїв; закріпити 

навички їх роботи з комп’ютером, що є досить суттєвим для 

підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця; покращити 

індивідуалізацію, диференціацію та інтенсифікацію процесу навчання; 

ознайомити студентів із засобами їх майбутньої професійної 

діяльності. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Управління трудовими ресурсами передбачає удосконалення 

соціально-трудових відносин, впровадження нових форм і методів 

впливу на процеси формування, розподілу і використання трудового 

потенціалу. Удосконалення управління трудовими ресурсами 

потребує вирішення проблем розвитку ринку праці, створення 

правового, науково-методичного і ресурсного забезпечення 

ефективного використання трудових ресурсів, формування 

загальноосвітнього і професійного рівня трудових ресурсів. 

Проблемам використання трудових ресурсів присвячені роботи 

відомих зарубіжних та вітчизняних вчених таких як Бубенко І.В., 

Маршалл А., Портер М., Воронін А., Замора О.І., Качан Є.П., Пастух 

А., Романішин В.О., Травін В.В., Гейця В.М., Долішнього М.І., 

Оникієнка В.В., Абалкін Л.І., Горелов М.О., Заславська Т.І., Кочетков 

О.П., Белла Д., Іноземцева В.Л., Тоффлера Е. та ін.  

Кардинальні зміни в економіці України вимагають всебічного 

аналізу господарського механізму управління, зокрема, трудовими 

ресурсами. Сьогодні потрібні нові методи і форми регулювання 

трудового потенціалу, адекватні сучасному етапу економічного 

розвитку і використання робочої сили, складним процесам 

формування дійового механізму стимулювання підвищення 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005203873.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005203873.aspx
mailto:girnjak@mail.ru
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продуктивності праці та економії робочої сили на основі прогнозної 

інформації. 

Раціональне використання трудових ресурсів припускає 

досягнення двох взаємозалежних цілей: 

– створення сприятливих умов праці і розвиток здібностей 

людини в процесі трудової діяльності; 

– підвищення ефективності виробництва. 

Логічним результатом досягнення цілей є підвищення якості 

життя. Під якістю життя звичайно розуміють умови людського 

існування забезпеченість матеріальними благами, безпека, доступність 

медичної допомоги, можливості для одержання утворення і розвитку 

здібностей, стан природного середовища, 

Основні закони управління трудовими ресурсами: 

– закон спеціалізації управління, на державному рівні його 

дотримуються відповідні державні органи; 

– закон інтеграції-управління – полягає в координації діяльності 

більшості державних органів в управлінні; 

– закон оптимального поєднання централізації і децентралізації 

управління (узгодження державного і регіонального управління); 

– закон економії часу в управлінні, або закон управління робочим 

часом; 

– закон демократизації управління, який відображає 

співвідношення влади й підпорядкованості. 

Управління трудовими ресурсами враховує також дію 

економічних законів (попиту й пропозиції, закону вартості тощо), 

законів соціології, психології і використовує найзагальніші закони 

кібернетики (закон зворотного зв’язку, закон оптимізації, закон 

пристосування систем до зовнішнього середовища) 

Поряд з цим суттєво змінюються і способи та методи оцінки 

персоналу. По-перше, акцент робиться на виробничій поведінці - 

багато організацій відмовилися оцінювати те, як співробітник 

працював протягом певного періоду (добре, задовільно, погано), а 

віддають перевагу оцінці того, наскільки він володів кожною з 

необхідних компетенцій протягом цього періоду. По-друге, увага 

приділяється досягненню значимих і вимірюваних результатів як на 

рівні окремого працівника, так і на рівні підрозділу та організації у 

цілому.  

Отже, характерними для організацій є такі тенденції: 
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 залучення до оцінки співробітника колег, підлеглих і 

навіть зовнішніх клієнтів; 

 врахування підсумків роботи підрозділу й організації при 

оцінці співробітника; 

 значне поширення методу управління за допомогою 

постановки цілей, використання кількісних показників для оцінки 

працівників усіх рівнів і професій; 

 перегляд традиційних термінів оцінки (рік, півроку) на 

користь інших варіантів (зміна термінів). 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 

 

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства 

характеризує процес інформатизації. Інформатизація суспільства - це 

глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому що 

домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, 

нагромадження, продукування, обробка, зберігання, передача й 

використання інформації, які здійснюються на основі сучасних засобів 

мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі 

різноманітних засобів інформаційного обміну. 

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації 

сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення 

сфери освіти методологією й практикою розробки та оптимального 

використання сучасних або, як їх прийнято називати, нових 

інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-

педагогічних цілей навчання, виховання. Цей процес передбачає: 

 удосконалювання механізмів керування системою освіти на 

mailto:isakluda@mail.ru
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основі використання автоматизованих банків даних науково-

педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а 

також комунікаційних мереж; 

 удосконалювання методології й стратегії відбору змісту, 

методів й організаційних форм навчання, виховання, що відповідають 

завданням розвитку особистості слхачів у сучасних умовах 

інформатизації суспільства; 

 створення методичних систем навчання, які орієнтовані на 

розвиток інтелектуального потенціалу слухачів на формування вмінь 

самостійно здобувати знання; 

 створення й використання комп'ютерних тестуючих, 

діагностуючих методик контролю й оцінки рівня знань [1]. 

Глибинна сутність інформатизації суспільства полягає в 

інтелектуально-гуманістичній трансформації всієї життєдіяльності 

людини і суспільства на основі все більш повної генерації та 

використання інформації за допомогою засобів інноваційно-

інформаційних технологій. 

Основними рисами освіти інформаційного суспільства (ІС) є: 

виникнення й розвиток глобальної системи освіти, безперервність 

освіти протягом всього життя людини з перевагами самоосвіти, 

індивідуалізація освіти, зростання різноманітності освітніх стандартів 

і спеціальностей, орієнтованість на синтез найновіших наукових знань 

і методологій, перехід від формально-дисциплінарного до проблемно-

активного типу навчання, широке застосування інноваційно-

інформаційних технологій(ІІТ).  

Технічна й технологічна забезпеченість навчального процесу є 

однією з складових якості освіти. Разом із тим, як неодноразово 

відзначалось на сторінках урядової та наукової педагогічної преси, 

останніми роками ми істотно не просунулись вперед у цьому питанні. 

Спостерігається, зокрема, суттєве відставання від деяких країн світу в 

комп'ютеризації навчання, застосуванні сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Разом із тим, уся сукупність суспільних 

відносин у різних сферах людської діяльності відбувається на засадах 

використання саме ІКТ, що дає змогу кожній людині не тільки вільно 

створювати інформацію та накопичувати знання, мати вільний доступ 

до них, а й можливості для їхнього розповсюдження й використання з 

метою суспільного прогресу та особистого інтелектуального 

зростання. 
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Система освіти України передбачає шляхи вдосконалення 

відповідно до світових тенденцій розвитку ІКТ. Зокрема, ставиться 

завдання створення національного освітньо-наукового простору, який 

ґрунтуватиметься на об'єднанні різних багатоцільових інформаційно-

комунікаційних систем національного рівня, розробки 

методологічного забезпечення використання комп'ютерних 

мультимедійних технологій під час навчання у вищій та середній 

школі, забезпечення пріоритетності підготовки фахівців з 

інформаційних технологій, вдосконалення навчальних планів, 

відкриття нових спеціальностей, втілення принципу „освіта протягом 

усього життя”, створення системи дистанційного навчання на основі 

ефективного впровадження і використання ІКТ на всіх освітніх рівнях 

усіх форм навчання, забезпечення на відповідному рівні навчальних 

закладів та наукових установ сучасними засобами ІКТ і необхідними 

інформаційними ресурсами. 

Так званий „інформаційний вибух”, що відбувається в усіх 

сферах людської діяльності, обумовлює необхідність забезпечення 

студентів необхідним інструментарієм та технологіями для того, щоб 

вони мали змогу продуктивно використовувати інформаційну базу. 

Мультимедійні засоби, які дозволили застосовувати в програмному 

забезпеченні звук, графіку анімацію, відео та звукові ефекти, а також, 

розповсюдження графічного інтерфейсу, в основі якого лежить 

концепція візуалізації, можливість здійснювати ієрархічну систему 

подання інформації, що базується на принципі гіпертекста, - це 

минулий етап розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. У 

наш час стало звичним впровадження нових комп'ютерних технологій 

в систему дидактичних засобів, пов'язаних з розвитком мережевих 

технологій [2]. 

Реалізація можливостей технічних і програмних засобів сучасних 

інформаційних технологій дозволяє: 

 забезпечити керування інформаційними потоками; 

 спілкуючись із користувачем природною мовою, здійснювати 

розпізнавання образів і ситуацій, їхню класифікацію; 

 ефективно навчати логіці доказів; 

 накопичувати й використовувати знання. 

Все перераховане вище сприяє розвитку інтелектуального 

потенціалу індивіда, реалізує ідеї розвиваючого навчання [3]. 

Інтеграція сучасних інформаційних технологій в навчальний 

процес забезпечує системний ефект, наслідком якого стає 
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„технологічний прорив”, що має місце й у педагогіці. Разом з тим 

використання сучасних інформаційних технологій підтримує загальні 

інтеграційні тенденції процесу пізнання навколишнього 

інформаційного, екологічного, соціального середовища, сприяє 

реалізації переваг вузької спеціалізації й можливостей індивідуалізації 

процесу навчання. 

Використання інноваційно-інформаційних технологій забезпечує 

інтенсифікацію і актуалізацію навчально-виховного процесу на основі 

рішення таких основних задач: 

 виявлення і використання стимулів активізації пізнавальної 

діяльності шляхом застосування різних інформаційних технологій; 

 поглиблення міжнаочних зв'язків при рішенні задач з різних 

наочних областей за рахунок використання таких сучасних засобів 

обробки інформації, як комп'ютерне моделювання, технології 

локальних і мережевих баз даних і знань; 

 активна участь студента в проектуванні і подальшій 

актуалізації його освітньої траєкторії, що забезпечує особистісно-

орієнтований підхід в організації процесу навчання. 

Ефективне застосування інформаційних технологій в навчально-

виховному процесі можливо тільки у тому випадку, коли відповідні 

технології не є деякою надбудовою до існуючої системи навчання, а 

обґрунтовано і гармонійно інтегруються в даний процес, забезпечуючи 

нові можливості і викладачам, і студентам. З іншого боку, можна і 

потрібно говорити про інтеграцію навчальних, наукових, 

адміністративних структур існуючої освітньої системи, що склалися, в 

те зовнішнє інформаційне середовище, яке формується і розвивається 

на базі сучасних технологій.  

Таким чином, було б невірно бачити тільки один напрям процесу 

інформатизації освіти: можливості інноваційно-інформаційних і 

комунікаційних технологій збагачують педагогічні технології, 

сприяють науково-методичній діяльності викладачів, покращують і 

полегшують рішення задач управління. А досвід, знання, традиції, 

накопичені в системі освіти, поповнюють змістовну, 

загальнокультурну складову інформаційного простору — від 

локальної мережі окремого навчального закладу до глобальної мережі 

Internet, дозволяючи говорити про формування „глобального 

інтелекту”. 

Можливість легкого доступу до інформаційних ресурсів, а в сфері 

освіти - до інформаційно-методичного забезпечення процесу 
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навчання, розповсюдження інноваційних педагогічних технологій, 

використовуючи нові інформаційні засоби, забезпечує розширення й 

зміцнення зв'язків між окремими структурами системи освіти, що 

призводить до вдосконалювання її інфраструктури. 

Незважаючи на технічний прогрес, під час створення системи 

освіти потрібно вирішувати наступні проблеми: 

 створення й використання засобів інформатизації освіти, 

зокрема комплектів обчислювальної техніки, що відповідають 

технічним, психолого-педагогічним, ергономічним вимогам; 

 створення системи сервісного обслуговування технічних і 

програмних засобів користувачів комплектів навчальної 

обчислювальної техніки; 

 створення розподіленої системи державних і локальних баз 

даних, баз знань навчального призначення; 

 створення телекомунікаційної мережі навчального 

призначення регіонального й глобального масштабу; 

 інтеграція відомчих, територіальних й інших інформаційно-

обчислювальних систем навчального призначення в єдину Державну 

інформаційну мережу, що орієнтована на використання в сфері освіти. 

Останні десятиліття інтенсивного розвитку інформатики як науки 

і як реального інструмента соціального прогресу характеризуються 

створенням принципово нових засобів обробки інформації, що 

ініціюють формування перспективних педагогічних технологій, 

орієнтованих на інтелектуальне вдосконалювання слухачів. 

Перспективними напрямами використання засобів нових 

інформаційних технологій у сфері освіти є: перспективи використання 

експертних навчальних систем, навчальної бази даних, навчальної 

бази знань, інтеграції можливостей комп'ютера й різних засобів 

передачі аудіовізуальної інформації, технологій мультимедіа, 

віртуальної реальності, використання засобів телекомунікацій на рівні 

синтезу комп'ютерних мереж і засобів телефонного, телевізійного, 

супутникового зв'язку. 

Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти сприяє 

розширенню сфери застосування сучасних технологій. У той же час ми 

бачимо як активно й успішно розвиваються напрямки використання 

сучасних інформаційних технологій в освіті. 

Отже, інноваційно-інформаційні технології не тільки 

розширюють наші можливості, але і звужують, стандартизують багато 

наших уявлень: що весь багатогранний світ звужується до 
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відредагованого віртуального світу. І в цьому сенсі нові технології у 

жодному випадку не можна вважати нейтральними і такими, що не 

зачіпають нашу людську суть. 

При всій важливості інформаційних технологій для розвитку 

особових якостей студентів, їх впровадження слід реалізовувати не 

стільки екстенсивним способом, який веде до збільшення як 

навчального навантаження студентів і викладачів, так і загальних 

витрат на освіту, скільки за рахунок приведення структури освіти у 

відповідність до сучасних цілей. 

Процес інформатизації освіти й пов'язане із цим використання 

можливостей сучасних технологій у процесі навчання призводить не 

тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але й до 

виникнення нових методів навчання. 

Реалізація можливостей технологій у процесі навчання й 

пов'язане із цим розширення спектра видів навчальної діяльності 

призводять до якісної зміни дидактичних вимог до засобів навчання. 

Як основний висновок, можна підкреслити, що впровадження 

інноваційно-інформаційних технологій не тільки потрібне для 

підтримки традиційних форм і методів навчання, але й робить 

необхідним створення нових варіативних методик викладання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ В УКРАЇНІ 

ЗАСОБАМИ MS EXCEL 

 

Математичне моделювання у сільському господарстві – 

наближений опис процесів або явищ за допомогою математичної 

символіки. Математична модель – це система математичних 

співвідношень, що описують досліджуваний процес або явище у 

вигляді схем, графіків, креслень, формул, графів. 

Одним із точних методів математичного моделювання є метод 

найменших квадратів (МНК) [3, с. 180 – 204]. Це універсальний метод 

регресійного аналізу для оцінки невідомих величин за результатами 

вимірювань (спостережень), що містять випадкові похибки. МНК 

застосовується на практиці для наближеного представлення 

математичних моделей експериментальних досліджень, дозволяє 

перехід від більш складних (нелінійних математичних моделей) до 

інших, більш простих функцій. МНК є досить зручним, наочним і 

ефективним для опрацювання експериментальних даних. Його 

застосування під час дослідження агробіологічних процесів є більш 

раціональним за допомогою електронних таблиць MS Excel, причому 

як для безпосередніх обчислень (заповнення таблиць, визначення сум, 

розв’язування систем рівнянь методом Крамера, матричним методом 

та ін.), так і для встановлення видів залежностей, остаточного 

знаходження готових математичних моделей, аналізу й вибору тих, що 

найбільш точно описують явища у сільському господарстві, 

відповідають їх області існування. 

Найпростішою математичною моделлю є лінійна, але в 

агробіології зустрічаються не лише лінійні, а й нелінійні зв’язки між 

варіюючими ознаками. Серед останніх поширеними є квадратична     (

cbxaxy  2 ), гіперболічна ( b
x

a
y  ), степенева ( abxy  ), показникова   (

xaby  ), експоненційна ( baxey  ), логістична (
baxe

N
y




1
) та ін. 

залежності [1, 2]. 

У процесі безпосереднього відшукання параметрів математичної 

моделі МНК нелінійні залежності зводять до математичних моделей, 

рівнянням яких є лінійна функція ( baxy  ), підстановкою, 

логарифмуванням або двома зазначеними способами одночасно. Для 
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фахівців-аграріїв лінійна функція є найбільш простою для 

моделювання, прогнозування, оцінки й аналізу результатів 

спостережень чи проведення експерименту. Повний алгоритм 

знаходження параметрів математичних моделей МНК описаний у 

публікаціях [1, 2]. Представимо один із методів визначення типів і 

рівнянь емпіричних залежностей в основі якого покладено МНК за 

допомогою найбільш поширених прийомів роботи з електронними 

таблицями в процесі побудови математичних моделей таких, як: 

“Маркер автозаполнения”, функції “Копировать – Вставить”, майстер 

побудови графічних об’єктів “Мастер диаграмм” та ін. можливостей 

MS Excel. 

Наведемо приклад побудови, визначення виду й дослідження 

математичної моделі за допомогою табличного процесора MS Excel. 

Завдання. У досліді спостерігається динаміка посівних площ 

сільськогосподарських угідь Y  (тис. га) в Україні за період із 2007 року 

по 2013 рік, де X  (роки). Дослідні дані значень змінних ix  та iy  

наведено у таблиці (табл. 1) [4]. Побудувати емпіричну залежність Y  

від X . 

Таблиця 1: 

Зведені показники площ сільськогосподарських угідь в Україні 

за 2007 – 2013 р.р. 
Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Площі 

сільськогосподарських 

угідь, тис. га 

41650,0 41625,8 41596,4 41576,0 41557,6 41536,3 41525,8 

Знайдемо емпіричне рівняння залежності. 

І. Підготовчий етап. 

1. Запускаємо програму Microsoft Excel, зберігаємо у свою 

папку файл і називаємо відповідно робочий аркуш. За дослідними 

даними створюємо на цьому аркуші електронну таблицю, згідно умови 

задачі (табл. 1). 
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А)      Б) 

Рис. 1. Візуальне визначення характеру залежності між 

досліджуваними ознаками. 

2. Побудуємо точкову діаграму за дослідними даними (рис. 1, А, 

Б). 

ІІ. Попередній аналіз. 

3. Візуальний аналіз точкової діаграми дає підстави зробити 

припущення, що зв’язок між Y  та X  можна описати лінійною 

(логарифмічною, експоненційною, степеневою залежністю (рис. 2, А, 

Б, В, Г) (у публікації [2] детально розглянуто алгоритм методу 

лінеаризації і приклад для гіперболічної залежності b
x

a
y  ). 

4. Користуючись можливістю побудови лінії тренда, 

переконуємось у справедливості твердження, що залежність між X  та 

Y , у даному випадку, можна змоделювати лінійною (логарифмічною, 

експоненційною або степеневою) математичною моделлю. Для цього 

будуємо відповідні лінії тренда для  ii yx ;   (табл. 1) і порівнюємо їх 

коефіцієнти апроксимації 2R  (табл. 2): 

Таблиця 2: 

Таблиця значень коефіцієнтів апроксимації для різних видів 

моделей 

Модель Лінійна Логарифмічна Експоненційна Степенева 
2R  0,9862 0,9659 0,9863 0,9658 

1) виділяємо діаграму (рис. 1, Б), натиснувши ліву кнопку миші; 

2) виділяємо графік емпіричної залежності, натиснувши на ламаній 

ліву кнопку миші; 

Зведені показники площ сільськогосподарських угідь в 

Україні за 2007 - 2013 р.р.

41460,0

41480,0

41500,0

41520,0

41540,0

41560,0

41580,0

41600,0
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41640,0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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А)      Б) 

  
В)      Г) 

Рис. 2. Оцінка характеру залежності між досліджуваними даними 

 

3) для появи контекстного меню натискаємо на графіку діаграми 

праву кнопку миші й обираємо пункт “Добавить линию тренда”, 

натискаємо кнопку “ОК”; 

4) у вікні “Линия тренда” вказуємо по черзі типи: “Линейная”, 

“Логарифмическая”, “Степенная”, “Экспоненциальная”; 

5) переходимо до вкладинки “Параметры” і встановлюємо прапорці 

біля параметрів “показать уравнение на диаграмме” та “поместить на 

диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2)”, 

натискаємо кнопку “ОК”. 

ІІІ. Аналіз моделі та висновки. 

5. Порівнюємо параметри лінійної, логарифмічної, 

експоненційної і степеневої моделей, одержані як параметри лінії 

тренда: вони різні. 

Зведені показники площ сільськогосподарських угідь в 

Україні за 2007 - 2013 р.р.

y = -21,086x + 41665

R2 = 0,9862
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Зведені показники площ сільськогосподарських угідь в 

Україні за 2007 - 2013 р.р.

y = -65,825Ln(x) + 41661

R2 = 0,9659
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Зведені показники площ сільськогосподарських угідь в 

Україні за 2007 - 2013 р.р.

y = 41666e-0,0005x

R2 = 0,9863
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Зведені показники площ сільськогосподарських угідь в 

Україні за 2007 - 2013 р.р.

y = 41661x-0,0016

R2 = 0,9658
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У даному випадку найбільші значення коефіцієнта достовірності 

апроксимації становлять 9862,02 R  і 9863,02 R  (рис. 2, А, В) у випадку 

лінійної й експоненційної залежностей. Це означає, що обрані моделі 

на 98,6% описують динаміку площ сільськогосподарських угідь в 

Україні за останні 7 років. 

6. Аналіз одержаних залежностей (моделей). 

На практиці часто обирають лінійну модель. Проаналізуємо 

параметри, наприклад, лінійної залежності 41665086,21  xy , де 

086,21a  характеризує зміну темпу приросту площ 

сільськогосподарських угідь Y  залежно від років X , причому значення 

0a  вказує на їх зменшення; із кожним роком площі 

сільськогосподарських угідь зменшуються в середньому на 21,086 

тис. га про що свідчить числове значення параметра 086,21a ; 

параметр b  (для нашого прикладу дорівнює 41665), як вільний член, 

рівняння має тільки розрахункове значення і не інтерпретується. 

Відповідь: залежність динаміки площ сільськогосподарських 

угідь в Україні за 2007 – 2013 р.р. найбільш точно описується лінійною 

та експоненційною математичними моделями. 

У практиці фахівця-аграрія часто зустрічаються й інші типи 

емпіричних залежностей (під час написання курсових, дипломних 

робіт). Їх дослідження є швидким і раціональним за умови 

застосування комп’ютерної техніки, зокрема табличного процесора 

Excel, прикладних програм Advanced Grapher, Gran 1 та ін. Завданням 

дослідника є не просто вибір найбільш точної моделі, а й правильна 

інтерпретація одержаних даних як із математичної точки зору, так і 

позиції аграрія. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив  

необхідність їх упровадження у сучасний шкільний навчальний 

процес. Доцільність такого кроку виявилася очевидною з огляду на 

нагальну потребу підвищення рівня ефективності як шкільної освіти 

вцілому, так і іншомовного навчального процесу зокрема.  Однією з 

країн-лідерів у цій сфері виявилася Великобританія, котра застосовує 

передові інформаційні технології у процесі навчання іноземних мов 

протягом тривалого періоду часу, і чий позитивний досвід може 

неодмінно слугувати яскравим прикладом для педагогів інших країн. 

Перш за все, до інформаційних технологій, що продемонстрували 

найвищий рівень ефективності належать цифрові дошки, фото- та 

відеокамери, спеціальні програми, наприклад, Skype чи Present.Me, 

кожна з яких має значні переваги над іншим програмним 

забезпеченням, що мав досвід застосування в іншомовному процесі.  

Так британські педагоги виявили, що застосування цифрової 

дошки у поєднанні з фото- чи відеокамерою допомагає не лише 

візуалізувати матеріал, а й надати учням можливість працювати 

творчо, поглибити їх знання іноземної мови, водночас максимально 

мотивуючи школярів, задовольняючи їх індивідуальні потреби та 

виробляючи в них уміння та навички співпрацювати в команді. Крім 

того, таке поєднання відволікає школяра від звичних вправ у 

підручнику, виконання яких досить часто постає монотонним, а тому 

нудним та стомлюючим для дитини. З метою максимально можливого 

уникнення подібних завдань у процесі іншомовного навчання педагог-

mailto:dina_gr@ukr.net
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практик Петер Фуллагар наводить приклади завдань, що виконувалися 

його учнями на уроці іноземної мови та довели свою ефективність [1]. 

Так на одному із занять учні мали змогу співпрацювати в парі. Кожній 

парі пропонувалося розробити власний маршрут, за допомогою якого 

інша пара школярів могла би дійти зі школи до певного місця 

призначення. Для цього школярі передавали своїм однокласникам 

написані іноземною мовою чіткі інструкції щодо маршруту. 

Використовуючи фотокамеру на своєму смартфоні, пара учнів, котрі 

розробили маршрут, та пара школярів, котрі його дотрималися, мали 

сфотографувати місце призначення. У класі обидві фотографії 

демонструвалися на цифровій дошці; відповідно, якщо вони 

співпадали, завдання вважалося виконаним. Таким чином, на уроці 

вчитель досягнув наступних навчальних цілей: збагачення активного 

словникового запасу, виключаючи при цьому будь-які пасивні способи 

вивчення матеріалу, а саме заучування; задоволення інтересів 

школярів, котрі особливо зацікавлені в роботі з фото-, відеокамерами; 

формування навички ефективної співпраці учня з однокласниками; 

підвищення рівня вмотивованості школярів. 

Універсальність подібних завдань полягає в можливості їх 

застосування під час роботи з учнями з будь-яким рівнем знань. 

Подібним прикладом ефективного застосування цифрової дошки 

та відеокамери на уроці іноземної мови може стати завдання 

«Кінофестиваль». Учням пропонується розіграти діалог на ту чи іншу 

тематику, наприклад, «Стосунки між начальником та його 

підлеглими», «Настрій вдома» тощо. Кожна пара школярів, котра 

розігрує той чи інший діалог повинна відзняти його на камеру, після 

чого школярі влаштовують так званий кінофестиваль, демонструючи 

власні відео на цифровій дошці. Таким чином, учитель не лише досягає 

вищезазначених цілей, а й реалізує креативний потенціал тих, хто 

навчається. До недоліків такого завдання слід віднести неможливість 

його виконання школярами з рівнем знань нижче середнього. 

Окрім цифрової дошки та фото-, відеокамер, доцільним є 

застосування спеціальних програм, що зможуть спростити навчальний 

процес, максимально фокусуючись при цьому на навчальному 

матеріалові та його засвоєнні дітьми. Одним з прикладів таких програм 

є Present.Me, розробленої спеціально для вчителів шкіл. Основною 

особливістю такої програми є її здатність зберігати файли у форматах 

.doc та pdf, а також презентації, виконані в Power Point. Однак на 

відміну від будь-яких інших інтернет-служб, що дають можливість 
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зберігати файли великого розміру, Present.Me пропонує залишати 

голосовий коментар до кожного файлу. Таким чином, школярі 

отримують змогу не лише мати цілодобовий доступ до електронних 

матеріалів, а й прослухати частину лекцій вчителя, не виходячи з дому. 

Крім того, матеріали можна візуалізувати за допомогою прикріплення 

до них відео. 

Програма Present.Me є корисним навчальним інструментом й у 

процесі перевірки навчальних досягнень учнів під час презентацій чи 

усних відповідей на запитання. До недоліків, які помітили британські 

педагоги у процесі застосування вищезгаданої програми слід віднести 

необхідність забезпечення якісного та високошвидкісного інтернет-

з’єднання та встановлення відповідного комп’ютерного оснащення.   

Невід’ємною частиною процесу навчання іноземних мов у 

середніх загальноосвітніх закладах Великобританії залишається 

використання програми Skype, доцільність застосування якої 

зумовлена наступними факторами: 

- можливістю проведення як індивідуальних, так і групових 

занять, що забезпечує значне скорочення фінансових витрат; 

- економією часу як учителя, так і дитини; 

- скороченням академічного часу, відведеного на 1 заняття, 

збільшуючи при цьому частотність уроків та, підвищуючи, таким 

чином, ефективність навчання; 

- можливість проведення більшої кількості занять, 

спрямованих на формування комунікативних навичок [3]. 

Однак незважаючи на величезну кількість переваг застосування 

інформаційно-комунікативних технологій, сучасні британські 

педагоги наполягають на необхідності так званого «змішаного» типу 

навчання, що поєднує в собі поєднання традиційних методів навчання 

з підходами, що базуються на навчання іноземній мові в режимі 

онлайн. По-перше, такий тип навчання передбачає комбіноване 

застосування значної кількості викладацьких підходів, незалежно від 

типу технологій, що використовуються. По-друге, впровадження 

«змішаного» типу навчання є дієвим способом підвищити рівень 

ефективності іншомовного процесу, залишаючи при цьому всі 

переваги міжособистісного спілкування між учителем та учнем [2]. 

Так у більшості шкіл, де був запроваджений «змішаний» тип навчання, 

письмові завдання виконувалися в онлайн-режимі, у той час як 

виправлення помилок та обговорення результатів здійснювалося у 

класі. Завдання усного характеру, націлені на розвиток мовленнєвих 
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навичок школярів, виконувалися лише у процесі живого спілкування з 

вчителем. Наприкінці курсу школярам надавали можливість 

відповісти на запитання опитування, тема якого стосувалася якості 

іншомовного навчального процесу та доцільності застосування 

«змішаного» підходу у подальшій педагогічній практиці. Усі 12 

респондентів виявилися задоволеними загальною структурою курсу 

іноземної мови, що вивчалася, та відзначили високий рівень 

ефективності навчання. Лише двоє з опитаних учнів наголосили на 

необхідності скорочення кількості онлайн-уроків та збільшення, 

натомість, академічних годин, присвячених роботі у класі [2]. Таким 

чином, дослідження британського досвіду продемонструвало 

очевидну необхідність оновлення шкільної іншомовної освіти з 

урахуванням потреби впровадження інформаційно-комунікативних 

технологій у процес навчання іноземних мов. Такі зміни в традиційних 

підходах іншомовного навчання зумовлять удосконалення шкільної 

освіти та допоможуть сформувати конкурентоздатну особистість. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА З 

СУЧАСНИМИ МЕДІА 

 

В умовах складних соціально-економічних процесів, які 

відбуваються в суспільстві останні 15-20 років, значно зменшилась 

виховна функція сім'ї та школи. Спілкування дитини відійшло у 

батьків на другий план. Як результат – значно збільшився вплив 

засобів масової інформації на процес соціалізації і формування 

світогляду підростаючого покоління. Використання електронних, 
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цифрових і інтерактивних інформаційних засобів  позитивно впливає 

на розвиток дітей: це захоплює, навчає та соціалізує. Та поряд з цим, 

їх вплив може бути негативним, про що свідчить останні публікації 

вчених,  про це вже говорять і вчителі та батьки, та стало предметом 

нашого дослідження.   

Дослідження проводилися з учнями 2-5 класів десяти шкіл. Дітям 

було запропоновано дати відповіді на питання анкети. Аналіз анкет 

свідчить про те, що 50% дітей проводять біля телевізора/комп’ютера 2 

години, 26% - близько 2-3 годин, 22% - близько 4 годин, решта - понад 

4 годин. В основному діти дивляться вибіркові мультфільми або 

серіали, незначна кількість (близько 7%) – дивляться все підряд. З 

батьками переглядають телепередачі лише 11% опитаних. Не всі діти 

мають вдома комп’ютери, але лише 16% дітей використовують їх з 

навчальною метою, решта – спілкуються в соціальних мережах, 

грають в ігри, слухають музику. 

Поряд з цим, психологами району був проведений психологічний 

експеримент за методикою «Робінзон». Результати свідчать, що 

головною потребою дітей – є потреба в медіа засобах,  подальшою 

необхідністю стали іграшки та солодощі,  на останньому місці в 

старших дітей – потреба присутності батьків.  

Результати досліджень вказують на необхідність навчання дітей 

критичному відношенню до ЗМІ через формування критичних 

суджень по відношенню до негативного інформаційного наповнення, 

формування інтернет- і інформаційної грамотності школярів. 

Медіаосвіта має бути направлена на те, щоб в першу чергу 

вчителі та батьки зрозуміли вплив, важливість та необхідність 

використання засобів. Дані дослідження будуть використані при 

проведені семінарів, конференцій, круглих столів щодо формування 

інтернет грамотності вчителів початкових класів. 
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Сьогодні кожному студентові в будь-якій віддаленій місцевості 

при невеликих витратах допоможе он-лайн навчання, тобто навчання 

на відстані через Інтернет. Он-лайн навчання забезпечує надання 

можливості самостійної роботи з освоєння навчального матеріалу. 

Термін он-лайн або "дистанційне"  навчання означає "віддалене", 

тобто навчання без безпосереднього контакту викладача і студента. 
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У визначення дистанційного навчання входять три компоненти: 

відкрите навчання, комп'ютерне навчання, комп'ютерна система 

комунікацій (Інтернет). Дистанційне навчання – це технологія, що 

базується на принципах відкритого навчання, широко використовує 

комп'ютерні навчальні програми різного призначення та створює за 

допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє 

середовище для доставки навчального матеріалу та спілкування [1]. 

Сьогодні можна навести велику кількість визначень понять 

"дистанційна освіта", "дистанційне навчання", "дистанційна 

діяльність", що відбивають різноманіття підходів до їх розуміння. 

Дистанційне навчання – це сукупність педагогічних технологій 

(форма навчання), що базуються на принципах відкритого і 

комп’ютерного навчання та активних методах навчання у спілкуванні 

в інформаційному освітньому просторі, для організації освіти 

користувачів, розподілених у просторі та часі. 

Дистанційна освіта – особлива, досконала форма, яка поєднує 

елементи очного, очно-заочного, заочного і вечірнього навчання на 

основі нових інформаційних технологій та систем мультимедіа. 

Сучасні засоби телекомунікацій та електронних видань дозволяють 

подолати недоліки традиційних форм навчання, зберігаючи при цьому 

всю їхню гідність. 

Дистанційне навчання – це універсальна гуманістична форма 

навчання, що базується на використанні широкого спектру 

традиційних, нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, 

технічних засобів, що створюють умови для вибору студентами 

вільних освітніх дисциплін, які відповідають стандартам, діалоговому 

обміну з викладачем, при цьому процес навчання не залежить від 

розташування студента в просторі та в часі. Іншими словами, 

дистанційне навчання – це придбання знань і вмінь шляхом інформації 

та навчання, що включають в себе всі технології та інші форми 

навчання на відстані. 

Дистанційна діяльність – це практика, яка поєднує працівників, а 

також джерела, розміщені в різних географічних регіонах, за 

допомогою спеціальної технології, що дозволяє здійснювати 

взаємодію. 

Говорячи про дистанційну форму освіти, слід мати на увазі 

створення єдиного інформаційно-освітнього простору для 

навчального процесу, куди слід включити різноманітні електронні 
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джерела інформації (мережеві теж): віртуальні бібліотеки, бази даних, 

консультаційні служби, електронні навчальні посібники, кіберкласи. 

Дистанційне навчання є формою ресурсно-орієнтованого 

навчання (РОН) і технологічним комплексом, що ґрунтується на 

принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні 

навчальні програми різного призначення, створює за допомогою 

сучасних телекомунікацій інформаційно-освітнє середовище як 

простір для доставки навчального матеріалу та спілкування й надає всі 

можливості для отримання навчальних результатів найвищої якості. 

Головною метою використання дистанційного навчання в коледжі як 

форми РОН дисциплін комп’ютерного циклу є забезпечення доступу 

до електронних освітніх ресурсів (навчальні матеріали, для 

відтворення яких використовуються електронні пристрої) шляхом 

використання сучасних ІКТ та телекомунікаційних мереж [2].  

Коли мова йде про дистанційне навчання, слід мати на увазі 

наявність в системі викладача, навчального матеріалу у різних формах 

та студента. Це взаємодія викладача та студента через різноманітні 

навчальні ресурси (в основному, електронні). Звідси витікає головне в 

організації дистанційної форми навчання – створення електронних 

курсів, розробка дидактичних основ дистанційного навчання, 

підготовка педагогів-координаторів.  

Ефективність дистанційного навчання залежить від тих 

викладачів, які ведуть роботу зі студентами в Інтернет. Це повинні 

бути викладачі з універсальною підготовкою, які володіють сучасними 

педагогічними та інформаційними технологіями, психологічно готові 

до роботи зі студентами у новому навчально-пізнавальному 

середовищі.  

На конференції в Бергені (19th EUCEN European Conference 

"Death and Rebirth of University Education?", Bergen, Norway, 4-6 May, 

2000, p.105) були наведені дуже цікаві десять фактів з життя 

дистанційного навчання [3]: 

1. Студенти – особистості. 

2. Технології змінюються та розвиваються. 

3. Технології згасають. 

4. Планування наочності. 

5. Забарність студентів. 

6. Або охопити, або втратити. 

7. Студенти віддають належне зворотному зв'язку. 

8. Технологія потребує часу. 
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9. Активне навчання – головне. 

10. Студенти мають цінні ідеї. 

На сьогоднішній день розповсюдження інформаційно-

комунікаційних технологій змінило сучасне суспільство, створюючи 

нові форми їх застосування та соціальної взаємодії. Відбуваються 

процеси модернізації і в усіх аспектах освіти. Саме тому досить 

актуальним є он-лайн навчання з використанням електронних засобів 

навчання та Інтернет-сервісів.  

Для вивчення дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі на базі 

безкоштовного хостінгу Webnode нами був створений електронний 

навчальний контент «ІТ-освіта» http://it-osvita.webnode.ru/. 

Електронний навчальний контент вважається формою передання 

інформації, культурної та історичної спадщини, обміну життєвим 

досвідом і знаннями, що передаються через веб-сайти, відео чи різні 

програми. На головній сторінці сайту (рис. 1) можна детальніше 

ознайомитися з метою впровадження он-лайн навчання та його 

перевагами.  

 
Рис. 1. Головна сторінка сайту «ІТ-освіта» 

При створені сайту окремий акцент був зроблений саме на он-

лайн навчанні. Воно здійснюється з використанням двох платформ. 

Перша призначена для вивчення дисципліни «Економічна 

кібернетика», друга – «Інтернет-технології у інформаційній 

діяльності» (рис. 2, 3). 

http://it-osvita.webnode.ru/


Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
128 

 

 
Рис. 2. Електронний ресурс для дистанційного вивчення 

дисципліни "Економічна кібернетика" 

 

 
Рис. 3. Електронний ресурс для дистанційного вивчення дисципліни 

"Інтернет-технології у інформаційній діяльності" 

 

Для організації он-лайн навчання у зазначених платформах, 

студент має зареєструватися і викладач надає доступ кожному 

студентові групи до контенту: лекцій, практичних та контрольних 

робіт, тестів (рис. 4). Окремо викладач може вести облік успішності 

своїх студентів. 
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Рис. 4. Сторінка «Практичні роботи» 

 

Якість он-лайн навчання не поступається по якості стаціонарній 

формі одержання освіти. А враховуючи той факт, що наші платформи 

он-лайн навчання використовується у поєднанні з очними лекціями та 

практичними заняттями, можна зазначити, що процес вивчення 

дисципліни робиться ще більш поглибленим, зручний доступ до 

матеріалів у будь-який час дозволяє охопити ті ділянки предмету, які 

виходять за межі робочої програми. При дистанційному навчанні 

виникає унікальна можливість індивідуального спілкування, яка 

відсутня при традиційному груповому або самостійному методі 

навчання. Слід врахувати також те, на скільки полегшується робота зі 

студентами, які навчаються за індивідуальним графіком. Адже вони 

можуть отримати постійні консультації та методичні матеріали на 

рівні зі студентами, які кожного дня відвідують пари.  
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЛЕКЦІЙ У 

НАВЧАННІ ФІЗИКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Якість підготовки студентів з фізики залежить як від 

ефективності роботи викладача, його професіоналізму, так і від 

готовності студентів самостійно здобувати знання. Задача викладача 

полягає у тому, щоб організувати процес викладання так, щоб 

викладений матеріал був зрозумілим та доступним для студентів із 

різним рівнем шкільної підготовки з фізики. Тому у вищих навчальних 

закладах I-II рівня акредитації на заняттях фізики необхідно 

впроваджувати нові форми навчання.  

На сьогоднішній день найбільш консервативним видом 

навчальної діяльності та ефективним способом передавання знань 

являється лекція. Класична форма лекції має як безперечні переваги, 

так і деякі недоліки, одним із яких є невеликий обсяг інформації, що 

передається за одиницю часу. Застосування сучасних комп’ютерних 

технологій дозволяє звести недоліки класичної лекційної форми 

навчання до мінімуму, зберігаючи при цьому її переваги. Раціональне 

структурування, ущільнення навчального матеріалу, його ефективна 

презентація під час лекційних занять є однією із актуальних проблем 

сучасної методичної науки. 

У методичній літературі останнім часом активно обговорюється 

питання використання в навчальному процесі мультимедійних лекцій: 

Г.В. Можаєва, В.А. Стародубцев, М.І. Башмаков, А.Г. Баришкін, С.Н. 

Зарипов, Н.А. Резник, О.І. Скафа, Є. А. Лаврова, В.Г. Логвіненко та 

інші. У широкому сенсі «мультимедіа» означає спектр інформаційних 

технологій, що використовують різноманітні програмні та технічні 

засоби з метою найбільш ефективного впливу на користувача [1]. 
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Аналіз наукової та психолого-педагогічної літератури дозволив 

виділити дидактичні вимоги до мультимедійної лекції. Мультимедійна 

лекція повинна: відповідати науковому рівню вимог, пред’явлених до 

лекції у вищих навчальних закладах; оптимальним чином 

візуалізувати навчальний матеріал та мати універсальність у 

виконанні; раціонально поєднувати різноманітні педагогічні 

технології; забезпечувати контроль знань студентів; стимулювати 

навчально-пізнавальну діяльність студентів та розвивати їх 

інтелектуальний потенціал [2]. 

На заняттях фізики в Полтавському політехнічному коледжі 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» впроваджені мультимедійні лекції, які розроблені в програмі 

Microsoft Power Point, де зміст кожної лекції розкривається за 

допомогою слайдів. За час, відведений на лекцію, використовується в 

основному не більше 12-15 слайдів. На кожному слайді студенти 

можуть побачити формули, рисунки, поетапну побудову графіків, при 

цьому текстова інформація не повинна перевищувати 5% візуальної 

поверхні одного слайда. 

Як зазначають О.І. Скафа та О.В. Тутова, успішність лекції-

презентації залежить від того, наскільки ретельно перед її створенням 

викладач продумав та врахував мету, аудиторію (наскільки враховано 

особливості конкретної групи студентів) та зміст (наскільки 

продумано сценарій презентації). На думку дослідників, основа будь-

якої правильно спланованої презентації – це логічний аналіз 

послідовності відображення матеріалу, можливих питань і добре 

продумані репліки для коментарю презентації [3, с. 139]. 

Досвід використання мультимедійних лекцій показав, що вони 

дозволяють: викладачеві найбільш раціонально використовувати час 

лекції; зробити лекцію більш змістовною, використовуючи для цього 

різноманітний ілюстрований матеріал; сформувати мотивацію 

студентів до вивчення фізики; активізувати пізнавальну діяльність 

студентів; підвищити наочність навчання; здійснити повтор, 

актуалізацію знань шляхом перегляду, короткого відтворення 

матеріалу попередньої лекції; створити для викладача комфортні 

умови роботи на лекції.  

Використання мультимедійних технологій на лекціях дозволяє 

студенту отримати інформацію про об’єкт, структуру та зміст 

навчального матеріалу, навіть якщо студент не встигає його 

конспектувати. 
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Але поряд з перевагами даних технологій існують проблемні 

питання щодо їх використання, адже розробка мультимедійних лекцій 

– процес, який вимагає серйозних часових затрат та навиків роботи 

викладача зі спеціальним програмним забезпеченням, а зловживання 

спецефектами та надмірними об’ємами інформації, які представлені 

мультимедійними засобами, можуть відволікати увагу студентів в 

процесі навчання. Тому на першому курсі більш раціональним є 

поєднання традиційних та нових форм навчання. 
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ПОСІБНИКІВ В АГРАРНИХ ВНЗ 

 

На сьогоднішній день розробка електронних підручників та 

посібників є одним з провідних напрямів діяльності вищих навчальних 

закладів аграрної освіти, які, орієнтуючись на євроінтеграційні 

процеси в Україні, освоюють дистанційне навчання. На базі ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта» створюються курси дистанційного навчання та 

розробляються електронні підручники, посібники, тести. ДУ "НМЦ 

"Агроосвіта" проводить роботу щодо розробки електронних 

підручників з метою забезпечення сучасними засобами навчання ВНЗ 

http://imp.rudn.ru/vestnik.aspx?id=2012_1
http://www.lineyka.inf.ua/articles/001/
mailto:diplom-nmc@ukr.net
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Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

підприємців та фермерів.  

У рамках напряму розробки електронних засобів навчання були 

сплановані та проведені ряд заходів, які уможливлювали обмін 

досвідом серед викладачів-розробників: майстер-класи «Електронний 

підручник: поняття, вимоги до змісту та структури, принципи 

створювання», «Створюємо електронний посібник», «Підготовка 

навчального контенту для електронного посібника», «Програмні 

засоби розробки електронних підручників», «Тестовий контроль 

знань» на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта», Аграрного коледжу управління 

і права Полтавської ДАА, Борщівського агротехнічного коледжу, 

Рівненського ДАК, Стрийського коледжу Львівського НАУ, 

Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ, 

Вишнянського коледжу Львівського НАУ, Петрівського державного 

аграрного технікуму, ВСП "Новокаховський коледж Таврійського 

ДАТУ", а також у рамках виставок «Агро-2009, 2010, 2011, 2012». 

Електронний підручник – це універсальний гіпермедійний засіб 

інтерактивного навчання, який містить зміст навчання однієї 

дисципліни (або різних навчальних дисциплін), викладений у 

компактній формі гіпертекстового середовища і призначений для 

використання у навчальному процесі (зокрема, аграрних ВНЗ). 

Електронний посібник – це універсальний гіпермедійний засіб 

інтерактивного навчання, матеріал якого розширює межі підручника, 

містить додаткові, найновіші та довідкові відомості, викладені у 

компактній формі гіпертекстового середовища [2]. Електронний 

підручник чи посібник повинен, зберігаючи всі можливості звичайних 

підручників, мати принципово нові, у порівнянні з ними, якості, що 

включають елементи гіпермедіа і віртуальної реальності, які 

забезпечують високий рівень наочності, ілюстративності і високу 

інтерактивність, мають нові форми структурованого подання більших 

обсягів інформації і знань. 

Вимоги до змісту і структури, методика створення електронних 

підручників (посібників) описана у багатьох літературних джерелах та 

наукових працях [2; 3], але варто акцентувати особливу увагу на 

визначення обсягу електронного підручника (посібника), оскільки 

серед розроблених електронних підручників (посібників) дуже часто 

зустрічаються перевантажені навчальною інформацією екземпляри. 

Обсяг електронного видання пропонується визначати згідно з 

НАКАЗом МОНу України від 27 червня 2008 року N 588 «Щодо 
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видання навчальної літератури для вищої школи» Із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10 січня 2009 року N 11. «Обсяг навчальної книги 

визначається в авторських аркушах».  

Авторським аркушем називається одиниця обсягу літературного 

твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками 

вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри 

тощо) та кожен пробіл між словами.  

У процесі розробки електронного підручника (посібника) на 

попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 22 

сторінки комп'ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали 

шрифтом Times New Roman N 14 на стандартному аркуші формату А4.  

Обсяг підручників та навчальних посібників повинен 

визначатися кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на 

вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу студента для 

самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю 

засвоєння інформації студентом [1].  

Обсяг навчального видання рекомендується визначати за 

формулою:  

V п/нп/ = Кп/нп/ * 0,14 (Та + Тсрс),  

де V п/нп/ – обсяг підручника (навчального посібника) в 

авторських аркушах;  

Кп/нп/ – коефіцієнт виду видання: підручника /Кп/, навчального 

посібника /Кнп/. Для підручника Кп = 1, а для навчального посібника 

0,5 < Кнп < 1.  

Величина Кнп визначається тією часткою навчальної програми, 

яку замінює або доповнює навчальний посібник.  

Наприклад, автори планують написати навчальний посібник, 

який, на їхню думку, буде замінювати приблизно 50 % існуючого 

підручника. У цьому випадку Кнп = 0,5. Якщо підручника немає, а 

автори створюють навчальний посібник, що забезпечує 70 % 

програми, то Кнп = 0,7 і т. д.  

0,14 /авт. арк./год/ – коефіцієнт, що враховує продуктивність 

засвоєння 1 авт.арк. навчальної інформації студентом за одну годину 

самостійної роботи з літературою, розв'язання задач, прикладів тощо.  

Та – кількість годин у навчальному плані, відведених на 

дисципліну для аудиторних занять;   

Тсрс – кількість годин у навчальному плані, відведених для 

самостійної роботи студентів.  
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Наприклад, для дисципліни у навчальному плані для аудиторних 

занять відведено 32 години, тобто Та = 32, для самостійної роботи – 22 

години, тобто Тсрс = 22. Кп пропонується для електронного видання 

прирівнювати до 1. 

Vп = 1* 0,14 (32 + 22). 

Vп = 7,56 авторських аркушів. 

Або: 

Vп =7,56 * 22 

Vп = 166,32 сторінки машинописного тексту, надрукованого 

через 1,5 інтервали на стандартному аркуші формату А4. 
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«Педагог має подбати про те, щоб 

якомога більше органів чуття – око, 

вухо, голос, чуття мускульних рухів і, 

навіть, якщо можливо нюх та смак, 

брали участь в акті 

запам’ятовування. За такого 

дружного сприйняття всіх органів в 

акті засвоєння ви переможете 

найлінивішу пам'ять». 

К. Ушинський 

У сучасному світі наданню інформації приділяється велике 

значення. Роль інформаційних та комунікаційних технологій у житті 

молоді сьогодні є особливо важливою.  

Більшу частину інформації людина отримує через очі. 

Встановлено, що 80% усього, що міститься в людській пам'яті, складає 

те, що ми бачимо очима. Тому, безперечно, виправдовує себе 

використання демонстраційних засобів у навчальному процесі. Одним 

із таких демонстративних засобів є навчальні відеофільми.  

Навчальний відеофільм використовується як допоміжний засіб у 

навчальному процесі. Застосовується, як правило, у тих випадках, коли 

навчальний матеріал важкий для сприйняття у звичайних умовах 

занять. За допомогою відеоматеріалу можна ілюструвати зв'язок теорії 

і практики, сповільнити швидкі процеси і завдяки цьому зробити їх 

видимими, проникнути в середину явищ, схованих від очей, показати 

крупний план основних технологічних операцій.  

Технологія ліків – це наука про теоретичні основи й виробничі 

процеси переробки лікарських засобів у лікарські препарати (ліки). У 

дослівному перекладі «технологія ліків» означає «наука про вміння 

готувати ліки». 

Головною метою технології лікарських форм як навчальної 

дисципліни є навчання студентів діяльності провізора-технолога, 

тобто набуття професійних умінь і навичок виготовлення лікарських 

форм. Аналіз практичних занять висвітлює певні проблеми під час 

реалізації зазначеної мети. 

З кожним роком стає все менше аптек, які займаються 

виготовленням ліків за індивідуальними рецептами, у результаті цього 

студенти не мають можливості спостерігати за роботою фармацевта в 

рецептурно-виробничому відділі. Тому ми, викладачі, у багатьох 

випадках можемо констатувати прикрий факт: в умовах традиційних 
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форм та методів навчання сучасним студентам важко застосовувати 

теоретичний матеріал на практичних заняттях.  

Тому показ навчальних відеофільмів є дуже важливим і 

незамінним методом для опанування дисципліни «Технологія ліків».  

Однією з умов забезпечення високого рівня засвоєння матеріалу 

з технології ліків є створення навчальних відеофільмів та 

використання їх у навчальному процесі. Навчальні відеофільми – 

проста, доступна й цікава форма викладу навчального матеріалу. 

Основна ідея досвіду використання навчальних відеофільмів при 

вивченні технології ліків полягає в тому, щоб якомога доступніше 

пов’язати теорію з практикою. За допомогою такого кінопосібника 

студенти можуть чітко уявляти робоче місце фармацевта, його 

облаштування, безпосередньо спостерігати за явищами та подіями, які 

відбуваються в процесі руху рук фахівця при приготуванні лікарських 

форм.  

Застосовуючи навчальні відеофільми на практичних заняттях з 

технології ліків, студенти мають можливість побачити на власні очі всі 

подробиці та нюанси приготування різних лікарських форм. Це сприяє 

підвищенню інтересу до дисципліни, кращому засвоєнню та 

запам’ятовуванню матеріалу. 

Досвід використання навчальних відеофільмів показує, що 

систематичне застосування їх поряд з традиційними засобами дає 

змогу найефективніше розв’язувати такі дидактичні завдання: 

– забезпечувати науковість навчання; 

– розвивати пізнавальні інтереси й здібності студентів; 

– забезпечувати здобуття студентами більш тривких і глибоких 

знань; 

– прискорювати темп вивчення й запам'ятовування навчального 

матеріалу; 

– активізувати самостійну роботу студентів; 

– створювати ефект наочності обговорюваного. 

Навчальний відеофільм – це система кінематографічних засобів i 

методів, призначених для їх використання в навчальному процесі.  

Навчальні відеофільми знімають за сценарієм i використовують 

під час проведення теоретичних і практичних занять. Відповідно до 

цього кожний навчальний вiдеофiльм відповідає навчальній програмі 

певної спеціальності й навчального закладу, для якого цей відеофільм 

і було знято, а також педагогічним вимогам і віковим особливостям 

студентів. Навчальні відеофільми з технології ліків було знято на базі 
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Бердянського медичного коледжу, у навчальній лабораторії, у якій 

умови праці максимально наближені до умов в асистентській. 

Створення навчального відеофільму – досить складний творчий 

процес, який розпочинається з написання сценарію й закінчується 

виходом навчального відеофільму на екран для демонстрації в 

аудиторіях перед студентами.  

Створення навчального відеофільму відбувається в два етапи: 

підготовчий (робота над сценарієм) і знімальний. 

Написання сценарію складається з послідовних дій. Спочатку 

необхідно обрати тему та продумати логічну послідовність дій, потім 

обміркувати, як обіграти кожну дію. Останній етап – це написання 

дикторського тексту з урахуванням його особливостей. 

Зйомки відбуваються на базі навчальної лабораторії, де 

персонажами є студентки випускного курсу, які відмінно навчалися всі 

роки та брали участь у Всеукраїнських фахових конкурсах на кращого 

фармацевта.  

Усе, що відбувається в кадрі, обов’язково має коментуватися 

дикторським текстом, який пояснює зміст зорового ряду, направляє й 

уточнює сприйняття.  

Найскладнішим етапом зйомки навчальних відеофільмів є 

коментування дій, які відбуваються на екрані. Мова диктора повинна 

бути чіткою, розбірливою. Дуже важливо, яким тоном він читає текст 

і робить до нього пояснення. Від виразного читання значною мірою 

залежить ефект застосування навчального відеофільму на занятті. Із 

декілька можливих варіантів озвучування подій, що відбуваються на 

екрані, ми обрали два. Перший – коли студентка сама готує лікарську 

форму, коментує порядок своїх дій та описує процес приготування. 

Другий – коли студентка мовчки готує лікарську форму в кадрі, а 

коментування її дій відбувається за кадром іншою студенткою.  

Варіантів занять із застосуванням навчальних відеофільмів дуже 

багато, але треба пам’ятати, що від якості підготовки до занять і 

організації їх проведення цілком залежать успіх і кінцеві результати. 

У своїй педагогічній діяльності використовуємо навчальні 

відеофільми на практичних заняттях з метою створення в студентів 

наочних уявлень перед безпосереднім відпрацюванням ними 

практичних навичок (приготування ліків). При підготовці до 

практичного заняття плануємо час показу відеофільму. Зазвичай 

відеофільм на занятті займає не більше 10 хв.  
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Перед переглядом відеофільму обов’язково звучить вступне 

слово викладача для активного й більш повного сприйняття змісту. У 

вступному слові звертається увага студентів на основні питання 

відеофільму; здійснюється знайомство із загальною схемою без 

розкриття змісту; пояснюються найважчі фрагменти теми, а також 

робиться акцент на деталях, що можуть залишитися поза увагою 

студентів або будуть неправильно зрозумілі. Ставимо заздалегідь 

приготовлені питання або завдання для того, аби студенти дивилися 

відеофільм з усвідомленням того, що їм потім треба дати звіт про 

побачене й почуте. Питання допомагають запам'ятати не тільки 

головне, але й істотні деталі, змушують задуматися над змістом 

відеофільму, зрозуміти його ідею, допомагають студентам розкрити 

причини показаних на екрані подій. Одразу ж після демонстрації 

проводимо бесіду, у ході якої з’ясовуємо й уточнюємо розуміння 

побаченого студентами. При повторній демонстрації нескладного за 

змістом навчального відеофільму пропонуємо студентам роботу з 

відтворення тексту відеофільму по пам'яті. Кожний студент коментує 

невеликий відрізок навчального відеофільму. Дворазовий перегляд 

навчального відеофільму позначається не тільки на глибині й 

детальності усної розповіді, але й на точності дій. Пізніше, при 

виконанні практичної роботи, студенти намагаються приготувати 

лікарську форму з щонайбільшим наближенням до оригіналу. 

Перегляд навчальних відеофільмів – це не пасивне споглядання і 

запам'ятовування, а напружена розумова діяльність з осмислення, 

домислювання й формування свого ставлення до екранного 

зображення. Отже, правильне використання навчальних відеофільмів 

на заняттях підвищує мотивацію до навчання та активність студентів, 

створює умови для самостійної роботи.  

Відеофільм розкриває матеріал у найпривабливішому вигляді, 

показує необхідність здобуття майбутніх знань. Переглянувши 

відеофільм, студенти починають готувати лікарські форми з цілком 

визначеним запасом наочних уявлень. На такий підготовлений ґрунт 

значно успішніше лягає живе слово викладача, тому що на вивчення 

відомого, хоча б загалом, потрібно менше часу. Таким чином, 

відеофільм на практичному занятті скорочує час на засвоєння 

матеріалу теми, а завдяки цьому викладач може поглибити, розширити 

й краще закріпити знання і вміння студентів. 
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Після перегляду фільму студенти із зацікавленістю самостійно 

проводять розрахунки, ретельно та акуратно зважують лікарські 

речовини, готують лікарський препарат.  

Тобто, навчальний відеофільм спонукає студентів до практичної 

діяльності, і робота викликає у них задоволення, радість, азарт, 

бажання повторити все, що вони щойно бачили. 

Підводячи підсумки, можна зауважити, що тільки розумне 

поєднання наочних засобів з живим словом викладача, читанням 

підручника й застосуванням інших дидактичних засобів, дає змогу 

досягти максимального ефекту в підготовці майбутнього фахівця. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ КУРСУ МАТЕМАТИКИ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У КОЛЕДЖІ 

 

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується 

пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. Це 

вимагає інноваційних змін у викладанні дисциплін ЗОШ, створення 

такої атмосфери, яка б стимулювала активність студента, 

пробуджувала його до творчості і саморозвитку, відповідала 

інтересам, потребам і можливостям кожного. Тому наше дослідження 

покликане розкрити інноваційний потенціал викладача математики, 

показати на конкретному прикладі можливість використання 

інновацій у коледжі. Поняття «інновація» в перекладі з грецької 
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означає «оновлення, новизна, зміна». Педагогічна інновація є 

складовою освітньої інновації і характеризується новим, чи 

вдосконаленим змістом, формою, методом, засобом, технологією 

педагогічного процесу [2]. Введення інновацій в освітній процес 

коледжу передбачає не лише введення чогось нового, невідомого 

раніше, а й оновлення, модифікація змісту, організації, форм і методів 

навчального процесу, що забезпечуватиме високу його 

результативність.  

Одним із таких методів, який набуває особливого поширення у 

навчальних закладах є метод навчальних проектів – самостійна 

діяльність студентів (індивідуальна, парна, групова), що передбачає 

сукупність певних дій, документів, текстів із метою розв’язання деякої 

проблеми з отриманням кінцевого результату практично важливого 

для учасників проекту. Даний метод сприяє інтелектуальному 

розвитку студентів, виробленню дослідницьких, творчих, 

пізнавальних навичок та критичного мислення. Використання методу 

навчальних проектів під час вивчення математики ЗОШ є ефективним, 

оскільки передбачає поєднання застосування здобутих знань із 

самостійним їх здобуттям (індивідуально, в парі, або групі), що 

здійснюється при постійній співпраці студента і викладача, де останній 

виконує роль координатора та є одним із додаткових джерел 

інформації. 

При вивченні математики ЗОШ у коледжі ми практикуємо 

залучення студентів до створення студентських навчальних проектів 

у вигляді презентацій PowerPoint. Основна цінність такої діяльності в 

тому, що вона орієнтує на створення інформаційного продукту, а не 

просто вивчення певної дисципліни. Студенти індивідуально або у 

міні-групах за певний час повинні виконати пізнавальну, пошукову, 

дослідницьку, технологічну роботу на задану тему. Їхнє завдання – 

отримати новий інформаційний продукт – презентацію [1]. 

Робота над студентським навчальним проектом здійснюється у 

декілька етапів, а саме: 

 Підготовчий: визначення теми проекту, мотивація, 

обговорення мети та методів реалізації. 

 Аналітичний: пошук оптимального способу досягнення 

мети, побудова алгоритму діяльності, визначення та підбір джерел 

інформації тощо. 

 Практичний: виконання запланованого завдання. 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
142 

 Презентаційний: захист проектів. Можна провести в будь-

який спосіб: випуск газети, презентація за допомогою ІКТ, відеофільм 

тощо. 

 Оцінювально-рефлексивний: колективне обговорення, аналіз 

результатів, оцінювання. 

За умови роботи над студентським навчальним проектом, 

викладач із носія готових знань перетворюється в організатора 

пізнавальної діяльності своїх студентів.  

Наведемо фрагменти виконаного студентського навчального 

проекту на тему «Піраміда. Властивості піраміди. Площа поверхні та 

об’єм піраміди».  
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Варто відзначити, що метод 

навчальних проектів доцільно 

використовувати під час 

вивчення тем, які мають очевидне 

практичне застосування в житті: 

многогранники, тіла обертання, 

показникова функція, похідна, 

інтеграл тощо. Метод дозволяє: 

перевірити та закріпити на 

практиці теоретичні знання; 

забезпечити зв’язок теорії та практики у процесі навчання; розвивати 

вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений 

матеріал; навчитися самостійно працювати над творчими завданнями. 

Метод навчальних проектів є дійовим доповненням до лекційно-

практичної системи навчання. 
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ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ 
 

Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій 

уможливлює ефективну реалізацію ресурсно-орієнтованого навчання, 

однією з форм якого є дистанційне навчання [1].  
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При дистанційному навчанні з’являються можливості для 

реалізації нетрадиційних педагогічних підходів і форм навчання, 

наприклад, так звана методика навчання орієнтована не на викладача, 

а на студента або колективні форми навчання. 

Практика здійснення дистанційного навчання свідчить, що 

викладач-координатор дистанційного навчання повинен: 

 знати основні принципи функціонування 

телекомунікаційних систем; 

 знати особливості проведення теле- і відео-конференцій, 

форумів; 

 знати основи телекомунікаційного етикету; 

 володіти навичками інформаційної "навігації"; 

 вміти  працювати з інформаційними ресурсами (базами 

даних, інформаційними службами); 

 вміти створювати веб-сторінки; 

 володіти конкретним інформаційно-освітнім середовищем; 

 вміти користуватися комплексом послуг, які передбачені у 

середовищі; 

 вміти подати навчальний матеріал так, щоб забезпечити 

ефективну, індивідуальну, незалежно від місця і часу, роботу студентів; 

 знати факти, які стимулюють активізацію діяльності 

студентів в мережі, вміти ними користуватися у процесі дистанційного 

навчання; 

 знати індивідуальні стилі навчально-пізнавальної діяльності 

студентів; 

 знати особливості самостійної діяльності студентів в мережі 

в процесі дистанційного навчання; 

 вміти проводити психолого-педагогічне тестування і 

поточну діяльність студентів; 

 вміти попереджувати і розв'язувати конфліктні ситуації; 

 знати активні методи навчання (навчання в співробітництві, 

метод проектів, різнорівневе навчання, дослідницькі, пошукові 

методи); 

 вміти проводити рольові мережеві ігри; 

 вміти інтегрувати традиційні й дистанційні форми навчання; 

 володіти методикою формування критичного мислення, 

рефлексії у студентів;  

 вміти організувати і провести телекомунікаційний проект. 
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Активне використання можливостей комунікацій через 

комп'ютерні мережі для організації плідного спілкування між 

викладачами та студентами є головною перевагою використання 

глобальної мережі Інтернет у навчальному процесі. 

Бажаним є також вміння викладача якщо не створювати курси, то 

хоча б коригувати вже наявні згідно з новими вимогами до навчального 

матеріалу. 

Слід зазначити, що перераховані інноваційні знання та вміння 

входять до інформаційної та методичної культури викладача дисциплін 

комп’ютерного циклу, а також до інформаційної культури будь-якого 

викладача-предметника. 

Проведення дистанційних занять 

Перевагою дистанційного навчання є можливість врахування 

індивідуальних темпів навчання студентів, насичений і швидкий 

зворотний зв'язок з викладачем та іншими студентами. 

Дистанційному навчанню властиві висока мотивація і розвинуті 

пізнавальні здібності студентів, оскільки лише в цьому випадку вони 

зможуть займатися в інтерактивному режимі. Студенти при 

дистанційній формі навчання мають можливість на власний розсуд 

дозувати роботу з навчальним матеріалом і спілкування з викладачем, 

задавати йому питання в міру необхідності.  

Крім само мотивації, до студента дистанційного курсу 

висуваються такі вимоги як дисципліна праці, відсутність технофобії, 

орієнтованість на розв'язування технічних і інших проблем, уміння 

створювати навчальну продукцію у письмовій і графічній формі, 

розвинута здатність виражати себе в телекомунікаціях. 

Організація дистанційного навчання в коледжі може передбачати 

створення класів двох типів: синхронні (он-лайн режим), працюючі за 

однією програмою з загальним стартовим початком; асинхронні 

(онлайн режим), до яких студенти приймаються не одночасно, а у 

різний час протягом дня, тижня, всього навчального року. У 

останньому випадку більш досвідчені студенти допомагають менш 

досвідченим; навчання відбувається з опорою на різницю навчального 

потенціалу нових і колишніх студентів. Подібні можливості 

дистанційного навчання є дуже цінними для розвитку і застосування 

різновікових педагогічних технологій. 

Майже всі традиційні способи взаємодії між викладачем і 

студентами можуть мати місце в дистанційному навчанні. Сучасні 

засоби телекомунікацій не тільки надають віртуальні аналоги очним 
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навчальним контактам, а й у деяких випадках істотно розширюють їх 

можливості. Розглянемо елементи традиційного очного навчання, які 

одержали адекватне відображення на дистанційних заняттях. 

Навчальний матеріал. У викладача існує можливість забезпечити 

студентів всіма видами навчальних матеріалів для підготовки до занять 

ще до того, як почнеться діалогова частина навчання. Необхідний 

матеріал надається студентам такими способами: 

а) пересилається звичайною поштою у вигляді певного 

комплекту, який може включати CD-ROM чи дискету, аудіокасету. 

відеокасету, «паперові» посібники (кейс-технологія);  

б) пересилається електронною поштою в архівованому файлі 

—відразу чи вроздріб, протягом навчального процесу; 

в) розміщається на освітньому сайті дистанційного 

призначення для доступу до нього всіх зареєстрованих студентів; 

г) оформляється у вигляді веб-квестів з посиланнями на 

необхідний матеріал у мережі Інтернет; 

д) студентам надається доступ до однієї чи кількох 

електронних бібліотек. 

Діагностичний матеріал. Викладач (тьютор) і студент 

обмінюються через електронну пошту тестами, контрольними 

завданнями, табелями успішності, листами оцінювань тощо. Все це 

розміщено на освітньому сервері (веб-сайті) і доступно як викладачу, 

так і студентам відповідно до встановлених для них доступів 

(наприклад, кожен студент має пароль для входу у відповідні розділи 

сайту). Викладач забезпечує студентів домашніми завданнями, 

консультує щодо їх виконання. 

Наочність. Під час телекомунікації в реальному часі викладач 

демонструє студентам слайди, картинки, графіки та ін., проводить 

віртуальну екскурсію в мережі Інтернет за заздалегідь підготовленими 

електронними адресами. Студенти також обмінюються наочними 

матеріалами між собою. Свої роботи студенти розмішують на сервері 

для доступу до них інших студентів і викладачів, або для загального 

відкритого доступу всіх бажаючих. 

Викладач задає студентам запитання. Викладач задає студентам 

запитання як у режимі електронної конференції, так і в «реальному 

часі» в режимі ІCQ, чат чи відео конференцій. При цьому він задає 

запитання як одному зі студентів, так і всій групі одночасно. 

Викладач пояснює матеріал в односторонньому порядку чи 

пересилає студентам записи своїх відеолекцій, а також лекцій фахівців 
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з досліджуваних питань. Іноді корисно відправити студентам набір 

посилань на освітні ресурси з мережі Інтернет чи спеціально 

підготовлену веб-сторінку з посиланнями з досліджуваної теми, так 

званий веб-квест. 

Викладач управляє дискусіями. Викладач починає дискусію з 

досліджуваної проблеми, управляє дискусіями між студентами в 

рамках досліджуваної теми і відповідно до поставлених навчальних 

задач у режимі різних видів телеконференцій та форумів. Дискусія 

може проходити в режимах веб-форуму, телеконференції, чат-дискусії. 

Студенти задають викладачу запитання. Студенти можуть 

задавати викладачу запитання як персонально, направляючи йому 

електронного листа, спілкуючись з ним у реальному часі (наприклад, в 

окремому «вікні» на час колективного чат-заняття), так і публічно, 

висловлюючи свої запитання і міркування в загальному списку 

розсилання. 

Студент задає запитання студентові. Студент може задати 

запитання іншому студентові чи всім своїм віртуальним 

одногрупникам. Викладач регулює цей процес відповідно до 

навчальних цілей, вносить свої коментарі і запитання. Можливе також 

і вільне електронне спілкування студентів один з одним у зручний для 

них час, оскільки адреси кожного з них, як правило, загальнодоступні 

для всього віртуального класу. 

Викладач бачить реакцію студента і виражає свою. У режимі 

відеоконференції викладач бачить реакцію студента на поточну 

проблему чи на запитання, що задається. Для відображення емоційного 

стану в текстових електронних телекомунікаціях застосовуються так 

звані смайлики, які створюються за допомогою знаків клавіатури, 

наприклад, значок  :-) — означає посмішку; :-( — смуток, 

незадоволення [2]. 

Деякі телекомунікаційні програми пропонують додаткові засоби 

для відображення емоційного стану. Наприклад, додаток Microsoft Chat 

включає можливість вибору кожним учасником електронної дискусії 

графічного персонажа – від домогосподарки до інопланетянина, 

кожний з який має кілька емоційних станів, які можна легко обирати за 

допомогою комп'ютерної мишки. На рисунку 1 зображено вікно чату, 

який використовується викладачами інформатики для організації 

дистанційних занять та віртуальних консультацій (http://informatika-

resurs.jimdo.com/):  

 

http://informatika-resurs.jimdo.com/
http://informatika-resurs.jimdo.com/
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Рис. 1. Чат 

 

Викладач оцінює студента. Викладач оцінює роботу студента під 

час проведення дистанційного заняття, а також його домашні роботи, 

тести, творчі навчальні проекти і дослідження за допомогою кожного з 

дистанційних телекомунікаційних засобів. 

Список використаних джерел 
1. Кононец Н. В. Дистанційне навчання як форма ресурсно-

орієнтованого навчання студентів заочного відділення / Кононец Н. В. 

// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.29. 

Том II : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-

педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 365–372. 

2. Спілкування в мережі Інтернет з використанням смайликів. 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://bilokurakyne.at.ua/pages/smailik.htm  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ 

«РОСБІЗНЕСКОНСАЛТИНГ» ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Найбільше значення має не те, що 

учень використовує новітні 

технології, а те, як це використання 

сприяє підвищенню рівня його 

освіченості. 

С. Ерманн 

 

Сьогодні нікого не треба переконувати, що успішна кар'єра 

починається з хорошої освіти. Не секрет, що ринок праці сьогодні 

надзвичайно рухливий. Тому затребуваними стають люди, які здатні 

мобільно змінювати професію, бути готовими до самоосвіти, 

саморозвитку. Одним з шляхів досягнення суспільством цих важливих 

соціально-освітніх і культурно-моральних цілей є модернізація змісту 

і технологій освіти, у тому числі застосування інноваційних методів 

навчання. 

З урахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій та 

педагогічних завдань використання ІТ (розвитку особистості, 

виконання соціального замовлення, інтенсифікації навчально-

виховного процесу), зрозуміло, що необхідна така модель навчально-

виховного процесу, яка б дозволяла студенту використовувати 

комп’ютерні технології як інтелектуальний підсилювач під час 

вивчення дисциплін, які не пов’язані з інформатикою.  

Найбільш затребувані інноваційні методичні розробки 

викладання економічних комп’ютерних дисциплін, наприклад, таких 

як «Інформаційні системи». 

Під час проведення зі студентами практичних робіт на тему 

“Інформаційні системи масового обслуговування на основі WEB-

технологій (WMIS) та їх використання на підприємствах. 

Знайомство з системами Інтернет-трейдингу та їх використання 

для інвестиційної діяльності на підприємствах” я використовую 

навчальний інтернет-ресурс «Росбізнесконсалтінгу» (адреса: 

portfolio.rbc.ru). Реєстрація і створення власного аканту студента на 

даному ресурсі дозволяє йому: 

1) сформувати власний інвестиційний портфель (мінімальна 
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кількість видів фондовиих інструментів - акцій та держпаперів – 8 -10 

штук); 

2) відстежувати протягом стан інвестиційного портфелю та в 

разі потреби оновлювати зміст портфелю, контролювати ціну цінних 

паперів та акцій, купляти та продавати їх, намагатись досягти 

максимальної прибутковості; 

3) описувати стан власного інвестиційного портфеля, його 

історію та баланс; 

4) будувати графіки та  аналізувати динаміку зміни ціни акцій 

(графіки технічного аналізу), що входять до інвестиційного портфеля; 

5) робити загальні висновки по практичній роботі (початкова

 вартість портфеля, кінцева вартість портфеля, прибутковість 

(збитковість) абсолютна та відносна). 

Для того, щоб ввійти в систему, слід викликати БРАУЗЕР, 

ввести наступну адресу (без WWW!!!): http://portfolio.rbc.ru/ та 

натиснути OK. В результаті таких дій на екрані з’явиться анкета для 

індивідуальної реєстрації в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

(рис.1). При реєстрації слід ввести відповідну інформацію з 

урахуванням наведених обмежень (у вікно Название портфеля 

необхідно ввести назву портфеля за таким форматом: власне 

прізвище латинськими літерами_номер групи). Зокрема, необхідно 

ввести наступну інформацію: 

а) валюту підсумку в таблиці власного інвестиційного портфеля; 

б) початковий капітал (не менш $10000, але не більш $1000000); 

в) розмір комісійних виплат, що покладаються біржі при 

здійсненні угоди купівлі- продажу; 

г) число знаків після коми в числових значеннях котирувань, 

індексів. 

На закінчення слід у лівій нижній частині натиснути кнопку 

Создать портфель. Підтвердженням успішної реєстрації власного 

інвестиційного портфелю стане поява на екрані сторінки, наведеної на 

рис. 2. Для продовження роботи слід натиснути на гіперпосилання 

Сюда в лівій верхній частині екрана. 

http://portfolio.rbc.ru/
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Рис. 1. Анкета для реєстрації нового користувача в системі 

 
Рис. 2. Сторінка підтвердження реєстрації власного 

інвестиційного портфелю в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

На практиці біржові гравці створюють кілька портфелів різного 

призначення: наприклад, високоприбутковий ризиковий і, навпроти 

надійний і ліквідний, але і малоприбутковий. Додати ще один 

портфель можна вже після реєстрації, вибравши кнопку "створити" у 

меню навігації системи. 

Після створення портфелю можна приступити до придбання 

цінних паперів. Для цього у вікні стану портфеля натиснути у верхній 

частині на кнопку Покупка. 

Відкриється окреме невелике вікно, у якому необхідно вибрати 

умови покупки (рис. 4). Можна придбати акції підприємств на біржах 

РТС і МФБ і державні папери на ММВБ. Крім того, натиснувши на 

кнопку "індекси" у меню навігації, можна додати у свій портфель 

біржові індекси - це допоможе вам орієнтуватися в ринковій 

обстановці. Для покупки цінного папера (корпоративних паперів чи 

держоблігацій) необхідно: а) вибрати її з відповідного списку, що 

випадає, (уведіть перші три букви назви компанії російською мовою 

чи тікера компанії англійською мовою для швидкого пошуку); б) 

указати кількість паперів, що купуються, і клацнути по кнопці Купить. 
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а) без сигналів Alerts! 

 
б) з сигналами Alerts! 

Рис.3. Вікно стану портфеля в системі 

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

 
Рис. 4. Вікно купівлі акцій в системі 

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 
Система повідомить вам загальну суму угоди і ціну придбання 

вами активу і запропонує підтвердити її. Якщо загальна сума угоди 

перевищує кількість наявних на поточний момент вільних засобів, 

система запропонує збільшити розмір стартового капіталу (на сторінці 

"Настроювання"). Після підтвердження цінний папір буде додано у 

ваш портфель, і можна відразу приступити до покупки наступного 

папера. 

У системі Портфель прийнято ряд умовностей: 

1) акції вважаються завжди доступними на ринку (як для 
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покупки, так і для продажу); 

2) угоди відбуваються миттєво; 

3) відсутня черга заявок; 

4) при перевищенні розміру готівки вам пропонуються змінити 

розмір стартового чи капіталу відмовитися від покупки. 

Для того, щоб прийняти рішення щодо закупівлі акцій 

конкретного емітента, cлід скористатись графіками технічного 

аналізу (рис.5). Викликати їх можна шляхом активізації у верхній 

частині посилання Теханализ. 

 
Рис.5. Графік технічного аналізу в системі 

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 
Інформація про всі папери в портфелі зведена в таблицю, де 

можуть відбиватися різні параметри: ціна покупки і продажу, 

прибутковість даного інструмента у відсотках і абсолютному 

вираженні, кількість паперів і ін при цьому можна видалити 

непотрібні в даний момент стовпці таблиці і додати необхідні, 

позначивши їх у заголовку таблиці й у списку під нею відповідно, і 

клацнувши по кнопках Добавить/убрать колонку під таблицею з 

інструментами портфеля (рис.3). 

Натискання кнопки Колонки по умолчанию приведене до того, 

що склад стовпців таблиці прийме вихідний вид, як при першому 

вході у портфель. Новини по  корпоративному емітенту, чиї цінні 

папери знаходяться у портфелі, можна подивитися, натиснувши на 

зелену піктограму  (рис.6). Праворуч під таблицею з інструментами 

портфеля знаходиться механізм перемикання валют. З його допомогою 

можна установити долар США чи російський рубль як валюту 

портфеля – тоді всі грошові поля таблиці будуть представлені тільки 

в одній з валют. При виборі режиму Стандарт грошові поля таблиці 
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будуть представлені в тій валюті, у якій інструменти котируються на 

біржі. 

 
Рис.6. Вікно корпоративних новин по конкретному емітенту в 

системі 

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 
Для установки сигналів слід клацнути по посиланню Alerts! і 

ввести у поля форми необхідні граничні значення. При досягненні 

котируванням у ході торгів заданого параметра, навпроти тікера 

відповідного цінного папера в таблиці портфеля з'явиться сигнал-

піктограма , а також над таблицею з'явиться новий рядок "Alerts!" 

с бігучим по цьому тікером, по якому зафіксований сигнал (у дужках 

- найменування портфеля, у який включена даний цінний папір). 

Сигнал зникне при зміні користувачем установок Alerts! по цьому 

цінному папері чи в момент повторного перетинання котируванням 

установленого стоп-сигналу. 

 
Рис.7. Настроювання сигналів Alerts! в системі 

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

Користувач також може установити сигнали і на інструменти, що 

не входять в портфель. Для цього в нижній частині сторінки Alerts! 
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необхідно додати зі списку цікавлячий користувача цінний папір і 

установити необхідні граничні значення. 

Сигнал Alerts! з'явиться на головній сторінці портфеля, над 

таблицею, у новому рядку, що біжить, з тікером. Для видалення зі 

списку Alerts!- інструментів, що не входять у портфель, необхідно 

натиснути на піктограму Удалить праворуч у рядку з потрібним 

інструментом (рис.8.). 

 
Рис.8. Вікно з повідомленням про успішність настроювання 

сигналів Alerts! в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

При відстежуванні динаміки ринку вчасно спрацювали 

установлені вами сигнали, і один з інструментів досяг піка своєї 

прибутковості. Слід перейти до продажу акцій. Для цього необхідно 

клацнути по посиланню Продажа. Після цього відкриється вікно з 

таблицею найменувань усіх паперів вашого портфеля й основною 

інформацією щодо кожного папера (рис.9.). У лівому стовпчику слід 

вказати, який з паперів ви хотіли б продати, а в крайньому правому - 

ввести кількість акцій для продажу. Після цього слід натиснутина 

кнопці Продать для підтвердження намірів щодо прожажу. 

Якщо ви намагаєтеся продати більше акцій, чим є у вас у 

портфелі, система запропонує продати їхній пакет цілком, і коректно 

установить необхідне число в заявці на продаж. 

 
Рис.9. Вікно продажу акцій в системі 

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 
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Клацнувши по посиланню История, можно побачити 

хронологічний список усіх зроблених вами операцій щодо 

купівлі/продажу цінних паперів, розбитий на сторінки по 20 операцій 

на кожній. Весь список можна відсортувати по зростанню чи 

убуванню даних у кожному із стовпчиків (рис.10). 

 
Рис.10. Вікно История в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

Активізація посилання Баланс приведе до появи сторінки із 

сумарними показниками результатів діяльності в двох валютах 

(рис.11): спочатку показано загальний баланс обраного портфеля, а 

нижче дається  розшифровка окремо по корпоративних паперах і по 

держоблігаціях. 

 
Рис.11. Вікно Баланс в системі РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

Сумма инвестиций – загальна сума коштів, які початково 

інвестовані в покупку цінних паперів, що знаходяться в даний 

момент у поточному портфелі цінних паперів; Комиссия – загальна 

сума комісійних зборів, сплачена по угодах з цінними паперами, що 

знаходяться в даний момент у поточному портфелі. Доходность – 

загальна прибутковість (у %) по портфелю обраному типу паперів до 

сьогоднішнього дня. Прибыль – кошти, що є різницею між сумою 
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коштів від продажу активів за сьогоднішніми цінами і сумою коштів, 

витрачених на покупку цих активів, сумою комісійних виплат. 

Рыночная  стоимость  ценных  бумаг – сума коштів, яку можна було 

б одержати у випадку продажу активів за сьогоднішніми цінами. 

Наличные средства – сума, на яку стартовий капітал і зафіксований 

прибуток перевищують суму інвестованих коштів і зафіксовані збитки. 

Налагодження портфеля 
Змінити зазначені при реєстрації параметри портфеля, а також 

склад стовпців таблиці "за замовчуванням" можна, клацнувши по 

посиланню Настройки. 

Вироблення уміння оперативно вирішувати поставлені завдання 

залежить від темпераменту того, хто навчається. Однаково швидко 

думати і діяти усіх у студентів навчити неможливо, але кожному 

пропонується керуватися в практичних справах загальним правилом: 

як тільки проблема виникла, необхідно відразу ж приступати до її 

рішення.  

Тому методика вивчення курсу «Інформаційних систем» 

спирається на цей підхід в навчанні студентів економічним 

дисциплінам, суть якого полягає в тому, що: студенти повинні 

залучатися до самого процесу навчання; вирішувати конкретні 

практичні завдання; бачити результат своєї діяльності; вміти 

аналізувати свої дії та результат; аналізувати фактори, що впливають 

на кінцевий результат. 

 

Станіслава Шелін 

викладач бухгалтерських дисциплін, викладач вищої категорії, 

викладач-методист, Горохівський коледж Львівського національного 

аграрного університету, stanislavashelin@ukr.net  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ "INTEL. 

НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО" У ВИВЧЕННІ 

ДИСЦИПЛІНИ "СТАТИСТИКА" 

 

Сучасна молодь відчувають себе досить вільно у світі 

комп'ютерних технологій. Вони є аборигенами цього світу. Тому 

гостро стоїть завдання перед викладачами не обмежувати знання 

студентів, а їх розвивати. Отже, викладач повен сам вільно володіти 

інформаційно-комунікаційними технологіями та вміло застосовувати 

їх для навчання та розвитку студентів. 

mailto:stanislavashelin@ukr.net
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Кроком до практичного розв'язання цієї задачі є запровадження у 

навчально-виховний процес Горохівського коледжу ЛНАУ 

експериментального курсу з методики використання комп'ютерної 

техніки на базі програми "Intel. Навчання для майбутнього" для 

студентів, що одержують спеціальність "Бухгалтерський облік" з 

дисципліни "Статистика". Дана програма є інноваційною.  

Особливість змісту вивчення даного курсу полягає в поєднанні 

інноваційним педагогічним технологіям з комп'ютерними, що 

передбачає навчання студентів: 

 планування навчального проекту, який відповідає освітнім 

стандартам і навчальним програмам вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації; 

 планування діяльності студентів у проекті; 

 формуванню у студентів критичного мислення і навичок 

мислення високого рівня; 

 організації процесу  навчання за допомогою побудованих 

запитань (проблемне навчання); 

 навичкам оцінювання всіх видів діяльності студентів, 

пов'язаних з комп'ютером, використанням спеціальних критеріїв і 

форм; 

 керуванню роботою студентів щодо висування гіпотез, їх 

доведення або спростування, використовуючи зокрема інформаційні 

технології; 

 ефективному використанню інформаційних технологій для 

презентації результатів власного дослідження студентами, 

знаходження однодумців та партнерів для здійснення планів; 

 застосуванню викладачем на практичних заняттях активних 

методів і форм навчання: методу проектів, мозкового штурму, 

рефлексії, парної роботи, роботи в малих групах, тощо. 

Навчання відбувається за проектною методикою: студенти 

створюють свій власний навчальний проект по обраній темі з 

дисципліни "Статистика", яка відповідає навчальній програмі. 

Крім того, студенти опановують технологію самостійного 

опрацювання інформації з різних джерел, виробляють здатність 

орієнтуватися у великому обсязі інформації, робити самостійний 

вибір, аналітично оцінювати можливо суперечливі точки зору. У 

результаті такої роботи формуються, відшліфовуються вихідні якості 

особистості творчо мислячої людини. Студенти ходять у проект із 

різними знаннями, уміннями, навичками, знаходять їм застосування й 
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закінчують проект на новому рівні знань. Перш за все, самостійний 

вибір студентом теми навчального проекту, який є одним з ключових 

моментів як для подальшої мотивації до роботи, так і до реалізації 

творчого потенціалу, інтегрованих знань, умінь, навичок студента. 

Важливим елементом за даною методикою є створення основних 

питань, які повинні зацікавити студентів, спонукати їх до нових знань 

та практичних умінь. Приклади тем студентських проектів 2013-2014 

навчального року і відповідних ключових питань надано в таблиці 1. 

Наведені у таблиці 1 приклади демонструють, що на стадії 

обрання теми та формування основних питань студенти навчаються 

творчо підходити до участі у навчальному проекті. Опанувавши 

матеріал і здійснивши всі передбачені види діяльності, студенти 

матимуть повне методичне забезпечення свого навчального проекту, 

що складається з 14 файлів, серед яких [2.Модуль2]: 

 план навчального проекту  

 план реалізації проекту  

 список інформаційних джерел приклад студентської 

презентації  

 приклад студентської публікації приклад студентського 

веб-сайту  

 форми та критерії оцінювання студентської презентації  

 форми та критерії оцінювання студентської публікації  

 форми та критерії оцінювання студентського веб-сайту 

дидактичний матеріал  

 методичні матеріали  

Таблиця 1 

Приклади тем навчальних проектів з дисципліни 

"Статистика", створених студентами Горохівського коледжу 

ЛНАУ, і основних питань до них 

Тема проекту Ключове питання Тематичні питання 

Статистика 

земельних 

ресурсів 

Що є найбільшим 

багатством? 

Як впливає трансформація 

землі на підвищення 

ефективності 

сільськогосподарського 

виробництва? 

Яка ціна неоціненного? 

Які перспективи ринку землі? 
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Статистика праці Яка ціна робочої 

сили? 

За якими показниками 

характеризують трудові 

ресурси в Україні? 

 Як оцінити працю людини? 

Які перспективи розвитку 

ринку праці? 

Статистика 

матеріально-

технічної бази 

Що є серцем 

підприємства? 

Що відноситься до 

виробничих засобів у 

сільському господарстві? 

Як оцінюються основні 

засоби? 

Чи ефективно 

використовуються основні 

засоби на підприємствах? 

Статистика 

життєвого рівня 

населення 

Що є 

найдорожчою 

цінністю у 

людини? 

 

Який сучасний рівень життя 

населення в Україні? 

Що впливає на мій соціальний 

статус? 

Яким має бути бюджет сім'ї? 

 

Людина – це вічна дитина, вона завжди тягнеться до нових 

іграшок, особливо нетрадиційних. І неважливо, яка це іграшка, новий 

комп'ютер чи методика традиційної дисципліни, - просто це щось нове, 

що хвилює, бентежить і манить… 

Перше знайомство з програмою "Intel. Навчання для 

майбутнього" сприймається з величезним ентузіазмом. Цьому, 

мабуть, сприяє не тільки її безумовно   глибокий навчально-

методичний зміст, а й дуже добре продуманий і виважений 

психологічний супровід: використання релаксаційних вправ, 

різноманітних психолого-методичних прийомів, системне 

підтримування позитивного емоційного стану [2.Модуль1]. 

Коли перша хвиля захопленості спадає, хочеться якось по-новому 

застосувати набуті знання і вміння. На дисципліну "Статистика" 

навчальним планом передбачено 108 годин: з яких 60 годин 

аудиторних, а 48 винесено на самостійне вивчення, крім того 10 годин 

індивідуальних занять. Тому виникла ідея, щоб матеріал який  

виноситься на самостійне вивчення та індивідуальні завдання студенти 

під керівництвом викладача опрацьовували з використанням програми 
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"Intel. Навчання для майбутнього". Студенти утворили групи і 

створили свої портфоліо.   

Результат був таким: спочатку трепетне змагання в формах 

подачі нового матеріалу: від статистичних схем, таблиць – до рухомих, 

динамічних, неординарних. 

Кількісний аналіз студентських портфоліо навів на певні роздуми 

про стан викладання дисципліни фахового спрямування. 

У студентських проектах найвищою популярністю користуються 

теми дисципліни "Статистика", в яких широко використовується такі 

статистичні  методи, як: статистичне спостереження, зведення і 

групування даних, статистичний аналіз показників, соціологічне 

дослідження, індексні методи аналізу та ін.  

Використання найновітніших технологій у вивчені дисципліни 

сприяють творчому підходу, розвитку мислення високого рівня, 

формуванню професійно-ділових якостей майбутніх спеціалістів . 

Організація самостійної роботи студентів із використанням 

персональних комп'ютерів змушують викладача використовувати 

інтерактивні методи навчання, використання мультимедійних 

середовищ у навчально-виховному процесі, розроблення дидактичних 

матеріалів за допомогою табличного процесора "Microsoft Excel". 

Таким чином, кожний студент під час роботи над проектом мав 

можливість вільно обрати тему, звернутися до викладача з проблемних 

питань щодо створення проекту та отримати допомогу. 

У роботі над проектом студенти показали достатній рівень знань 

з статистики, економіки, економічного аналізу, політекономії та ін. 

економічних дисциплін. Студенти створивши свій власний проект з 

будь-якої теми дисципліни можуть його реалізувати під час практики 

за спеціальністю "Бухгалтерський облік" або під час майбутньої 

професійної діяльності. При цьому важливими елементами даного 

курсу є формування у майбутніх молодших спеціалістів знань, умінь 

та навичок, спрямованих на розвиток в них креативності. 

Крім того, студенти опановують технологію самостійного 

опрацювання інформації з різних джерел, виробляють здатність 

орієнтуватися у великому обсязі інформації, робити самостійний 

вибір, аналітично оцінювати можливо суперечливі точки зору. У 

результаті такої роботи формуються, відшліфовуються вихідні якості 

особистості творчо мислячої людини. Студенти ходять у проект із 

різними знаннями, уміннями, навичками, знаходять їм застосування й 

закінчують проект на новому рівні знань. Перш за все, самостійний 
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вибір студентом теми навчального проекту, який є одним з ключових 

моментів як для подальшої мотивації до роботи, так і до реалізації 

творчого потенціалу. Важливим елементом за даною методикою є 

створення основних питань, які повинні зацікавити студентів, 

спонукати їх до нових знань та практичних умінь. Опанувавши 

самостійно новий матеріал студенти на власному досвіді відчувають 

захоплення від творчого пошуку, вони усвідомлюють його значення та 

набувають умінь спроектувати та підтримувати його у майбутній 

професії [1.c.152]. 

Курс "Статистика" на бухгалтерському відділі коледжу 

вичитується у першому семестрі на 2 курсі бухгалтерів. По 

завершенню вичитаного предмета необхідно провести оцінювання 

досягнень студентів, тобто проведення поточного та підсумкового 

контролю знань, умінь та набутих навичок. Підсумкове оцінювання 

відбувається у двох формах: публічний захист Портфоліо  та  залік. 

Поточне оцінювання проводиться по темах. За кожен результат 

діяльності виставляється оцінка за 5 бальною шкалою. Поточне 

оцінювання дає можливість вчасно виявити проблеми, які мають 

студенти, скорегувати їх подальшу діяльність. Також оцінювання 

проводиться за тестовою програмою "Асистент ІІ". 

Використання інтерактивних технологій дозволяє організувати 

процес навчання таким чином, що в ньому беруть участь всі учасники 

навчального процесу, взаємодіючи між собою (студенти) та 

викладачем, а також відкривають можливість здійснення самостійного 

навчання, розв’язку життєво важливих проблем [1.c.82]. 

Студенти навчаються працювати в команді, захищати власну 

точку зору, репрезентувати відповідні напрацювання та ін. 

Змінюються вимоги до викладача, до його діяльності. Робота в 

інтерактивному режимі сприятиме розвитку: комунікабельності; умінь 

до організації навчального середовища; формування вмінь до 

самостійної діяльності; вміння створювати ситуації, що спонукають до 

інтеграції знань для розв’язання висунутої проблеми. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ПІД 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕЦІЙ – ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Впровадження інноваційних мультимедійних технологій у 

практику вищої школи. Загальнолюдська тенденція до глобалізації та 

перехід людства до науково-інформаційних технологій вивели науку і 

освіту на новий рівень, створюючи нові можливості та висуваючи нові 

вимоги й завдання до свідомого та ефективного функціонування в 

умовах глобалізованого, інформаційного суспільства.  

Важливою складовою інформатизації освітнього процесу є 

накопичення досвіду використання мультимедійних засобів під час 

проведення лекцій. Впровадження сучасних досягнень у сфері 

мультимедійних технологій в освіту дозволяють реально полегшити 

працю викладача, підвищити мотивацію на навчання, оптимізувати 

ефективність та якість педагогічного процесу. Використання 

комп’ютера дозволяє створювати інформаційне середовище, що 

стимулює інтерес і допитливість студентів.Прискорення науково-

технічного прогресу, спричиненого стрімким розвитком 

інформаційних технологій, докорінно видозмінює образ сучасного 

суспільства. Характер цих змін зачіпає різні сфери діяльності людини 

та полягає у розширенні інформаційного простору її життя. Стрімке 

розширення системи знань й існуюча проблема щодо забезпечення її 

цілісного сприйняття та якісного засвоєння актуалізують принципово 

новий напрям використання інформаційних технологій, який 

ґрунтується на застосуванні мультимедійних засобів і комплексів. Це 

обумовлено тим, що мультимедіа створює мультисенсорне навчальне 

середовище, яке забезпечує зростання ступеня засвоєння навчального 

матеріалу. 

Особливі перспективи відкриває мультимедіа для дистанційного 

навчання: в даний час, в основному, сформульовані концепції 

побудови електронних курсів для дистанційної освіти, також 

пропонуються мультимедійні курси, розроблені таким чином, що 

можуть взяти на себе частину дидактичних функцій викладача. 

«Мультимедіа» означає спектр інформаційних технологій, що 

mailto:lavkabux@mail.ru
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використовують різноманітні програмні та технічні засоби з метою 

найбільш ефективного впливу на користувача (що став одночасно і 

читачем, і слухачем, і глядачем). Завдяки застосуванню в 

мультимедійних технологіях одночасної дії графічної, аудіо (звукової) 

і візуальної інформації ці засоби володіють великим емоційним 

зарядом і активно включають увагу користувача (слухача) [1, с.55–58.]. 

Лекція у вищій школі розглядається і як метод, і як форма 

навчання, що призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Для 

того, щоб лекції мали проблемний характер, відбивали сучасні 

досягнення науково-технічного й суспільного розвитку, теорії і 

практики, сприяли поглибленій самостійній роботі майбутніх 

фахівців, розвитку їх творчих здібностей слід застосовувати новітні 

інноваційні технології викладання. До них належать мультимедійна 

лекція, що включає елементи новітніх інформаційних технологій. 

О. Пінчук під мультимедійною технологією розуміє «технологію, яка 

окреслює порядок розробки, функціонування та застосування засобів 

обробки інформації різних модальностей» і вважає «розрізнення 

понять програмний засіб, програмний продукт і мультимедійний 

продукт не тільки доцільним, а й принциповим» [1]. Н.М.Стеценко: 

«Основна ж вимога до лектора – це ентузіазм і настрій на досягнення 

мети, бо саме поставлені цілі визначають вибір форм і методів 

навчання, які дозволяють швидше досягти мети заняття; впливають на 

підвищення мотивації студентів та ступінь засвоєння навчального 

матеріалу, здатність до тривалого запам’ятовування нових знань; 

сприяють формуванню умінь використовувати одержані знання і 

навички в роботі; спонукають до творчого підходу використання 

знань; стимулюють потребу в їхньому вдосконаленні» [2]. 

Вважаємо доцільним розробляти розгалужені презентації, які 

дають змогу, у разі потреби і за наявності деякого досвіду, 

«підлаштовуватися» до настрою аудиторії і враховувати контингент 

студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності). 

Поряд з очевидними перевагами мультимедійних засобів існують 

проблемні питання їх використання, оскільки для створення і 

використання якісної презентації необхідні навички роботи зі 

спеціальним програмним забезпеченням, які є не у кожного викладача. 

Крім того, розробка мультимедійних продуктів потребує неабияких 

зусиль, часових затрат і знань з різноманітних областей. Недосконалі 

презентації, у яких має місце зловживання спецефектами і надмірні 

обсяги інформації, можуть відволікати увагу студентів від основного 
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матеріалу. Часто під час розробки мультимедійних засобів навчання 

акцент робиться не на навчання, не на допомогу студенту, а на 

технологію програмної реалізації [3]. Студенти, які швидше 

опановують сучасні комп’ютерні технології, можуть готувати 

мультимедійні презентації на задану тему як творчі роботи, що 

сприятиме взаємозбагаченню, взаємному навчанню студента і 

викладача, зростанню інтелектуального рівня, побудові партнерських 

стосунків, академічної єдності. Матеріал, який розглядається на 

лекціях з використанням комп’ютерних навчальних систем, як 

правило краще сприймається і запам’ятовується слухачами. Така 

форма піднесення матеріалу дозволяє максимально сконцентрувати 

свою увагу на інформації, яка надходить, краще її осмислити та 

сприйняти. Одночасний візуальний та аудіальний вплив на студентів 

утворює потрібний емоційний настрій, який активує і посилює усі 

види пам’яті та сприяє її довготривалості. 

Головне при використанні мультимедіа дотримуватись міри, 

інакше замість очікуваного результату, заняття перетвориться у 

пустотну забаву, за якою можливо викладач намагається сховати свою 

некомпетентність у питаннях тем курсу, що вивчається. Але не можу 

погодитися з висловлюванням багатьох авторів про те, що 

комп’ютеризація навчального процесу суттєво полегшує повсякденну 

роботу викладача. Адже для складення програмного забезпечення 

потрібно дуже багато часу, а також відповідний досвід у 

програмуванні й роботі з Інтернетом. Таким чином, розглянуті основні 

напрями використання мультимедійних технологій в навчальному 

процесі ВНЗ. Як відмічалося вище, використання мультимедійних 

технологій дозволяє істотно підвищити ефективність навчального 

процесу. Проте слід звернути увагу і на недоліки застосування їх у 

навчальному процесі. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Впровадження нових інформаційних технологій у навчанні 

призвело до появи нових освітніх технологій і форм навчання, що 

базуються на електронних засобах обробки й передачі інформації. 

Незважаючи на розмаїтість технічних засобів і технологій, що 

використовуються в навчальному процесі, слід зазначити, що якість 

навчання залежить, насамперед, від досконалості навчального 

матеріалу, форми його подання й організації навчального процесу. 

Тому, навіть у традиційній схемі навчання, виникає багато проблем, 

пов'язаних з постійно наростаючим потоком нової інформації, 

ускладненням знань, відсутністю ілюстративного матеріалу. 

Поява мультимедіа засобів і технологій дозволяє вирішити ці 

проблеми. Впровадження комп'ютера в навчальний процес не тільки 

звільняє викладача від рутинної роботи в організації навчального 

процесу, воно дає можливість створити багатий довідковий та 

ілюстративний матеріал, представлений у найрізноманітнішому 

вигляді: текст, графіка, анімація, звукові і відео елементи. 

Сутність мультимедійної лекції полягає у тому, що під час 

викладання лекційного матеріалу викладач використовує електронні 

варіанти малюнків, схем, фотографій тощо, які демонструє на 

мультимедійному екрані (або моніторі комп’ютера у разі невеликої 

аудиторії); супроводжує свій виступ мультимедійною презентацією, 

фотосесією; демонструє невеличкі фрагменти науково-популярних 

фільмів (або мініфільмів). Такі лекції набувають більш динамічний і 

яскравий вигляд, ніж традиційний голослівний виступ викладача. Тут 

спрацьовує народна мудрість про те, що краще один раз побачити, ніж 

сто разів прослухати. Деякі явища та об’єкти взагалі неможливо 

описати словами так, щоб у слухачів сформувалася правдива наукова 

уява про них. 

У вітчизняних дослідженнях щодо проблем інформатизації вищої 

освіти відокремлюють такі напрямки розвитку наукової думки: 
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визначення концептуальних педагогічних положень про дистанційне 

навчання (О. Андреєв, В. Кухаренко, В. Луговий, С. Сисоєва); 

принципи та організація дистанційного навчання (О. Околепов, 

Е. Скибицький, Д. Хуторський); педагогічні підходи до 

комп’ютеризації навчального процесу (Є. Машбиц, І. Підласий) [1, 

с.15-18]. Як зауважують дослідники цієї проблеми, сучасні тенденції 

інтенсивного впровадження інформаційних технологій у навчальну 

діяльність студентів обумовлені такими переконаннями: життя учнів 

та студентів сьогодення настільки залежить від інноваційних 

технологій, що відбивається на їх соціальному та культурному 

світогляді і суттєво різниться з попередніми поколіннями, в житті яких 

цифрові технології поширеними не були; інноваційні технології 

здійснюють визначальний вплив на процеси навчання і викладання, 

оскільки студенти не тільки здобувають знання, виконують творчі 

завдання та діляться досвідом іншими способами, що кардинально 

різняться з тими, до яких звикли вчителі, але й мають радикально нові 

уявлення про те, якою повинна бути їх навчальна діяльність. 

Використання мультимедійних програмних засобів дозволяє 

інтенсифікувати діяльність викладача та студента; підвищити якість 

вивчення дисципліни; втілити в життя принцип наочності; зосередити 

увагу на найбільш важливих (з точки зору навчальних завдань і цілей) 

характеристиках об’єктів і явищ, що досліджуються. Разом з тим, 

застосування презентацій неодмінно має гармонійно поєднуватися з 

традиційною методикою викладання дисципліни. 

Мультимедійна ж лекція значно полегшує сприйняття інформації 

слухачами, тому що дозволяє студентам спиратися не тільки виключно 

на свою уяву, а й лицезріти явища вочевидь. Представлення матеріалу 

зазначеним чином також дозволяє ефективно узагальнити лекційний 

матеріал, продемонструвавши його у вигляді підсумкової блок-схеми 

на екрані або моніторі. Викладач може виносити на екран нові терміни, 

прізвища вчених, або взагалі цілі цитати, що допомагає слухачам 

правильно скласти особистий конспект матеріалу, який 

прослуховується. 

Розмитість змісту мультимедіа вимагає чіткого визначення 

поняття «мультимедійні технології» та їхнього місця у навчальному 

процесі вищої школи. У науковій та технічній літературі трапляються 

різні означення мультимедіа залежно від того, де та для кого 

передбачається його використання. У всесвітній доповіді ЮНЕСКО 

(1998 р.) «мультимедіа» називають здатність подавати текстуальні 
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зображення та звук користувачеві. Ю. Машбиць трактує мультимедіа 

як багатоканальне середовище, що видає інформацію в різноманітних 

модальностях [3, с.123-125]. У О. Шликової мультимедіа – 

«полісередовище», єдиний простір, який у синкретичному вигляді 

представляє різні види та способи надання інформації (текст, графіку, 

звук тощо) [1, с.34]. Деякі автори тлумачать мультимедіа як сучасну 

інформаційну технологію, що об’єднує за допомогою комп’ютерних 

засобів графічне та відео зображення, звук й інші спеціальні ефекти.  

Отже, в процесі науково-педагогічної діяльності слід вживати 

поняття «мультимедійні технології», «мультимедійні засоби», 

«мультимедійна інформація», «мультимедійні продукти». Так, 

зокрема, під мультимедійними технологіями розуміють порядок 

розробки, функціонування та застосування засобів інформації різних 

модальностей.  

Відомо, що 80% інформації людина отримує через зорові 

відчуття. Використання мультимедійної наочності дає змогу зоровому 

образу не лише швидко сприйняти нові знання, а також за допомогою 

картинок-ілюстрацій посилити ефективність засвоєння матеріалу. 

Однак, варто зауважити, що наочність – це не властивість приладів і 

установок, адже вони стають «наочними» в результаті узгодженої 

взаємодії слова викладача та демонстраційного пристрою. Саме слово 

є специфічним засобом наочності, яке визначає ставлення педагога до 

певної події чи явища, воно оживляє педагогічний процес, і жодні 

технічні засоби не здатні вплинути на розум слухачів так, як живе 

слово педагога. Саме лекція-презентація дає змогу поєднати ці вагомі 

важелі активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття 

інформації становить 15%, зорового – 25 %, а їхнє одночасне 

залучення до процесу навчання підвищує ефективність сприйняття 

матеріалу до 65%. Окрім того, в такій мультимедійній лекції 

реалізується взаємозв’язок між складовими педагогічної ергономіки 

(розширення можливостей педагогічної науки щодо глибшого 

пізнання та вдосконалення діяльності викладачів і студентів) 

«викладач – технічний пристрій – студент». Це сприяє створенню такої 

емоційної атмосфери, яка пробуджує інтерес до об’єкта вивчення, 

заохочує процес пізнання, створюючи належні умови підвищення 

ефективності розумової діяльності й ліквідації перевтоми, оскільки 

діяльність студентів переходить у «спілкування» з навчальним 

матеріалом, що запам’ятовується без надмірних зусиль. Наявність 
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таких умов служить показником комфортності навчального 

середовища, «оптимальної динаміки працездатності, доброго 

самопочуття і збереження здоров’я» [2]. 

Системне використання мультимедійних презентацій на 

лекційних заняттях, за умови врахування організаційно-педагогічних, 

навчально-методичних та психолого-ергономічних вимог до їхнього 

проектування, сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців за 

рахунок чіткої структуризації матеріалу, реалізації принципу 

наочності, надання навчальній діяльності студентів дослідницького 

спрямування, активації емоційного впливу, врахування 

індивідуальних особливостей студентів, інтенсифікації навчально-

пізнавальної діяльності. Реалізація принципів створення 

ілюстративно-графічних матеріалів підвищує інформативність 

навчальних текстів, полегшує їх вивчення і досягнення поставлених 

цілей. 

Перспективами подальших досліджень вважаємо аналіз 

оптимальної тривалості і частоти застосування мультимедійних 

технологій у вищій школі, використання технологій мультимедіа на 

практичних і лабораторних заняттях, а також висвітлення психолого-

педагогічних аспектів використання інноваційних засобів навчання 

під час підготовки фахівців. 

Таким чином, підсумовуючи, можемо констатувати, що одним із 

пріоритетних напрямків у галузі інформатизації освіти є розробка й 

впровадження мультимедійної техніки, введення в навчальний процес 

мультимедійних продуктів. Використання у практичній викладацькій 

роботі сучасних інформаційних технологій дозволяє, по-перше, 

змінити й збагатити зміст педагогічної освіти, й, по-друге, домогтися 

підвищення активізації та якості навчально-пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Одне із завдань системи освіти в сучасному суспільстві - 

забезпечити кожній людині вільний і відкритий доступ до освіти 

впродовж всього її життя, з урахуванням її інтересів, здібностей і 

потреб. Сьогодні йде інтенсивна підготовка до розширення і 

впровадження нових інноваційно-інформаційних технологій в освіту. 

Вже тепер інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 

становлять вагому частку світового виробництва, що веде до 

глобального перерозподілу як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. 

Крім того, розбудова єдиного Європейського освітнього простору в 

рамках Болонського процесу істотно підвищує роль ІКТ в освіті, що 

зумовлено сучасною світовою тенденцією до створення глобальних 

відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють, з одного боку, 

розвивати систему нагромадження і поширення наукових знань, а з 

іншого — надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів 

широким верствам населення. 

Сучасний етап розвитку цивілізації називають 

постіндустріальним, глобальним, відкритим, мережевим, 

інформаційним, і все частіше суспільством, заснованим на знаннях. 

Масове виробництво і розповсюдження знань, масове  використання 

засобів роботи з інформацією обіцяє змінити його за історично 

короткий період, ймовірно за життя кількох поколінь. Бурхливий 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як потужних 

інструментів для роботи з інформацією та знаннями суттєво 

прискорює такі зміни. 

Розбудова інформаційного суспільства є особливо актуальними 

для України, яка потребує інтелектуального забезпечення у всіх 

сферах життя людини, суспільства, економіки, держави з огляду на 

світові тенденції. Відомо, що освіта й наука — надзвичайно важливі 

інструменти суспільної трансформації. В останні роки в Україні 

прийнято цілий ряд документів, що мали б сприяти розвитку науки, 
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освіти, виконанню Національної програми інформатизації. І хоч ніхто 

не заперечує, що науково-технічний потенціал України є головним 

ресурсом виходу країни з кризи, що тільки спираючись на науку, 

освіту, технології та інновації, країна може вийти на європейський 

рівень прогресу, що без розвитку інноваційного потенціалу 

відставання України від розвинених країн стане надалі 

катастрофічним, але ситуація залишає бажати кращого. Слід зазначити 

також ще одну важливу складову необхідності посиленої уваги 

України до проблем науки та освіти - процес об’єднання Європи, що 

супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового 

простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в 

масштабах усього континенту. Серед пріоритетів інтеграції України у 

єдиний європейський простір вищої освіти безумовною складовою 

також є проблема інформатизації, створення належного освітнього 

інноваційно-інформаційного забезпечення [2]. 

Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку 

інформаційного суспільства — навчити учнів і студентів 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. У 

зв’язку з цим виникає нагальна потреба у прискоренні підготовки 

викладачів та фахівців у сфері ІКТ, в оснащенні закладів освіти 

сучасною комп’ютерною технікою, педагогічними програмними 

засобами, електронними підручниками тощо. Від вирішення цього 

завдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни. 

Використання мультимедійних інформаційних технологій в 

освіті за рахунок наявності множини аналітичних процедур (пошук, 

сортування, вибірка, порівняння інформації и т.д.); відкритої 

структури, що дозволяє швидко вносити будь-які зміни в зміст 

програми в залежності від результатів її апробації; можливості 

зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації 

(звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному 

виді сприяє: 

 розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних 

здібностей студентів; 

 формуванню у студентів пізнавальних можливостей, 

прагнення до самовдосконалення; 

 забезпеченню комплексності, безперервності взаємозв’язку 

між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом; 

 постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів 

навчальних процесів.  
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Принципово новий підхід до навчання слухачів, що базується на 

застосуванні ІКТ та інформаційних послуг Інтернет, полягає в: 

 широкому спілкуванні, вільному обміні інформацією, 

думками, ідеями учасників спільних проектів; 

 широких контактах із досвідом інших людей, культурою 

інших народів; 

 стимулюванні розвитку як рідного мовлення учасників 

співробітництва, так і оволодіння іноземними мовами; 

 сприянні набуття слухачами навичок користування 

комп'ютерною технікою й технологією [3]. 

Разом із тим, необхідно зазначити, що в даному випадку навчання 

має бути відповідним чином організоване, щоб комп'ютерні 

телекомунікації, інформація Інтернету виступали як джерела 

проблемності та стимулу для самостійних досліджень. 

З огляду на те, що проблема застосування комп'ютера під час 

створення інтелектуально-насичених середовищ у процесі навчання у 

вищій школі потребує подальшого дослідження доцільно здійснити: 

 аналіз, оцінку дидактичної системи та дидактичного процесу у 

ВНЗ із метою вибору та обґрунтування початкової бази проектування 

комп'ютерних навчаючих середовищ; 

 оптимізацію принципів педагогічного проектування 

комп'ютерних навчаючих середовищ; 

 визначення науково-методичних та практичних рекомендацій 

щодо впровадження комп'ютерних навчальних середовищ на основі 

ІКТ; 

 обґрунтування найбільш доцільних напрямів застосування 

існуючих та перспективних ІКТ у навчальному процесі ВНЗ (на рівні 

навчальної дисципліни, кафедри, факультету, навчального закладу); 

 розробку рекомендацій щодо стандартизації автоматизованої 

навчальної системи. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно: 

 створити єдину інформаційну базу в межах кафедр, 

факультетів і ВНЗ у цілому. Її організацією, регламентом доступу, 

видами опрацювання інформації та іншими питаннями повинно 

займатись керівництво кафедр, факультетів, ВНЗ; 

 вирішити проблему централізованого технічного й 

програмного забезпечення кафедр, факультетів, ВНЗ; 
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 спроектувати та обладнати, установити локальну 

обчислювальну мережу в масштабі ВНЗ, довести її використання на 

повну потужність; 

 забезпечити отримання більш потужних персональних 

комп'ютерів та найновіших версій програмного забезпечення до них; 

 додатково обладнати комп'ютерні класи та лабораторії, які 

використовувати як для проведення планових занять, так і для 

виконання різних вправ, дослідів, розрахунків поза розкладу занять; 

 забезпечити психолого-педагогічну обґрунтованість 

комп'ютеризації навчання, створення та застосування сучасних ІКТ, 

змін у формуванні змісту методів та прийомів навчальної праці, 

способах розробки дидактичних матеріалів. 

Слід зазначити, що застосування ІКТ у навчальному процесі 

передбачає розуміння останнього як інформаційного, сутності 

навчання та учіння, ролі викладача та тих, хто навчається в цьому 

процесі, їхніх взаємовідносин та обладнання навчальних (робочих) 

місць на основі принципово нових підходів [1, с 155-156]. 

Успішне досягнення педагогічних цілей використання 

інноваційно-інформаційних технологій можливе в умовах 

функціонування інформаційно-навчального середовища, під яким слід 

розуміти сукупність умов, які сприяють виникненню й розвитку 

процесів інформаційно-навчальної взаємодії між учнем, викладачем і 

засобами ІІТ, а також формуванню пізнавальної активності учня, при 

умові наповнення компонентів середовища предметним змістом 

певного навчального курсу. 

Інформаційно-навчальне середовище включає засоби й 

технології збору, накопичення, передачі, обробки й розподілу 

навчальної інформації, засоби представлення знань, забезпечуючи 

зв`язки та функціонування організаційних структур педагогічної 

діяльності. 

Призначення інформаційно-навчального середовища: вияв, 

розкриття та розвиток здібностей і потенціальних можливостей 

індивіда до творчої ініціативи; створення умов для самостійного 

здобування знань і їх якісного засвоєння; забезпечення автоматизації 

процесу обробки результатів навчання; компенсування негативних 

наслідків спілкування студента із засобами ІІТ. 

Комп’ютерні навчальні технології з високою ефективністю 

можуть функціонувати на всіх рівнях освіти. Розробка методики 

впровадження нових інформаційних технологій повинна вестись не 
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ізольовано, а в єдиному комплексі в системі “початкова школа — 

середня — вища”. Студенти вищого навчального закладу повинні 

оволодіти професійно-орієнтованими комп’ютерними технологіями та 

вміти їх використовувати в подальшій діяльності в умовах 

інформаційного суспільства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В 

ЕКОНОМІЦІ 

 

Процеси управління притаманні всім системам економіки та 

відіграють важливу роль у проведенні системних перетворень, 

трансформації економічних, соціальних, культурних аспектів 

організації ефективної взаємодії бізнесу та суспільства для 

дослідження змісту управлінської технології.  

Підприємства сьогодні перебудовують системи управління з 

традиційної виробничої і ринковий на технологічну орієнтацію. 

Передові технології будуть спрямовані на успіх, тому перед нами 

виникає нагальна необхідність дослідження змісту управлінської 

технології. 

Технологію розглядаємо як найважливіший засіб створення і 

підтримки конкурентної переваги, що піднімає її до рівня 

стратегічного капіталу, яким потрібно ефективно управляти на всіх 

рівнях. Діяльність підприємства повинно включати стратегічне 

планування, маркетинг, збут, виробництво, кадри, фінансування може 

розглядатися, як використання технологій, що здатні збільшити 

конкурентноздатність підприємства. Стратегічне управління 

технологіями не обмежує галузі із швидким технологічним розвитком 

[1]. 

Метою технології управління є задоволення інформаційних 

потреб усіх без винятку працівників підприємства, що мають справу з 

прийняттям рішень. Вони можуть бути корисними на будь-якому рівні 

управління, адже щодня створюються технології, що допомагають 

суспільству, тому людина завжди буде навчатися, поки є рушійні сили 

прогресу. 

Секція 4. Методика викладання 

спеціальних дисциплін 
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Технологія управління — безупинний творчий процес підтримки 

стійкого режиму функціонування системи шляхом прийняття і 

реалізації управлінських рішень. До цього процесу зводиться вся 

діяльність менеджера підприємства як суб'єкта управління даної 

системи. Технологічний процес управління складається з послідовних 

дій — етапів, кульмінацією яких є ухвалення рішення. Необхідність у 

вирішенні виникає при наявності проблеми чи ситуації, що 

виявляється як наслідок розходження між реальністю і необхідним 

(бажаним) станом системи.  

Існують особливості пов'язані з опрацюванням даних, що 

відрізняють дану технологію від усіх інших [2]: виконання необхідних 

підприємству завдань з опрацювання даних. Від кожного підприємства 

закон вимагає наявності та збереження даних про свою діяльність, які 

можна використовувати як засіб забезпечення і підтримки контролю 

на підприємстві. Тому в будь-якому підприємстві обов'язково повинна 

бути інформаційна система опрацювання даних і розроблена 

відповідна інформаційна технологія; вирішення тільки добре 

структурованих задач, для яких можна розробити алгоритм; виконання 

стандартних процедур опрацювання. Існуючі стандарти визначають 

типові процедури опрацювання даних і регламентують їхнє 

дотримання організаціями усіх видів; виконання основного обсягу 

робіт в автоматичному режимі з мінімальною участю людини; 

використання деталізованих даних. Записи про діяльність 

підприємства мають докладний характер, що допускає проведення 

ревізій. У процесі ревізії діяльність підприємства перевіряється 

хронологічно від початку періоду до його кінця і від кінця до початку; 

акцент на хронологію подій; вимога мінімальної допомоги у вирішенні 

проблем з боку спеціалістів інших рівнів. 

Застосування сучасних засобів зв’язку та обробки інформації у 

повсякденній роботі керівників дозволяє значно скоротити витрати на 

рутинну та малоефективну роботу і підвищити результативність 

ділових переговорів. Інформаційні системи менеджменту надають 

можливість розглядати проблеми управління підприємством у 

взаємопов’язаному комплексі і підняти ефективність праці керівників 

на якісно новий рівень. Сьогодні створюються нові можливості для 

ефективної співпраці, оскільки з одного боку забезпечуються 

можливості на якісно вищих рівнях подати або передавати інформацію 

(відеоінформацію, гіпертексти, мультимедіа), а з другого зникають 
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бар’єри віддалі, оскільки зникають проблеми з’єднання і передачі 

інформації без спотворень. 

Новітні розробки свідчать про зростання можливостей 

вдосконалення інформаційних технологій в напрямках: значне 

підвищення показників ефективності технології; спрощення доступу і 

розширення потенційних можливостей засобів програмного 

забезпечення і широкого застосування «відкритих технологій»; 

створення спільного інтерфейсу для користувача; істотне покращання 

якості і функцій інформаційних технологій та зниження їх вартості. 

Таким чином, сучасні технології управління – комплекс 

інноваційних та організаційних технологій, що розвиваються, як 

еволюційно так і революційно. Дії керівника підприємства повинні 

бути націлені на змінення виду чи структури підприємства, стикаються 

з певними умовами, звичками, правилами і процедурами, 

характерними для працівників даного підприємства.  
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ У 

КОНТЕКСТІ ЇХ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

 

Підвищення якості освіти завжди було і залишатиметься 

проблемним питанням в системі наукового дослідження та 

евристичного пошуку практичних педагогів. В процесі пошуку 

виникають нові методики, способи навчальної діяльності, 

впровадження яких супроводжується зміною технологій, підходів та 

термінології. Крім того актуальним залишається вдосконалення вже 

відомих форм та методів і вихід їх на новий більш високий рівень та 
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використання прикладної спрямованості кожної дисципліни, що 

вивчається студентом [1].  

Метою роботи було представити методичні аспекти при 

викладанні вищої математики в аграрних вищих навчальних закладах. 

Приділити увагу прикладному аспекту вказаного предмету для 

студентів-аграріїв. 

У вищій школі досить проблемним є несумісне переплітання 

базової підготовки студента з непрофільного предмета, кількості 

відведених годин на вивчення дисципліни та інноваційних процесів та 

методик, які міг би запропонувати викладач. Тому вміння виділяти 

основне з курсу вищої математики та пов’язувати його з сучасними 

вимогами такої галузі, як сільське господарство залишається 

актуальним.   

Розглядаючи основи лінійної алгебри у курсі вищої математики 

варто приділити увагу лінійним економічним моделям, які у 

подальшому дали б можливість логічного та безпрограшного 

планування агрономічних процесів.  

Для цього пропонуємо розглянемо спрощену економіко-

математичну модель міжгалузевого балансу [2]. Припустимо, що весь 

виробничий комплекс поділено на п «чистих» галузей. Чисті галузі є 

економічною абстракцією, тобто це умовні галузі, кожна з яких 

об’єднує все виробництво даного виду продукції. Вважатимемо, що 

кожна з галузей випускає лише один певний вид продукції (тобто різні 

галузі випускають різну продукцію). В процесі виробництва кожна з 

галузей потребує продукції, виробленої в інших галузях. 

Нехай економіко-виробнича система складається з п галузей, 

тобто виробляє п видів продукції. Введемо позначення: Хі – обсяг 

валової продукції і-галузі за одиницю часу (наприклад, за рік); хij – 

обсяг продукції і-галузі, що потребує j-та галузь у процесі 

виробництва, Yі – обсяг кінцевої продукції і-ї галузі, призначеної для 

невиробничого споживання. 

Запишемо квадратну матрицю n-го порядку (за умови рівності 

поданих у балансі галузей виробництва та споживачів продукції). 

Кожен елемент матриці характеризує обсяг поставки продукції з i-ї 

галузі, що йде на виробниче споживання j-ї галузі. Взявши суму 

міжгалузевих поставок продукції i-ї галузі в усіх галузях-споживачах, 

отримаємо загальний обсяг проміжної продукції j-ї галузі. Сума 

обсягів проміжної продукції всіх галузей виробництва становить 

загальний обсяг проміжної продукції. 
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Запишемо співвідношення, що називають рівнянням лінійного 

міжгалузевого балансу, або моделлю Леонтьєва: Х=АХ+У. 

Основна задача міжгалузевого балансу полягає у відшуканні такої 

матриці обсягів валової продукції X, яка за відомої матриці прямих 

витрат А забезпечує задану матрицю обсягів кінцевої продукції У. 

Як приклад розглянемо умовну виробничу систему, яка 

складається з трьох галузей: сільського господарства, легкої та 

харчової промисловості. Коефіцієнти прямих витрат одиниць 

продукції і-ї галузі, що використовуються для випуску одиниць 

продукції j-i галузі, та обсяги кінцевої продукції (у вартісній формі) 

наведено в таблиці: 

 

Галузь 

виробництва 

Прямі витрати галузей Обсяг 

кінцевої 

продукції 
1 2 3 

1 0 0,2 0 200 

2 0,2 0 0,1 100 

3 0 0,1 0,2 300 

 

Визначити коефіцієнти повних витрат; матрицю обсягів валової 

продукції X та план кожної галузі; коефіцієнти непрямих 

(посередницьких) витрат. 

Позначимо матрицю обсягів валової продукції, яка визначає ви-

робничу програму галузей 
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валової продукції галузей. У розглядуваному прикладі матрицями 
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Виробничі зв’язки галузей задовольняють умови: 
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Обернена матриця В=(Е–А)-1 має вигляд: 
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Отже, планові обсяги валової продукції для галузей відповідно 

становлять: Х1=238, Х2+186, Х3=400.  

Визначимо виробничу програму кожної галузі, використовуючи 

коефіцієнти аіj:  

02380
11111

 Хах , 6,472382,0
12121

 Хах , 

2,371862,0
21212

 Хах , 01860
22222

 Хах , 

04000
31313

 Хах , 404001,0
32323

 Хах , 

02380
13131

 Хах , 

6,181861,0
23232

 Хах , 

804002,0
33333

 Хах . 

Коефіцієнти непрямих (посередницьких) витрат сij матриці С виз-

начаються як різниця внутрішньовиробничих витрат (елементи мат-

риці В) та прямих витрат (елементи матриці А): 
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Необхідність та потреба розробки методів побудови прикладних 

моделей лінійної алгебри для сільськогосподарського виробництва 

залишається достатньо актуальною проблемою, яка чекає свого 

повного чи часткового вирішення. Сучасна молодь має бути 

компетентною не лише в певній галузі, та в її економічних аспектах, 

повинна вміло оперувати отриманими знаннями та легко 

застосовувати їх до своєї майбутньої спеціальності.  

Обрана модель і розглянута тема є лише невеликим зернятком у 

великому полі пізнання, де викладач є головним агрономом і 

керуючим процесом дозрівання знань, як урожаю. 

 

Список використаних джерел 

1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих 

закладах освіти: навчальний посібник для слухачів закладів 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
181 

підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К. ВВП «Колос», 

1997. – 64 с.    

2. Грисенко М.В. Математика для економістів: методи й 

моделі, прикладні задачі. –  К. «Либідь», 2007. –  720 с.  

 

Лілія Беленкова 

методист центру навчально-методичної роботи, Харківський 

інститут фінансів Українського державного університету фінансів 

та міжнародної торгівлі, liliya-belenkova@mail.ru  

 

ІННОВАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Однією з тенденцій розвитку сучасної вищої освіти є її 

інтернаціоналізація, яка виражається в підготовці 

висококваліфікованих кадрів у тому числі і для зарубіжних країн. 

Увага педагогів та методистів зосереджена на питанні мовної освіти, 

розробці сучасних освітніх технологій навчання, зокрема на сьогодні 

актуальною залишається методика викладання української мови як 

іноземної. Метою статті є розкриття особливостей застосування 

інноваційних технологій при викладанні української мови іноземним 

студентам. 

Під інновацією розуміють особливу форму педагогічної 

діяльності, яка спрямована на організацію нововведень у сфері освіти 

та оновлення самого процесу навчання [4, с. 6]. 

Сутність інновацій у сфері викладання знайшла відображення у 

працях таких дослідників, як Я. Гладир, А. Кулик, Т. Лагута; значний 

внесок у вивчення інноваційних технологій зробили також такі вчені, 

як: О. Пометун, Л. Пироженко, О. Тростинська, Г. Тохтар та інші, 

проте потребують удосконалення форми і методи викладання, 

необхідна розробка ефективних методів навчання. 

Перед викладачем-словесником у ВНЗ постає першочергова 

проблема якісної підготовки студентів-іноземців, які повинні не 

просто оволодіти мовою та використовувати її у професійній 

діяльності, але й осягнути національну та духовну культуру 

українського народу, адже мова і культура нерозривні одна від одної. 

«Вивчення іноземної мови у ВНЗ саме по собі не може бути 

самоціллю. Воно повинно озброїти майбутнього фахівця широкими 

mailto:liliya-belenkova@mail.ru
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можливостями отримання з джерел такої інформації, яку можна було 

б використати в інтересах його професії» [3, с. 11].  

Якісна мовна підготовка іноземних  студентів у сучасному 

освітньому просторі не можлива без впровадження інноваційних 

технологій навчання. Наприклад, за традиційної форми заняття – 

лекції не відбувається потужний зворотний зв'язок між викладачем і 

студентами, для навчання  іноземців  важливим є комунікативний 

підхід, тобто досягнення дидактичної мети через спілкування, шляхом 

взаємодії, враховуючи сучасні інноваційні тенденції в освітньому 

середовищі. 

Серед сучасних інноваційних технологій в практиці викладання 

української мови слід виокремити найбільш оптимальні. 

Інтерактивні технології навчання є не тільки ефективним 

способом засвоєння знань, умінь і навичок, але і способом професійної 

комунікації. Інтерактивне навчання враховує потреби студентів, їхній 

особистий досвід і досягається через співпрацю та співтворчість. У 

контакті з викладачем студенти-іноземці почувають себе більш 

упевненими, а це вкрай важливо для їхньої швидкої адаптації. 

Серед великої кількості (широкого спектру) інтерактивних 

технологій вважаємо за доцільне використовувати на заняттях 

української мови такі форми як:  

– «асоціативний кущ» (базується на пошукові асоціацій до 

певного явища чи поняття; допомагає акумулювати думки, розвиває 

навички виділення головного; напр. побудова асоціативного куща до 

будь-якої частини мови);  

– «діаграма Вена» (спрямована на розвиток наукового 

мислення студентів, навичок співставлення та аналізу різних явищ; 

напр. зіставити слово та словосполучення як одиниці мови); 

– «незакінчені речення» (дає змогу вільніше висловлюватися 

щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити 

лаконічно, але переконливо; напр. за поданими ознаками впізнати 

предмет і записати його назву); 

– «вилучи зайве» (із запропонованих відомостей вибрати 

зайве, обґрунтувати свій вибір; розвиває навички спостережливості та 

уваги; напр. вилучити з ряду іменники тільки у формі множини); 

– «з'єднай слова» (із запропонованих слів рядка скласти 

речення; поєднати слова правильно); 

– «асиндетон» («безсполучниковість», засвоєння законів 

побудови речень; напр. додати у текст пропущені сполучники). 
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Використання інтерактивних технологій дозволяє моделювати 

життєві ситуації, використовувати рольові ігри, які сприяють розвитку 

пізнавального інтересу, активізують розумову діяльність. Рольова гра 

є одним з  ефективних методів комунікативного підходу до вивчення 

української мови. 

Під час гри студенти краще засвоюють матеріал, вчаться 

зіставляти окремі факти, робити висновки. Саме за допомогою 

рольової гри відбувається розвиток мовленнєвих умінь та навичок.  

Крім, інтерактивних технологій навчання у викладанні 

української мови іноземним громадянам, у нагоді стануть 

мультимедійні технології, які «дозволяють об'єднувати в одній 

комп'ютерній системі текст, звук, відеозображення, графічне 

зображення та анімацію» [1, с. 82]. 

Застосування мультимедійних технологій на заняттях з 

української мови може відбуватися в різний спосіб; зокрема це показ 

різноманітних  відеофайлів, аудіозображень, авторських розробок 

(презентації Power Point, веб-сторінки, користування інформаційно-

пошуковими системами). Візуальний супровід навчального матеріалу 

надає широкі можливості для комплексного розвитку навичок 

мовленнєвої діяльності студентів. У свою чергу,  мультимедіа 

стимулює у студентів-іноземців відразу кілька каналів сприйняття, 

поєднуючи зорові та слухові образи, які допомагають цілісно 

сприймати інформацію. Мультимедійні засоби значно унаочнюють 

запропонований матеріал, таким чином реалізується принцип 

наочності, який називають «золотим правилом дидактики». 

Для глибшого засвоєння української мови варто пропонувати 

іноземним студентам систематично звертатися до таких web-сторінок: 

– http://ukrainskamova.at.ua/  (офіційний сайт української 

мови); 

– http://ua-mova.livejournal.com/ (правопис української мови, 

словники); 

– http://www.vox.com.ua/  (статті про мову,  довідники);  

– http://www.mova.info/default.aspx (лінгвістичний портал: 

електронні підручники); 

– http://ridnamova.ck.ua/ (правопис української мови, 

фонетика, лексикологія, стилістика, синтаксис, словники). 

Підсумовуючи вищесказане, слід наголосити на тому, що 

інтерактивні та мультимедійні технології є потужним засобом 

оптимізації навчально-виховного процесу, розширюють та 

http://ukrainskamova.at.ua/
http://ua-mova.livejournal.com/
http://www.vox.com.ua/
http://www.mova.info/default.aspx
http://ridnamova.ck.ua/
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урізноманітнюють навчальні заняття, сприяють активізації 

пізнавальної діяльності іноземних студентів до української мови,  

дають цілком нові можливості для творчості та закріплення 

професійних навичок. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

У наш час процес освіти неможливо представити без 

використання комп'ютерних навчальних технологій, що формують 

нові методи й способи навчання. Комп'ютер дозволяє працювати з 

величезними масивами інформаційних ресурсів, скорочувати час на 

пошук потрібної інформації, одержувати знання в рамках освітнього 

простору за допомогою електронних технологій, поліпшувати якість 

освіти. Успішне розв’язання проблеми управління навчальною 

діяльністю студентів на основі використання ІКТ сприяє підвищенню 

якості та доступності, перекваліфікації фахівців, інтеграції 

національної системи освіти в наукову, виробничу, соціально-

суспільну та культурну інформаційну інфраструктуру світового 

співтовариства. 

Мультимедійні технології, є на сьогоднішній день найбільш 

«модним» напрямом використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій в сфері освіти. Кінець двадцятого та початок двадцять 

першого століть ознаменувались стрімким зростанням 

інформаційного потоку, який надзвичайно швидко почав змінювати 

якість та зміст життя суспільства. Незалежно від бажання людей в їх 

життя влилися і стали його органічною часткою електронні засоби 

зв’язку, цифрові технології, комп’ютерна техніка. Тому проникнення 

сучасних, в тому числі і мультимедійних, технологій в галузь освіти є 

закономірним і невідворотним. 

Проблему вдосконалення форм і методів навчання у ВНЗ 

висвітлювали М. Євтух, І. Зязюн, А. Кузьмінський; переваги й 

недоліки лекційного заняття і шляхи його інтенсифікації досліджували 

А. Галай, Л. Головко, В. Казаков, Л. Кондрашов, В. Марігодов, 

М. Фіцула; умови ефективного застосування інформаційно-

комунікаційних технологій висвітлювали В.Ю. Биков, М.І. Жалдак, 

Б.С. Гершунський, С.М. Гончаров, Ю.І. Машбиць, М.А. Мелешко, 

І.А. Морєв; особливості впровадження мультимедійних технологій 

аналізували О.О. Безносюк, А.М. Глибовець, О.П. Пінчук, 

І.Є. Судакова, Д.С. Тихоновський та інші [1, с.56-60]. 

Використання мультимедійних презентацій у ВНЗ веде до 

наступних позитивних наслідків: 
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 залучення різноманітної бази даних (тексти, таблиці, діаграми, 

відео-аудіофрагменти) дає можливість розглянути історичний процес 

у його еволюції;  

 активізує увагу та навчально-пізнавальну діяльність 

студентів;  

 викладач звертає особливу увагу на логіку подачі навчального 

матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань студентів;  

 використання текстових варіацій дає змогу проблемно 

будувати подачу матеріалу, звертаючи увагу на головні компоненти 

заняття, відображаючи їх у формі слайду-тексту, що полегшує 

педагогу опанувати й викласти навчальний матеріал;  

 підвищується якісний рівень використання наочності, що 

дозволяє студентам швидше та ефективніше засвоїти тему; 

 забезпечується оптимальне емоційне навчальне середовище, 

створюються комфортні умови для запам’ятовування нового 

матеріалу;  

 спостерігається встановлення міжпредметних зв’язків;  

 у студентів з’являється можливість організації проектної 

діяльності зі створення презентацій на практичному занятті. 

В свою чергу, для підвищення інформативності мультимедійної 

презентації і кращого засвоєння матеріалу студентами вважаємо 

доцільним керуватися принципами, запропонованими 

А.П. Огурцовим, Л.М. Мамаєвим [2, с.3-6.]: 

 логічності (графічний засіб повинен містити лише ті елементи, 

які необхідні для передавання суттєвої інформації); 

 узагальнення й уніфікації (не слід уводити елементи, які 

позначають незначні деталі об’єктів, символи, які позначають одні й ті 

ж об’єкти, повинні мати єдине графічне рішення); 

 акцентування на основних смислових елементах (виділення 

розмірами, формою, кольором тощо); 

 автономності (зображення, які передають самостійні 

повідомлення, слід уособити, оскільки розподіл складної графічної 

інформації на простіші складові полегшує сприймання і розуміння); 

 структурності (найважливіше зображення має відрізнятися від 

інших частин); 

 стадійності (залежно від стадій – послідовних розділів 

викладу науково-технічної і навчальної інформації – слід вибрати 

склад повідомлень, які відображаються в графічній формі); 
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 знакового супроводу ілюстрацій (розшифрування цифрових і 

буквених позначень); 

 зручності користування ілюстраціями (перегляд 

ілюстраційно-графічного матеріалу без перегортання сторінок); 

 естетичності ілюстрацій (демонстрування культури, а не 

примітивізму, відбір найкращого матеріалу). 

Проте, поряд з очевидними перевагами даних технологій існують 

проблемні питання їх використання:  

 для створення і використання мультимедійного матеріалу 

необхідне знання персонального комп’ютера та навики роботи зі 

спеціальним програмним забезпеченням, яке є не у кожного викладача 

або студента;  

 створення мультимедійних продуктів – процес, який вимагає 

серйозних часових затрат і знань з різноманітних областей;  

 зловживання спецефектами і надмірні об’єми інформації, які 

представлені мультимедійними засобами, можуть відволікати увагу в 

процесі навчання;  

 рівень інтерактивної взаємодії користувача з мультимедіа 

програмою все ще дуже далекий від рівня спілкування між людьми;  

 вимагається відповідність між апаратними засобами та 

мультимедійними програмами, так як останні мають високу 

ресурсоємність;  

 часто при розробці мультимедійних засобів навчання акцент 

робиться не на навчання, не на допомогу студенту, а на технологію 

програмної реалізації.  

Так або інакше, частина проблем може бути успішно вирішена, 

наприклад, залучення спеціалістів в області мультимедійних 

технологій або підвищення кваліфікації викладацького складу на 

спеціальних курсах і семінарах. 

У цілому, мультимедіа є виключно корисною і плідною 

навчальною технологією, завдяки притаманній їй якості 

інтерактивності, гнучкості і інтеграції різноманітних типів 

мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості 

враховувати індивідуальні особливості студентів та сприяти 

підвищенню їх мотивації. Мультимедійні засоби навчання є 

перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надати 

масиви інформації у більшому об’ємі, ніж традиційні джерела 

інформації і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівню 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
188 

сприйняття конкретного контингенту студенті. Вирішивши проблемні 

питання, можна підняти процес навчання на якісно новий рівень. 

Прискорення науково-технічного прогресу вимагає підвищення 

вимог до якісного потенціалу працівників, які займаються 

генеруванням, розробленням і впровадженням нових технологічних 

ідей. Це, безперечно, ставить нові вимоги до професійної підготовки 

майбутніх фахівців, оскільки саме вона сприяє переходу до 

інформаційного суспільства, а, отже, і формуванню пріоритетів 

розвитку держави. Підходи і практичні дії щодо розвитку освіти в 

Україні базуються на концепції створення умов для задоволення 

освітніх і професійних потреб особистості з можливістю 

вдосконалення здобутих знань, розвитком творчого потенціалу. С. 

Ніколаєнко, В. Кремень, М. Степко та ін. зазначають, що завдання 

навчальних дисциплін мають ґрунтуватися на результатах аналізу 

цільової настанови та містити зрозумілі для суб’єктів навчання умови 

досягнення цілей навчальної дисципліни [2, с.256-258]. Трансформація 

вищої освіти вимагає, в першу чергу, вирішення таких нагальних 

питань,як орієнтація на людину, фундаментальні цінності, рішуча 

демократизація освіти. 

Таким чином, мультимедійні навчальні системи можна вважати 

новою поліпшеною та компактною формою подачі раніше існуючих 

традиційних форм навчання, яка надає можливість здійснювати більш 

індивідуальний підхід до навчання, що неодмінно знаходить своє 

відображення на якості освіти. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ВИВЧЕННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, 

осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики 

навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України 

необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних 

підходів до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. 

В сучасному суспільстві формується чітке соціальне замовлення на 

володіння іноземними мовами. Стрімкий вихід України у світовий та 

європейський простір, створює потребу певних змін у галузі освіти, та 

особливо в галузі викладання іноземних мов у вищій школі. Одним із 

сучасних методів являється використання комп’ютерних технологій 

при вивченні іноземної мови, який відкриває перед студентами доступ 

до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до отримання 

інформації іноземною мовою, підвищує ефективність самостійної 

роботи, дає нові можливості для творчості. 

Інноваційні технології спроможні забезпечувати якісно новий 

рівень освіти, кардинально сприяти оновленню системи освіти, 

привести сучасну школу до гуманізації всієї освітньої системи в 

цілому. Гуманізація передбачає використання нових педагогічних 

технологій навчання, спрямованих головним чином на розвиток 

пізнавальної активності учнів. 

Термін “інновація” (із пізньолатинської «innovatio» – оновлення, 

новизна, зміна) означає нововведення, тобто цілеспрямовані зміни, які 

вносять у середовище впровадження нові стабільні елементи 

(нововведення), що викликають перехід системи з одного стану до 

іншого. Поняття «інновація» є багатозначним, тому на сьогоднішній 

день ведуться дискусії щодо чіткого визначення данного поняття [2]. 

Такі вчені, як О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, співвідносять 

поняття нового в освіті з такими характеристиками, як прогресивне, 

сучасне, передове. Зокрема, В. Загвязинський вважає, що нове у 

педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких 

поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той 

комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
190 

мають у собі прогресивне начало, що надає змогу під час зміни умов і 

ситуацій ефективно вирішувати завдання виховання та освіти. 

Застосування інноваційних технологій - це якісно новий етап у 

формуванні та розвитку особистості студента як розвиненої, активної, 

творчої особистості. Саме інноваційні технології забезпечують 

вільний доступ до різноманітної інформації, набуття навичок 

вирішення різноманітних проблем на основі їх всебічного дослідження 

і аналізу, здобуття певних знань в різноманітних галузях[4].  

Як відзначають А. М. Гуржій, В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Я. 

Плескач, інновація освіти – це впорядкована сукупність 

взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, 

навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та 

управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх 

інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб 

учасників навчально-виховного процесу [1]. 

Методичні переваги навчання іноземній мові за допомогою 

мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь 

інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та рівень 

завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та 

накопичення словникового запасу. Також до безумовно технічних 

переваг цього методу можна віднести можливість використання 

інтерактивних відео- та аудіо роликів при навчанні усному мовленню. 

Демонструючи схеми, фото та малюнки за тематикою мовного 

спілкування, реалізується принцип наочності. Запровадження 

мультимедійних технологій створює умови для інтерактивного 

спілкування, що на сьогоднішній день є найважливішою складовою 

навчального процесу. Використовуючи мультимедійні технології 

викладач може подати інформацію в абсолютно новій та ефективній 

формі, зробити її більш повною, цікавою та наближеною до тематики 

спілкування, що вивчається. А також, мультимедійні технології 

дозволяють розробити яскраві та більш цікаві вправи на говоріння. Для 

студентів, вивчення іноземної мови із застосуванням мультимедійних 

технологій, також має певні переваги. Так як ці технології нові, для 

студентів цікаво мати справу з джерелами нових видів отримання 

інформації. А також важливо те, що засвоєння нової інформації з 

використанням мультимедійних технологій, проходить в ігровій 

формі. Застосування мультимедійних технологій дозволяє студентам 

самостійно готувати міні-проекти за тематикою спілкування та 

презентувати їх [3]. 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
191 

При опануванні іноземною мовою, виникає ряд проблем, однією 

з яких являється низька мотивація до вивчення мови. В таких випадках 

саме інтерактивні технології являються цінними для застосування, 

тому що вони створюють такі умови, коли  студент відчуває свою 

успішність та інтелектуальну спроможність. Інтерактивне навчання 

заключає в собі деякі методи співпраці у навчальному процесі. 

Успішне виконання завдання поставленого для всієї групи, повністю 

залежить від успішного виконання цього завдання персонально 

кожним студентом, відповідальність кожного за виконання свого 

завдання. Ефективна співпраця та комунікація виступають базовими 

компонентами такого навчання, яке ставить перед собою мету 

спільного розв’язання проблем, набуття навичок монологічного 

мовлення, відповідальність, критичного мислення та досягнення 

вагомих результатів. Ось чому процес навчання повинен бути 

активований  застосуванням інтерактивних технологій залежно від 

мети та цілі поставленими перед ним. Шляхи інтеграції інтерактивних 

методів у навчальний процес практично необмежені. З’ясовано, що на 

кожному етапі заняття є доцільним використання різних методів, кола 

ідей, імітаційних ігор тощо. Також дуже важливу роль тут будуть 

відігравати тип заняття та його місце в циклі занять цієї теми. 

З’ясовано що, інтерактивна форма роботи має значні переваги над 

фронтальною та індивідуальною формами: у групах студенти 

залучаються до колективної творчої діяльності, осмисленого 

спілкування і взаємодії, розподілу праці між членами групи; 

здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль [1]. 

Якісна мовна підготовка студентів не можлива без використання 

сучасних освітніх технологій. Сучасні технології в освіті – це 

професійно-орієнтоване навчання іноземної мови, 

використання  проектних методів, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними 

комп’ютерними програмами, дистанційні курси іноземних мов, 

створення презентацій у програмному середовищі Open Office Impress, 

Microsoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі 

Internet. Мультимедійні засоби навчання являють собою 

перспективний і високоефективний механізм, що дозволяє 

опрацьовувати та представляти більшу кількість інформації, ніж 

традиційні джерела інформації. 
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Слід, також, пам’ятати, що мультимедійні засоби навчання, які 

використовуються в навчальному процесі, повинні відповідати системі 

психологічних, дидактичних та методичних вимог.  

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність 

інноваційних підходів до викладання іноземних мов у вищій школі 

залежатиме від бажання і здатності викладачів скористатися 

позитивним досвідом вітчизняних і іноземних учених і практиків щодо 

творчого підходу у навчанні, розуміння необхідності відмовитися від 

авторитарних і схоластичних методів. Інноваційні методи навчання 

іноземних мов, які ґрунтуються на творчому підході, допомагають 

повністю розкрити потенціал студентів і сприяють розвитку та 

самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу. 
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взаємопов'язаних елементів. Серед них важливе місце посідає 

контроль знань, тобто організація зворотного зв'язку як засобу 

управління навчально-виховним процесом. Посилення уваги до 

проблеми контролю занять викликано не тільки бажанням визначити 

ступінь підготовленості студентів, але і потягом до удосконалення 

всієї системи навчання. У нашому навчальному закладі розроблено 

Положення про проведення поточного та підсумкового контролю 

знань. Згідно цього Положення поточний контроль здійснюється 

викладачем на лабораторних, практичних та семінарських заняттях 

протягом семестру. Поточний контроль має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента при виконанні конкретної роботи. Форми 

проведення поточного контролю під час навчальних занять 

визначаються викладачем. Оцінювання рівня знань студентів 

проводиться в балах.  

Ефективне функціонування поточного контролю знань студентів 

можливе при наявності таких елементів: 

 Чіткої організації роботи на аудиторних заняттях та в 

позааудиторний час, її комплексному перманентному контролі, який 

враховує відвідування аудиторних занять, активність студента на 

заняттях, оцінювання його виступів та результатів опитування на 

аудиторних заняттях, виконання самостійного домашнього завдання, 

оцінювання індивідуальних завдань. 

 Системи поточного контролю успішності, що дозволяє 

охопити   максимальну кількість студентів навчальної групи під час 

кожного практичного заняття (усне опитування, виступ практичному 

занятті із рефератом, письмова контрольна робота, тестування із 

конкретної теми або з окремих питань змістового модуля, перевірка 

виконання самостійного домашнього завдання, мультимедійна 

презентація певного навчального матеріалу із змістового модуля).   

 Системи  чіткої організації самостійної роботи кожного 

студента, яка б органічно поєднувала максимально конкретне 

планування з ефективним поточним, рубіжним (модульним) та 

підсумковим контролем; 

 Використання певного навчального часу кожного 

останнього практичного заняття для проведення контрольної роботи, 

для здійснення суцільної перевірки та оцінювання .  

 Достатньої забезпеченості навчально-методичними 

матеріалами, у т.ч. для здійснення якісного багатоваріантного 

тестового контролю.  
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 Використання технічних засобів та інтерактивних методів 

інтенсифікації навчального процесу, зокрема, комп’ютерного 

контролю знань. 

 Системи обліку заборгованості та забезпечення  своєчасного 

відпрацювання студентом пропущених занять та незадовільних 

оцінок. 

Метою поточного контролю аудиторного та поза аудиторного 

матеріалу є  підвищення вмотивованості та зацікавленості студентів у 

засвоєнні навчального матеріалу. Засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу передбачено як на аудиторних заняттях, так і 

самостійно в поза аудиторний час, шляхом стимулювання 

систематичного відвідування студентами усіх видів  аудиторних 

занять, якісної підготовки до них, активної творчої роботи в 

аудиторіях, а також під час самостійної роботи по опануванню значної 

частини навчального матеріалу, підвищення об’єктивності та 

індивідуалізації оцінки успішності кожного, що створює умови для 

здорової конкуренції у навчанні. 

В умовах розбудови незалежної України важливим фактором є 

підвищення рівня володіння іноземною мовою майбутніми 

спеціалістами. Це зумовлено розширенням і зміцненням міжнародних 

економічних зв’язків, ділових і особистих контрактів. Таким чином, 

іноземна мова відіграє надзвичайно важливу роль у житті суспільства, 

оскільки стає дієвим чинником його розвитку і вагомим засобом 

міжнародної інтеграції.  

В результаті вивчення дисципліни “ Німецька мова за професійним 

спрямуванням” студент повинен вміти: 

 читати, розуміти та перекладати оригінальні тексти зі 

спеціальності; 

 вести ділові бесіди; 

 оформляти ділові папери зі спеціальності; 

 правильно вибирати мовні засоби під час ділового 

спілкування в залежності від ситуації та особистості співрозмовника. 

Програмою передбачена також самостійна робота студентів. Для 

самостійного читання студентам  я рекомендую тексти зі 

спеціальності, тексти суспільно-політичного та науково-популярного 

характеру, а також тексти художньої та країнознавчої літератури. У 

сучасному суспільстві саме читання є основним джерелом отримання 

інформації з Інтернету, журналів, рекламних матеріалів. Читання 

фахової літератури німецькою мовою, заповнення документів, 
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спілкування в професійній сфері – ознаки чіткої професійної 

спрямованості у вивченні німецької мови та є практичними сферами її 

застосування. 

Згідно з Рекомендаціями Ради Європи з питань мовної освіти та 

Програмою з іноземних мов для немовних спеціальностей одним із 

головних завдань у немовних вищих навчальних закладах є навчання 

читанню наукової літератури за фахом, оскільки вона є основним 

засобом отримання інформації з метою її подальшого використання у 

професійній діяльності. Щоб досягти високого рівня володіння 

фаховою термінологією, швидкого розуміння професійних джерел 

інформації, вміння легко переходити від одного виду читання до 

іншого – варто починати з навчання вивчаючому виду читання.  

 Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне 

розуміння всієї інформації тексту, критичне її осмислення. Це 

вдумливе читання, яке припускає цілеспрямований аналіз змісту, 

здійснюється з опорою на мовні та логічні зв'язки тексту. Його задачею 

є також формування уміння самостійно переборювати складнощі в 

розумінні іноземного тексту. Вивчаюче читання відрізняється 

повторним перечитуванням частин тексту, іноді з виразним читанням 

тексту про себе або вголос, встановленням змісту тексту шляхом 

аналізу мовних форм, навмисним виділенням найбільш важливих тез, 

запам'ятовування змісту для наступного переказу, обговорення, 

використання в роботі. 

 Для цього виду читання я підбираю тексти, які характеризуються 

підвищеною складністю  для даного етапу навчання як у змістовному, 

так і в мовному аспектах. 

 Оволодіння технологією читання здійснюється у наслідок 

виконання дотекстових, текстових і післятекстових завдань. 

 Післятекстові завдання призначені для перевірки розуміння 

прочитаного, для поточного контролю за ступенем сформованості 

умінь читання і можливого використання отриманої інформації в 

майбутній професійній діяльності. 

 Для перевірки розуміння змісту прочитаних текстів з теми 

«Економіка» серед широкого спектру вправ післятекстового етапу, 

враховуючи свій багаторічний досвід, пропоную наступні: 

1. Для перевірки лексики: Використовуючи матеріал тексту,  

 дайте визначення запропонованих термінів;  

 доповніть речення відповідними термінами;  

 знайдіть у прочитаному тексті відповідні еквіваленти;  
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 перекладіть запропоновані речення  

2. Для розуміння змісту прочитаного тексту: 

 використовуючи матеріал тексту, відповісти на питання; 

 визначте, які речення відповідають  чи не відповідають 

змісту прочитаного тексту; 

 доповніть речення, відповідно до змісту прочитаного тексту  

 знайдіть у тексті речення із зазначеними словами; 

 використовуючи факти з тексту, розкажіть про... 

 реферування чи анотація 

 перекажіть текст, користуючись планом  

Для перевірки рівня засвоєння студентами знань, сформованості 

вмінь і навичок я практикую індивідуальне та  фронтальне усне 

опитування. Фронтальне опитування сприяє систематизації знань, 

розвиває навчальну активність студентів, але не враховує 

індивідуального темпу мислення, стимулює прості відповіді, тому 

його необхідно поєднувати з індивідуальним опитуванням. 

Індивідуальне опитування передбачає розгорнуту відповідь студента 

на оцінку. Ця форма усного контролю дозволяє найбільш ґрунтовно та 

різнобічно перевірити кожного студента, виявити ступінь засвоєння 

достатньо великого об’єму вивченого матеріалу. Індивідуальне 

опитування я проводжу за допомогою таких питань: 

1. Основні питання – їх задають першими і ставлять у формі, 

що потребує розгорнутої відповіді. Відповідь на основне питання 

складає головну частину всієї відповіді . 

2.  Допоміжні питання підводять студента до вірної відповіді, 

дають можливість переглянути свою відповідь, самому виправити 

допущені помилки чи неточності. 

У ряді випадків усне індивідуальне опитування проводжу за 

допомогою різних наглядних посібників: ілюстрації, моделі і т.п.  

 

Олександра Кальник  

викладач англійської мови, викладач-методист, Аграрний коледж 

управління і права Полтавської державної аграрної академії, 

acup@ukr.net 

 

ТЕСТУВАННЯ – ОДИН ІЗ МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ 

НАВЧАННЯ 
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Людство постійно шукає модель кращої освіти, і цей процес 

нескінченний, оскільки кожен новий етап розвитку суспільств і 

людства в цілому висуває перед освітою нові завдання. 

Майбутнє за освітою, яка зможе системно поєднати дві складові 

науки: практики як джерела ідей і даних для формування знань, теорій, 

світогляду як засобу їх верифікації й застосувань та теорій як засобу 

систематизації, фундаменталізації накопичених знань, і це стосується 

як окремої особистості, так і людської спільноти в цілому. 

Освіта повинна стати не самоцілью, а засобом більш успішним у 

сучасному світі, сам світ зробити більш досконалим, а система освіти 

мусить стати більш конкурентноспроможною. 

Особистість мусить навчатися не для вчителя, не для оцінки, не 

для атестата чи диплома, а для того, щоб бути успішною в житті, а саме 

щоб життя стало більш досконалим. Зрозуміло, що при цьому не варто 

втрачати традиції фундаментальності нашої освіти. 

Уся діяльність викладача має бути спрямована на гуманізацію та 

активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів і оволодіння 

ними потрібним комплексом знань, умінь та навичок. 

Одним із завдань підвищення якості навчання є 

удосконалення ефективності контролю під час якого виявляють 

якість засвоєння знань, вимірюють її величину, присвоюють оцінку. За 

допомогою контролю здійснюють діагностику навиків студентів на 

кожному етапі навчання, виявляють досягнення і прогалини в їхній 

професійній підготовці і, звичайно, ефективність роботи викладача.  

Досвід показує, що контроль має бути обов’язковим, тому що без 

нього втрачається сенс процесу навчання, але він має бути з яскраво 

вираженою освітньою, розвивальною, професійно і особистісно 

зорієнтованою спрямованістю. 

Один із шляхів здійснення цієї мети – тестовий контроль 

знань, тому що тести відповідають основним вимогам контролю знань 

студентів а саме: 

 Оперативність одержання результатів контролю; 

 Забезпечення всіх або значної частини студентів 

контрольними завданнями; 

 Ефективність використання аудиторного часу; 

 Оптимізація контролю успішності; 

 Об’єктивність контролю; 

  Надійність контролю; 

 Закріплення знань; 
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 Єдність вимог; 

 Систематичність контролю; 

 Успішно використовується для тестування читання та 

аудіювання лексики та граматики з англійської мови. 

Кожен викладач іноземної мови розуміє, яку важливу роль 

відіграє контроль знань та умінь студентів у процесі навчання. 

Головна мета контролю та тестування у процесі навчання 

англійської мови – керування цим процесом. 

На сьогодні, контроль, тестування, оцінювання набувають ще 

більшого значення, оскільки роль англійської мови як засобу 

міжнародного спілкування в усіх сферах життєдіяльності, у тому числі 

й у освіті, стає ще більш очевидною. 

У сучасній методиці викладання іноземних мов використовують 

різноманітні тести – підготовлені відповідно до визначених вимог. 

Залежно від спрямованості тести поділяють на три основні 

типи: 

 діагностичні(diagnostic tests); 

 тести навчальних досягнень(achievemet tests); 

 тести загального рівня оволодіння іноземною 

мовою(proficiency tests). 

Можна зробити висновок, що тести – це підготовлений 

відповідно до певних вимог комплекс завдань, які пройшли попереднє 

випробування з метою визначення якісних показників і які дозволяють 

виявити рівень мовної та комунікативної компетенції та оцінити 

результат тестування за заздалегідь встановленими критеріями. 

Об’єктами тестування в англійській мові є: 

а) елементи мови (це фонетика, лексика граматика, 

орфографія); 

б) мовленнєва діяльність (аудіювання, говоріння, читання,       

письмо). 

У процесі навчання англійській мові тестування виконує 

наступні функції: 

контролюючу, яка визначає рівень володіння певними 

навичками; 

оціночну, яка надає можливість оцінювати рівень засвоєння 

певного матеріалу; 

навчальну, яка сприяє повторенню та закріпленню навчального 

матеріалу, вдосконаленню певних навичок та вмінь; 
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діагностичну - дозволяє отримати інформацію про успішність 

засвоєння іншомовного матеріалу та виявити труднощі в його 

оволодінні; 

коригуючу – надає можливість вносити своєчасні корективи в 

процес навчання для попередження повторних помилок. 

Під час роботи зі студентами на різних етапах навчання 

англійській мові, використовую  різні типи тестування як навчальні так 

і контрольні. 

Завдяки навчальним тестам на всіх етапах роботи зі студентами, 

відстежується рівень оволодіння матеріалом, рівень закріплення або 

його повторення, головною метою якого є виявлення прогалин у 

знаннях, уміннях, навичках студентів та в чому саме спрямувати їх на 

усунення недоліків у підготовці. 

Контрольні тести використовую як певний підсумок роботи після 

вивченої теми. 

Вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й 

уміння, здобуті й вироблені студентами в межах одного або декількох 

тематичних блоків. 

Вважаю, що використання комп’ютерного тестування посилює 

мотивацію студентів до навчання, заощаджує дорогоцінний час як 

самого студента для оформлення модульної роботи, так і час викладача 

для перевірки якості знань студентів, а також поширюються тісні 

міжпредметні зв’язки в роботі викладачів, здійснюється залучення 

самих студентів до складання комп’ютерних програм. 

Серед програм-конструкторів особливої популярності здобула 

MYTESTX. Ця програма є безкоштовною, дає можливість створення 

10 різновидів тестових завдань. Використовуючи засоби цієї програми, 

зручно проводити залікові тести. 

Слід пам’ятати, що тестування не може розглядатись як 

абсолютний, універсальний метод контролю і тому воно не має 

витісняти традиційні засоби контролю навченості, особливо ті, що 

дають змогу перевірити творчі здібності, вміння логічно мислити, 

формувати і висловлювати власні думки. Різні методи контролю мають 

створити атмосферу постійної, систематичної, наполегливої роботи 

студента. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Перехід всього людства від постіндустріальної фази розвитку до 

інформаційного суспільства ставить перед освітнім середовищем 

глобальну проблему – збільшення кількості та підвищення якості 

навчальної інформації при інваріантному навчальному часі, за який 

має бути засвоєна ця інформація. Одним із шляхів забезпечення цього 

протиріччя є застосування тестування, як частини багатьох 

педагогічних інновацій. Стало очевидним фактом те, що тести 

дозволяють отримати об'єктивні оцінки рівня знань, умінь, навиків і 

уявлень, виявити пропуски в підготовці. У поєднанні з навчальними 

програмами на персональних ЕОМ, тести дозволяють перейти до 

адаптивного навчання і контролю знань – найбільш ефективним, проте 

найменш вживаним у нас формам організації навчального процесу.  

Актуальність тестового контролю зумовлена його перевагами над 

педагогічними методами. А саме, наукова обґрунтованість тесту, 

технологічність тестових методів, сумісність тестових технологій з 

іншими сучасними освітніми технологіями. Організація тестового 

контролю знань, системного підходу до тестування, удосконалення 

методики розробки тестів зумовила актуальність вибору теми даної 

статті. Тому у статті проводиться розгляд і аналіз можливостей 

тестового контролю в забезпеченні оптимізації навчального процесу 

як ефективного засобу активізації навчальної діяльності студентів. 

Дану проблему було висвітлено в таких статтях: П.С.Атаманчук 

«Призначення та особливості оперативного контролю готовності 

студентів до засвоєння навчального матеріалу», А.М.Горбунова 

«Методичний контроль ефективності системи вищої освіти на різних 
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ступенях навчання», В.Гуменюк «Організація інформаційної системи 

управління навчально-виховним процесом: Теорія і практика 

управління», О.Квасниця «Стимул до навчання: Модульно-рейтингова 

система контролю знань», В.А.Кравец, М.А.Любник, 

Л.Л.Товажнянский «Модульный контроль и рейтинговая оценка, 

О.О.Цимбаленко, В.А.Журавський «Про досвід рейтингового 

контролю знань студентів» [1; 2]. 

Сьогодні провідні науковці області дистанційного навчання 

зосереджені на застосуванні усієї могутності сучасних високих 

технологій для інтелектуалізації систем дистанційного навчання. 

Виникають нові наукові напрямки на стику різних наук (педагогіки, 

комп’ютерних наук, штучного інтелекту, психології та ін.): штучний 

інтелект в освіті, семантичний Веб-простір у навчанні тощо. 

Створюються наукові співтовариства по дослідженню застосування 

технологій штучного інтелекту в освіті. 

Навчальні комп’ютерні системи мають містити автоматизовану 

функцію контролю знань та аналізу результатів навчання. У той час, 

як багато досліджень в області комп’ютерного контролю знань 

зосереджені на питаннях валідності та надійності тестів, справедливо 

відшліфовуючи техніку контролю знань [3, с.112-115], питання 

формування самого банку завдань в більшості випадків залишається 

виключно прерогативою викладача, який працює з курсом, без 

пропозицій автоматизації даного процесу. Дійсно, намагання 

автоматизації формування завдань для тесту наштовхується на область 

штучного інтелекту і питання формалізації знань для подальшого їх 

використання при складанні контрольних завдань для тесту. Тож 

постає завдання створення моделі подання знань, на основі якої стане 

можливою побудова сучасної навчальної системи. 

Тестовий контроль як засіб оптимізації навчального процесу 

одержав у вузах широке розповсюдження. Якщо раніше тестова форма 

контролю була предметом дискусії, то на сьогоднішній день 

доцільність використання тестів визнана у психології, педагогіці, 

методиці. Що таке тести? За визначенням Є.А. Михаличова, «тести є 

одним з видів навчальних завдань, які використовуються для 

контролю і діагностики знань» [4, с.41]. 

Тестовий контроль має свої переваги і недоліки. 

Перевагами тестового контролю є:  

 значний об'єм різноманітного навчального матеріалу, який 

може бути перевірений за певний проміжок часу;  
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 можливість контролю на необхідному, наперед встановленому 

рівні і зміни ступеня складності питань, а у разі вибіркової відповіді — 

множинності вибору, включаючи типові помилки, що зустрічаються 

на даному етапі навчання як можливі відповіді; 

 можливість попереднього самоконтролю з метою самооцінки 

досягнутого рівня; 

 можливість виставляння об'єктивної оцінки шляхом простого 

підрахунку кількості правильних відповідей, що дозволяє дати 

кількісну оцінку результатів контролю; 

 наявність документа (електронного журналу), строго 

фіксуючого результати контролю, а також номери питань (завдань), на 

які були дані правильні або неправильні відповіді; 

 концентрація уваги в тестовому завданні не на складання 

відповіді, а на обдумування його практичності; 

 значна економія часу при перевірці великих груп, бо час на 

контроль визначається не кількістю, тих хто тестується, а кількістю 

контрольних питань; 

 виникнення умов для корегування навчальних програм при 

використанні контролю в процесі навчання; 

 можливість застосування технічних засобів і пристроїв для 

контролю, що дозволяє звільнити викладача від рутинної процедури 

проведення самого контролю; 

 можливість реалізації розроблених тестів і критеріїв рівня 

навчання протягом декількох років; 

 відсутність необхідності безпосередньої участі викладача в 

проведенні контролю; 

 конкретність завдань і способів їх виконання; 

 однозначність оцінки відповіді; 

 можливість статистичної обробки результатів контролю. 

Недоліки тестового контролю полягають в наступному: 

 можливість оцінити головним чином знання і вміння слухача, 

вирішувати практичні і організаційні питання; 

 можливість оцінити лише кінцевий результат — правильна або 

неправильна відповідь; 

 відсутність «зворотного зв'язку» з викладачем в ході 

виконання контрольного завдання, якщо в процесі контролю не 

використовуються технічні засоби; 

 «формалізований характер» вибіркової відповіді; 
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 неминучість підказки при альтернативній відповіді; 

 неможливість оцінити сам процес формування відповіді, який 

призвів до того або іншого результату; 

 недостатній рівень контролю при використанні вибіркової 

форми відповіді; 

 можливість запам'ятати неправильну або неточну відповідь; 

 стандартизація мислення без урахування властивостей 

особистості; 

 неможливість оцінити характер мислення; 

 спрощення задачі, яка стоїть перед слухачем (замість 

самостійного формулювання повної і достатньої відповіді на 

поставлене питання вимагається лише вибрати, наприклад, правильну 

відповідь з числа тих, які вже є); 

 необхідність високої кваліфікації викладачів і експертів, які 

складають завдання; 

 упередженість викладачів до цього методу контролю; 

 залежність оцінки знань від рівня складності завдань; 

 залежність оцінки складності завдання від рівня 

підготовленості студентів. 

Таким чином, система контролю знань в інформаційно-освітньому 

середовищі відкритої освіти реалізується з дотриманням наступних 

основних принципів: об'єктивність — виключення чинника 

суб'єктивного підходу з боку екзаменатора, оскільки обробка 

результатів тесту проводиться програмним способом; 

інформативність — результати тестування повинні включати не 

тільки підсумковий бал по тесту, але і проміжні результати по 

кожному розділу і кожному питанню з тестового завдання; 

достовірність — захист результатів тестування від фальсифікації; 

валідність — виключення чинника «лотереї» звичайного іспиту, на 

якому може дістатися «нещасливий білет» або задача; велика кількість 

завдань тесту охоплює весь об'єм навчального матеріалу, що дозволяє 

ширше проявити свій кругозір і не «провалитися» через випадкове 

незнання. 

У цілому в системі освіти можуть повною мірою застосовуватися 

традиційні форми навчання, такі, як лекції, семінари, контрольні 

заходи з урахуванням специфіки навчання в інформаційно-освітньому 

середовищі. Наявність і розвиток засобів комп'ютерних і 
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телекомунікаційних технологій ініціюють появу нових форм 

організації навчання. 

При організації навчального процесу з використанням технологій 

Інтернет-навчання можна виділити три варіанти організації 

навчального процесу: Інтернет-навчання в «повному об'ємі», 

«включене Інтернет-навчання» і підтримку традиційного навчального 

процесу Інтернет-технологіями. 

Контроль в системі освіти є найважливішим елементом 

навчального процесу. Тут доцільні два типи організації контролю 

знань: самоконтроль і регламентний контроль. Підсумковий контроль 

повинен бути орієнтований на виконання завдань, що мають творчий, 

нестандартний характер, оскільки довідкову або хрестоматійну 

інформацію студент в змозі сам знайти в мережі Інтернет. 

Отже, введення системи контролю знань дозволяє скоротити в 

більшості випадків час на з'ясування підготовленості студентів до 

занять; зацікавленість студентів у максимально можливій для них 

оцінці, що є базою для сумлінної роботи на заняттях.  

Підготовленість до занять тих студентів, які згодні з тим, що не 

одержать позитивну оцінку, можна перевірити в індивідуальному 

порядку, не скорочуючи для більшості студентів час, який відведений 

на самостійну роботу. Це сприяє, з одного боку, відмові від 

традиційних «школярських» методів роботи, а з іншого – дозволяє при 

безперервному контролі більше довіряти студенту.  
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТРИБКОВИХ ВПРАВ 

ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБУХОВОЇ СИЛИ  

 

У окремих літературних джерелах ця методика одержала назву 

"ударний метод" розвитку вибухової сили. Перш ніж застосовувати 

подібні вправи для розвитку вибухової сили, слід підготувати опорно-

руховий апарат за допомогою інших силових вправ. Критерієм 

готовності можна вважати здатність 

студента проявити у відповідній 

вправі силу, що вдвічі більша за масу 

тіла. Наприклад, перш ніж 

застосовувати стрибки в глибину, 

необхідно бути готовим присідати зі 

штангою, маса якої більша за масу 

власного тіла. 

При виконанні стрибків у 

глибину дотримуйтесь таких правил: 

 приземляйтесь на пальці з 

подальшим пружним опусканням на 

всю ступню. У момент приземлення і 

наступного відштовхування в колінах 

ноги згинаються до 120-140°, у 

найнижчій фазі амортизації ноги в 

колінах повинні бути зігнуті не менше, ніж на 90°; 

 безпосередньо перед приземленням м'язи ніг помірно 

напружте, а в момент торкання опори затамуйте дихання і натужтесь; 

 залежно від маси тіла та рівня підготовленості висота 

зістрибування складає 30-100 см і визначається індивідуально, 

орієнтуючись на висоту, яка дозволить якісно долати сили інерції під 

час приземлення і потужно вистрибнути в необхідному напрямку; 

 для підвищення ефективності відштовхування застосовуйте 

орієнтири; 

 в одній серії виконуйте від 5-6 до 9-10 стрибків залежно від 

вашого рівня тренованості; 

 стрибки можуть виконуватись безперервно (наприклад, 

стрибки через 6 гімнастичних лав) або повторно через 10-30 с 

(зістрибування з лави висотою ЗО см); 

 оптимальна кількість серій (відповідно до рівня 

тренованості) складає В'Д 2 до 4 в одному занятті; 
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 інтервал відпочинку повний, комбінований ; 

 цілеспрямовано розвивати вибухову силу у системі 

суміжних занять доцільно 2-3 рази на тиждень, на початку основної 

частини заняття після ретельної розминки. 

Наведені правила стосуються і виконання таких вправ, як: 

вибухові віджимання в упорі лежачи, вибухові вправи на тренажерах, 

стрибки з обтяженням 20-30 % від маси власного тіла, стрибки на одній 

нозі, стрибки на двох ногах через бар'єри тощо. 

 
 

Поради щодо профілактики травм у процесі силової підготовки: 

1. Перед силовим тренуванням ретельно розминайтесь і 

зберігайте організм у теплі протягом усього заняття. 

2. Величини обтяжень та загальний обсяг силових навантажень 

збільшуйте поступово, особливо на початковому етапі занять 

силовими вправами. 

3. Обачливо визначайте величину обтяжень у кожній новій 

вправі. Спочатку добре засвойте її техніку з легкими та помірними 

обтяженнями. 

4. Гармонійно розвивайте усі скелетні м'язи, особливо на 

початковому етапі силової підготовки. Для цього використовуйте 

різноманітні силові вправи і виконуйте їх з різних вихідних положень. 

5. Не затримуйте дихання при виконанні силових вправ з 

неграничними обтяженнями. 

6. Уникайте надмірних навантажень на хребет. В інтервалах 

відпочинку розвантажуйте хребет шляхом виконання висів. 
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7. Систематично зміцнюйте м'язи живота та тулуба. 

8. Систематично зміцнюйте м'язи підошв. Це сприятиме 

зростанню пружності ступні й уникненню значної кількості травм та 

плоскостопості. 

9. У вправах з предметами застосовуйте різноманітні хвати. Це 

допоможе уникнути травм рук. 

10. Розвивайте силу   м'язів ніг у положенні сидячи та лежачи на 

спеціальних тренажерах. 

11. Вправи з граничними і біляграничними обтяженнями 

виконуйте тільки на жорсткій опорі та у взутті, яке міцно фіксує 

гомілково-стопні суглоби. 

12. Не робіть глибокий вдих перед натужуванням. Оптимальним 

є напіввдих або на 60-70 % від глибокого вдиху. 

13. Уникайте тривалих натужувань. 

14. При максимальному напруженні з натужуванням закривайте 

очі, щоб уникнути пошкодження ніжних судин очей. 

15. Вправи на розтягування при активному відпочинку виконуйте 

з амплітудою рухів, яка на 10-15 % менша за максимальну у 

відповідному суглобі. 

16. При відчутті болю або поколюванні у м'язах, зв'язках, 

сухожиллях чи суглобах негайно припиняйте виконання вправ. 
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МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТРАКТОРИСТІВ-МАШИНІСТІВ 

КАТЕГОРІЇ (А1) 

 

Дослідження проблеми міжпредметних зв’язків в історичному 

аспекті показує, що її розвиток пройшов на сьогоднішній день ряд 

етапів. Визначення етапів розвитку будь якого явища дозволяє 

поглянути на нього цілісно та побачити ті аспекти, які досліджувалися. 

Відомо, що етапи розвитку явищ можуть визначатися за різними 

підставами. Такими можуть бути історичні факти, логіка розвитку 

теорії чи понять, логіка розвитку теорій в певних наукових школах 

тощо. За логікою розвитку можна визначити наступні етапи 

становлення проблеми міжпредметних зв’язків. 

До першого етапу слід віднести вказівки видатних педагогів-

класиків спочатку про необхідність відображення цілісності природи 

у змісті навчального матеріалу (Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці), про 

цілісність сприйняття світу (Г. Сковорода) про узагальнене пізнання 

як метод знаходження істини (Д. Локк), потім про необхідність 

формування світобачення на основі об’єднання навчальних предметів 

чи оперування в науках спільними поняттями та виключення 

дублювань в пізнанні тощо. В їх працях проблема міжпредметних 

зв’язків ще тільки ставилася [1].  

Більш конкретна розробка проблеми міжпредметних зв’язків 

почалася на основі теоретичних обґрунтувань К.Д. Ушинського. 

Педагоги складали методичні рекомендації по забезпеченню 

системності в навчанні. Далі розвиток проблеми міжпредметних 

зв’язків припадає на період перших років радянської влади. 

Запроваджуються комплексні програми Гуса, які передбачали 

вивчення трьох великих колон знань – “Природи”, “Суспільства” та 

“Праці”. Але масове комплексування в програмах відкидало навчальні 

предмети. Проблема міжпредметних зв’язків була занадто піднесена і 

не сприяла формуванню в учнів глибоких знань. Наступний етап у 

розвитку проблеми починається з науково-технічною революцією, яка 

вимагала від освітян посиленого зв’язку школи життям, здійснення 

політехнічної освіти (П.Р.Атутов, О.Ф.Федорова). В цей час 

з’являється і сам термін “міжпредметні зв’язки”. Засновується новий 

напрямок дослідження проблеми – встановлення зв’язків між 

загальноосвітніми та спеціальними предметами в професійно-

технічній освіті (С.Я.Батишев, П.Н.Новиков). Розробляються 
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дидактичні аспекти міжпредметних зв’язків (Б.Г. Ананьєв, 

Б.П.Єсипов) та психологічні основи формування знань на основі 

міжсистемних асоціацій (Ю.А.Самарін) [2]. Далі розвиток проблеми 

міжпредметних зв’язків пов’язується з необхідністю застосування 

інтеграції та координації в навчанні. 

Наступний етап розвитку проблеми (тепер уже на рівні теорії) 

міжпредметних зв’язків характеризується зверненням науковців до 

нового аспекту їх застосування – вищої педагогічної освіти 

(В.К.Кирилов, А.І.Єрьомкін, В.В.Тешенко та ін.). Міжпредметні 

зв’язки розглядаються дослідниками як дидактичний еквівалент 

міжнаукових зв’язків. На думку вчених, такий підхід є засобом 

інтеграції всього знання про людину, яким повинен володіти вчитель. 

Разом з цими дослідженнями з’являються розробки проблеми для 

удосконалення навчальної програмної документації для ПТУ 

(Л.В.Савельєва). Останній етап розвитку проблеми міжпредметних 

зв’язків обумовлений бурхливим інформаційним сплеском – 

інформаційно-комп’ютерною революцією. Нова наука – 

інформаціологія, (виникла в останні десятиліття) відкриває людству 

необмежені можливості прориву у нове інформаційне суспільство. 

Вона започаткувала новий методологічний підхід – інформаційний. 

Основою реалізації міжпредметних зв’язків в циклі технічних 

дисциплін, а точніше тракторів та автомобілів, є загальні для вивчення 

навчальними курсами технічні об’єкти (деталі, збірні одиниці, машини 

і механізми), і явища та процеси, які в них відбуваються. [3]. 

Між навчальними дисциплінами досліджуваного циклу всі 

розглянуті умови мають місце. Тому можна вважати, що зв’язки між 

ними існують. Визначимо їх зв’язок за допомогою дидактичних 

засобів: 1) усне пояснення – вчитель здійснює зв’язок між 

навчальними дисциплінами в процесі усної розповіді; 2) друковані 

навчальні посібники: методичні посібники; методичні рекомендації до 

проведення лабораторних і практичних робіт; навчальна література, 

яка застосовується для більш глибокого вивчення тем; 3) графічні 

засоби:схеми; графіки навчальних планів; блок-схеми проектування 

складальних одиниць;4) міжпредметні питання, задачі та завдання. 

Використання цих дидактичних засобів дає найбільший ефект у 

випадку комплексного їх застосування та ретельного підбору 

відповідно цілей, що вирішуються на кожному конкретному занятті.  

Згідно логіці формування знань про трактори та автомобілі 

міжпредметні зв’язки слід здійснювати в чотири етапи. На першому 
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етапі необхідно актуалізувати опорні знання, тобто учні повинні 

згадати вивчені навчальні матеріали, вибрати необхідні знання для 

здійснення зв’язків опорних знань, відтворити їх усно або графічно.  

На другому етапі слід підготувати знання учнями тракторів та 

автомобілів до прийому опорних. Для цього в новому наочному 

матеріалі необхідно виділити ті компоненти знань, які будуть 

базуватися на опорних [4, 5]. 

Реалізація першого і другого етапів дозволяє підготувати знання 

учнів до здійснення їх переносу з однієї дисципліни в іншу. В 

результаті цього виникає дидактична задача (наочна проблема) на 

взаємозв’язок актуалізованих знань. На третьому етапі необхідно 

сформулювати цю задачу. На четвертому етапі поставлена задача 

повинна бути вирішена. Для прикладу: відсутність літератури з 

матеріалознавства для підготовки трактористів-машиністів сприяла 

написанню міні-підручника. Теоретична підготовка має не тільки 

озброїти учня знаннями, а й навчати його самостійно працювати з 

літературою приймати рішення, технічно й технологічно мислити, 

використовувати знання на практиці. 

Матеріал міні-підручника відповідає навчальному плану та 

“Програмі підготовки тракториста-машиніста”. У підручнику описано 

види, властивості, хімічний склад та марки металів і сплавів, що 

використовуються в деталях, вузлах, агрегатах, механізмах 

автомобілів, які широко експлуатуються в Україні. Викладено також 

основи термічної і хіміко-термічної обробки металів.  

Підручник складається з чотирьох розділів, кожний з яких 

містить від 5 до 10 тем, відображених опорними конспектами, 

довідковими таблицями, у яких наводяться механічні, технологічні та 

експлуатаційні властивості чавунів, конструкційних вуглецевих та 

легованих сталей, кольорових металів та сплавів, пластмас, 

лакофарбувальних, гумових, клейових, мастильних, ущільнюючих та 

ізоляційних матеріалів, хімічний склад, приклади використання в 

автомобільній та автомобілеремонтній галузях виробництва. 

У період педагогічної практики було відвідано уроки досвідчених 

вчителів і проаналізовано з позицій комплексної реалізації з 

міжпредметних зв'язків. Було проведено співбесіди з вчителями на 

предмет використання ними міжпредметних зв'язків на їх предметах. 

Дослідження проблеми міжпредметних зв’язків в історичному 

аспекті показує, що її розвиток пройшов на сьогоднішній день ряд 

етапів. Визначення етапів розвитку будь якого явища дозволяє 
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поглянути на нього цілісно та побачити ті аспекти, які досліджувалися. 

Відомо, що етапи розвитку явищ можуть визначатися за різними 

підставами. Такими можуть бути історичні факти, логіка розвитку 

теорії чи понять, логіка розвитку теорій в певних наукових школах 

тощо [6]. 

Зв’язок між учбовими предметами є відображенням зв’язку між 

відповідними науками, кожна з яких в своїй галузі вивчає єдиний 

об’єктивно існуючий матеріальний світ. В цьому випадку здійснення 

зв’язків між навчальними предметами відіграє дуже важливу роль в 

гармонічному розвитку учнів, в створенні в них цілісного, наукового, 

діалектико-матеріалістичного світогляду. Розкриваючи тему, викладач 

звертає увагу учнів на використання того або іншого матеріалу, його 

маркування; пропонує учням самостійно підібрати матеріали для 

виготовлення деталей автомобілів з теми, розглянутої на уроці, 

керуючись призначення цієї деталі [7]. 

Таким чином ми з’єднуємо дві дисципліни – трактори та 

автомобілі та матеріалознавство. Міжпредметні зв’язки по лінії 

пізнавальної діяльності заключаються в рішенні з різних учбових 

предметів, націлених на освоєння аналогічних по своїй структурі 

знань. Придбанні учнями пізнавальні вміння під впливом 

міжпредметних зв’язків стають загальнопредметними та 

міжпредметними. 

Ведуче місце в міжпредметних зв’язках викладання предмету 

“Трактори та автомобілі” з основами наук належить фізиці та хімії. 

Важливу роль в успішному вивченні приладів та роботи 

механізмів та систем трактора і автомобіля відіграє реалізація зв’язків 

теоретичного навчання з предмету “Трактори та автомобілі” із 

загальноосвітніми предметами.  

Однією з найважливіших умов успішної реалізації зв’язку 

предмета “Трактори та автомобілі” із загальноосвітніми предметами є 

знання викладачем змісту та часу вивчення розділів природничо-

математичних предметів, а також методів реалізації міжпредметних 

зв’язків. 

При роботі з плакатами, малюнками, кресленнями та схемами з 

тракторів і автомобілів ми виявили, що учні використовують знання з 

креслення – поняття про ескіз, робоче креслення деталей, збірне 

креслення, призначення перерізів та розрізів на кресленні, умовне 

зображення різьби, а також вміння читати та виконувати ескізи [8]. 
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При реалізації міжпредметних зв’язків загальноосвітніх 

предметів вивчаються після проходження відповідних тем предмету 

“Трактори та автомобілі”. Наприклад, наступний зв’язок здійснюється 

між темою хімії “Природні джерела вуглецю” (2-й курс) і темою 

предмету “Трактори та автомобілі” “Системи живлення двигунів” (1-й 

курс). Щоб учні свідомо засвоїли загальні відомості про дизельне 

паливо, викладач може коротко познайомити їх з процесами 

отримання горючо-мастильних матеріалів із нафти. Після цього 

викладач звертає увагу учнів на те, що детально це питання вони 

вивчають на уроках з органічної хімії на 2-му курсі. Однак такий 

послідовний зв’язок між загальноосвітніми предметами та предметом 

“Трактори та автомобілі” дає можливість викладачам загальноосвітніх 

предметів краще використовувати практичний досвід учнів, що вони 

набули на уроках з трактору та автомобілю.  

У процесі теоретичного навчання з предмета “Трактори та 

автомобілі” викладач повинен постійно здійснювати міжпредметні 

зв’язки не тільки з фізикою, хімією, математикою, кресленням, але й з 

економічною географією та іншими загальноосвітніми та 

спеціальними предметами, також і розділами виробничого навчання 

[7]. Таким чином, між предметні зв'язки сприяють усебічної реалізації 

принципів науковості і зв'язки навчання з працею в предметній системі 

загальноосвітньої і професійної школи. Систематичні міжпредметні 

зв'язки в предметах природничонаукового, суспільно-гуманітарного і 

професійно-трудового циклів відкривають перспективні можливості 

удосконалювання навчально-виховного процесу на основі планомірної 

реалізації принципів політехнізму і професійної спрямованості 

навчання. Опора на знання й уміння з різних навчальних предметів у 

продуктивній праці учнів у промисловому і сільськогосподарському 

виробництві - найважливіша умова їхньої підготовки до самостійної 

праці, що вимагає в сучасних умовах рішення комплексних задач 

підвищення його ефективності і якості. 

У процесі реалізації міжпредметних зв’язків в учнів 

розширяється загальний політехнічний кругозір, розвивається логічне 

мислення, активізується увага, росте зацікавленість до вивчаємих 

предметів. 

Розглянувши теоретичні основи реалізації міжпредметних 

зв’язків у професійному навчанні в межах професійно-технічного 

училища, ми можемо зробити наступні висновки: механізм 

міжпредметних зв’язків є одним із важливих складових навчального 
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плану як документу, що визначає рівень кваліфікації випускника 

професійно-технічного училища; міжпредметні зв’язки при 

систематичному і цілеспрямованому впровадженні сприяють 

удосконаленню всього процесу професійного навчання, тобто 

виступають як сучасний дидактичний принцип; основними функціями 

міжпредметних зв’язків є освітня, розвиваюча, виховна та 

координаційна. 

Проаналізувавши досвід та практику застосування 

міжпредметних зв’язків на заняттях з професійного навчання ми 

прийшли до висновку, що основними шляхами реалізації цього 

принципу є : необхідність удосконалення організаційної і 

координаційної роботи по налагодженню зв’язків між навчальними 

предметами та циклами (професійно-технічного та 

загальноосвітнього); систематичний підхід при застосуванні зв’язків 

на теоретичних та практичних заняттях з використанням активних 

методів навчання;  розробка методичних рекомендацій, інструкцій, 

завдань, які орієнтують учнів професійно-технічного училища на 

здійснення міжпредметних зв’язків; удосконалення методики 

викладання, підвищення мотивації педагогічної діяльності викладачів 

та усвідомлення ними мети та завдань зв’язків між дисциплінами 
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ТИПОЛОГІЯ І СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ З КЛІНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ: ТРАДИЦІЇ ТА 

ІННОВАЦІЇ  

 

При розгляді даного питання доречно пригадати основні терміни: 

типологія - вид наукової систематизації, класифікації чогось за 

спільними ознаками з допомогою абстрактних теоретичних моделей 

(типів), у яких фіксуються найважливіші структурні або функціональні 

особливості досліджуваних об’єктів; структу́ра (лат. structūra, англ. 

structure) — це взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових 

частин цілого, внутрішня будова, устрій, організація чого-небудь [2]. 

Існують різноманітні класифікації типів занять. Теоретичним 

підгрунтям найвідоміших з них є типологія уроків вітчизняного 

педагога В. Онищука, побудована за основною дидактичною метою 

уроку, а саме:  урок формування (засвоєння) знань; урок формування 

(засвоєння) і вдосконалення навичок та вмінь; урок застосування 

(закріплення) знань, умінь та навичок; урок узагальнення та 

систематизації знань; урок контролю та коригування знань, умінь, 

навичок; комбінований урок. Можна провести деякі паралелі стосовно 

занять з клінічних дисциплін: урок формування (засвоєння) знань - 

лекція; урок формування (засвоєння) і вдосконалення навичок та 

вмінь, урок застосування (закріплення) знань, умінь та навичок - 

практичне, семінарське або індивідуальне заняття; урок узагальнення 

та систематизації знань, комбінований урок – підсумкове заняття; урок 

контролю та коригування знань, умінь, навичок відповідає 

контрольним заходам (заліки, колоквіуми, заміри практичних навичок 

тощо). Щодо типу лекції, то він може бути наступним: вступна, 
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клінічна, проблемна, міждисциплінарна, оглядова, узагальнююча 

лекція, лекція-бесіда, лекція із застосуванням наочності. 

Кожний тип заняття визначає особливості його структури. 

Структура традиційних занять стандартна, затверджена міністерством 

і нам добре знайома, а методичні розробки лекційних і практичних 

занять та для організації самостійної роботи студентів відповідають 

певному шаблону. Звичайно, це виправдано для опанування основами 

клінічних дисциплін. Проте завдання підготовки медичних кадрів 

нового покоління не може бути повною мірою вирішене традиційними 

стандартними методами навчання [1]. Дані методи переважно 

спрямовані на отримання, розширення і поглиблення знань шляхом 

подачі інформації, її відтворення за допомогою готових професійних 

алгоритмів. Вони явно недостатні і мало сприяють основному 

завданню пізнавальної діяльності студентів –формуванню клінічного 

мислення. І тому у викладача завжди виникає необхідність вибирати 

оптимальну структуру проведення заняття. Проте на шляху 

використання різних методів для підтримання пізнавального інтересу 

у студентів не слід впадати в крайності, адже різноманітність, так само, 

як одноманітність, втомлюють і не завжди приводять до досягнення 

поставленої мети. Перед викладачем постає одна із найважливіших 

проблем - вибір таких сучасних ефективних форм навчання, які 

зможуть забезпечити максимальний розвиток пізнавальної і мислячої 

діяльності студентів, виховати в них активну життєву позицію. 

При виборі методів навчання необхідно ставити перед собою 

єдину мету, скеровану на кінцевий результат - поліпшення якості 

підготовки фахівців. Для досягнення цієї мети виникає необхідність 

застосування сучасних інтерактивних форм навчання. Вони 

створюють комфортні умови навчання, сприяють вмінню працювати 

на основі взаємодії  і  аналізувати думку колег, розвивають клінічне 

мислення, виховують комунікативні якості, здатність до діалогу та 

формування вірних висновків.  

Інтерактивні технології поділяють на кілька груп: 1) робота в 

парах; 2) робота в малих групах; 3) рольова (ділова) гра; 4) методи 

конкурентного навчання: «Метод ПРЕС»; «Займи позицію»; «Зміни 

позицію»; Низка думок (континуум, нескінченний ланцюжок); Метод 

дискусії; Дебати. Структура таких занять може значно відрізнятись від 

стандартної схеми. Так, наприклад, при плануванні проведення 

практичного заняття з медсестринства у внутрішній медицині методом 

конкурентних груп на тему «Ішемічна хвороба серця: стенокардія, 
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гострий інфаркт міокарда» ми складали методичний сценарій за 

схемою: 

1. Підготовчий етап. 

2. Основний етап з поділом на: а) виробничий; б) презентаційний. 

3. Підсумковий етап (оцінювання). 

4. Матеріали методичного забезпечення, які передбачають: 

список джерел інформації (література, електронний ресурс): питання 

до теми; нетипові ситуаційні задачі (5 шт.); алгоритми надання 

невідкладної допомоги; оснащення (ЕКГ, тонометри, фонендоскопи); 

обладнання для ін’єкцій.  

5. Критерії оцінювання роботи кожного студента та групи в 

цілому. 

Для організації навчання методом конкуретних груп викладачу 

потрібно: об’єднати студентів у групи з метою досягнення 

конкретного навчального результату; визначити та повідомити 

завдання (однакове для всіх груп студентів) з метою розв’язання 

певної проблеми; повідомити студентів, де знайти необхідну 

навчальну інформацію; визначити час і порядок проведення заняття, 

суворо  стежити за регламентом; студенти виконують завдання в групі 

в такий спосіб, щоб можна було оцінити індивідуальний внесок 

кожного члена групи окремо та групи в цілому. Викладач в 

інтерактивному навчанні виступає організатором процесу навчання, 

консультантом, фасилітатором, який ніколи не «замикає» навчальний 

процес на собі. Головними в процесі навчання є зв'язки між 

студентами, їх взаємодія та співпраця. 

 Викладачі клінічних дисциплін нашого коледжу 

практикують також використання інших методів активного навчання: 

- розгляд і обговорення ситуаційних  задач шляхом дискусії;  - 

постановка   проблеми  та  її колегіальне вирішення; - використання 

рольових ігор; - моделювання клінічних ситуацій;  планування 

сестринського догляду у конкретних клінічних ситуаціях тощо.  

Перспективна форма розвитку клінічного мислення - 

використання проблемних професійних задач на заняттях. Рішення 

клінічних ситуаційних задач будуємо на основі багатоетапного 

алгоритму, що ставить конкретні завдання перед студентами, створює 

ситуацію пошуку, активізує пізнавальну діяльність і наближає до 

майбутньої практичної діяльності. При об'єднанні декількох тем на 

занятті створюємо комплексні ситуаційні задачі, а також враховуємо 

міжпредметні зв'язки.  
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Можливості створення проблемної ситуації дуже різноманітні:  

викладач ставить проблему, яку студенти вирішують з його 

допомогою, або ж студенти самі створюють проблемну ситуацію і 

намічають шляхи її вирішення. Чітке ж дотримання міжпредметного 

принципу навчання дозволяє значно підвищити мотивацію вивчення 

суміжних дисциплін.  

Одним з інтерактивних методів є рольова гра - моделювання 

методів професійної діяльності за допомогою системи дидактичних 

форм [4]. Ситуативне моделювання на практичних заняттях 

аргументовано розкриває значення тих або інших клінічних дисциплін 

для майбутньої професійної діяльності. У ході ділової гри 

вирішуються спеціально розроблені професійні задачі, в результаті 

чого відбувається вдосконалення навичок і професійних умінь 

студентів. У коледжі найчастіше використовують ділові, рольові, 

комп’ютерні ігри, імітаційні вправи, ігрове проектування. Із різних 

типів сюжетно-рольових ігор ефективно застосовуємо тренування 

навичок. Гра, зокрема, дає можливість відтворити всі етапи 

медсестринського процесу. Результати кожного учасника гри 

враховуються викладачем під час виставлення підсумкової оцінки за 

проведене заняття. Безумовно, рольові ігри не замінюють традиційні 

методи навчання, а раціонально їх доповнюють. 

Не викликає сумніву необхідність традиційного використання 

кабінетів доклінічної практики. Студенти відпрацьовують практичні 

навички на фантомах, керуючись протоколами  медичної сестри 

(фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом. Налагоджена 

індивідуально-консультативна робота при кабінетах.  

У структурі занять з клінічних дисциплін ми приділяємо значну 

увагу використанню міжпредметних зв’язків як засобу формування 

клінічного мислення. Це допомагає також при вивченні певної теми 

активізувати раніше засвоєні знання, вміння, навички. Викладачі діють 

не поодинці, а працюють у співдружності зі своїми коллегами, ведуть 

пошук нових методик викладання різних предметів. Прикладом такої 

співпраці  є  проведення бінарних занять: з основ медсестринства та 

медсестринства у внутрішній медицині; з медсестринства в педіатрії та 

медсестринства в інфекційних хворобах та інші. Для успішного 

використання міждисциплінарних зв'язків студентів заздалегідь 

ознайомлюємо з планом підготовки до заняття та його метою, 

переліком необхідних навичок. Такі заняття проводимо в умовах 

кабінету доклінічної практики або практичної бази. Дієвою формою 
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інтеграції є проведення з суміжними цикловими комісіями науково-

медичних конференцій. 

Обов’язковою частиною в сучасній структурі навчального 

процесу є самостійна робота студентів. Найбільш вагомим 

результатом цього виду діяльності є підвищення рівня знань студентів, 

поліпшення їх професійної підготовки, вміння самостійно мислити та 

приймати рішення. Проте регламентоване планування самостійної 

роботи студента, чіткі рекомендації, наявність методичних розробок, 

сприяючи кращому засвоєнню матеріалу, можуть деякою мірою 

знизити творчу ініціативу студентів.  

Щоб запобігти цьому, для активізації набутих знань ми 

використовуємо деякі інші шляхи в організації самостійної роботи, а 

саме: створення проблемних ситуацій як у практичній роботі, так і на 

лекціях, вихід з яких знаходять самі студенти; до практикуму введені 

елементи наукових досліджень у вигляді навчально-дослідницької 

роботи студентів.  

При підготовці медичних сестер, окрім опанування ними 

маніпуляційною технікою, організацією санітарно-профілактичної 

діяльності, дуже важливе значення має навчання майбутньої 

медсестри логічно обґрунтувати свої дії і дотримуватись стандартів, 

стосовно яких можна було б оцінити сестринську практику; не менш 

важливим є досконале оволодіння медсестрою технікою професійного 

спілкування.  

Вважаємо необхідним активно впроваджувати в структуру занять 

науково-пошукову роботу студентів, особливо при проведенні занять 

на практичних базах. Така робота дає можливість розкрити 

інтелектуальний потенціал як студента, так і викладача, зробити свій 

внесок в дослідження актуальних проблем медичної науки, оволодіти 

науковими методами пізнання і, що головне для студента, усвідомити 

важливість обраної професії серед розмаїття інших, можливо, не менш 

цікавих професій. Для того, щоб робота проводилась протягом усього 

періоду навчання, необхідно постійно підтримувати інтерес до 

дослідження, стимулювати цю діяльність.  

Іншим перспективним типом навчання, який потребує широкого 

впровадження, є комп’ютерна гра [3]. Вона є особливо актуальною та 

може набути високої ефективності у вивченні клінічних дисциплін. 

Потрапляючи у віртуальну клінічну ситуацію, студент безпосередньо 

«знаходиться» і «бачить» те, що він абстрактно уявляє по мірі 

засвоєння та власного розуміння матеріалу. Комп’ютерна гра дасть 
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чітке розуміння функцій спеціаліста середньої ланки у конкретних 

умовах. Наприклад, потрапивши  «на чергування» у кардіологічне 

відділення, студент повинен буде відібрати засоби, які необхідні для 

усунення нападу стенокардії та багато ін. Також він повинен бути 

готовим до таких «несподіванок», як розвиток серцевої астми, падіння 

артеріального тиску, і, відповідно змінити тактику гри для досягнення 

правильного результату. Подібні ігри можна створити для будь-яких 

інших патологічних процесів. Загалом, на кожний розділ, а при 

можливості і на кожне тематичне заняття можна створити гру. Вона 

може бути як формою навчання, так і контролю, бути лімітованою в 

часі, мати різні рівні складності. Ефективність такого підходу цілком 

очевидна. Разом із тим, це ставить завдання для викладачів клінічних 

дисциплін. По-перше, вимагає від них неабиякого творчого підходу та 

фантазії, по-друге – тісної співпраці з програмістами. Зараз у світі 

активно працюють над створенням навчальних ігор.  

Ще одним цікавим та перспективним напрямком є проведення, 

використовуючи режими on-line, вікторин, брейн-рингів, конкурсів 

між студентами різних коледжів регіону.  Організація таких змагань 

дозволяє розширити та поглибити співпрацю між викладачами, є 

великим стимулом для студентів. Це дозволить їм уже в студентські 

роки встановити зв’язки із колегами, які знадобляться їм в подальшій 

роботі. 

Єдиного універсального методу навчання немає. Добрих 

результатів можна досягти тільки при використанні декількох методів, 

і вибір їх буде залежати від поставленої мети. На наш погляд, для цього 

слід орієнтуватися не лише на студентів, що потребують застосування 

примусу та жорсткого контролю, а на обдарованих особистостей, яких 

не влаштовують рамки обов’язкової навчальної програми.  
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ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ВИВЧЕННІ ПСИХІАТРІЇ 

 

Прогресивні зміни в житті України, орієнтація її на 

євроінтеграцію актуалізують нову концепцію розвитку медичної 

освіти – підготовка висококваліфікованих медичних працівників, 

конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках 

праці. 

Психіатрія – навчальна дисципліна, вивчення якої має свої 

неординарні особливості. Основною метою її є засвоєння знань, умінь 

і навичок з виявлення змін у психічній діяльності хворого, ведення 

спостереження за ними, вміння чітко зафіксувати всі зміни в поведінці, 

висловлюваннях, емоціях хворого, попередити агресивні і суїцидальні 

спроби. Цьому можна навчити студента тільки при постійному 

контакті з хворими, демонстрації основної психопатології. 

На сьогоднішній день не викликає сумніву те, що не менше 

половини хворих, які лікуються з приводу соматоневрологічних 

захворювань, насправді мають різноманітні психосоматичні 

порушення. Певного поширення серед соматичних хворих (як і в 

усьому суспільстві) набувають постстресові стани, зловживання 

спиртними напоями, алкоголізм, токсикоманії, наркоманії, неврози, 

сексуальні проблеми тощо. Таким чином, елементи психіатрії і 

наркології все більше проникають у повсякденну практику загальної 

медицини. Отже, оволодіти належною сучасною базою знань та умінь 

із психолого-психіатричних дисциплін необхідно також і майбутнім 

працівникам середньої ланки, які будуть працювати в медичних 

закладах не тільки психіатричного, але й будь-якого соматичного 

профілю. 

Ми стаємо свідками процесу демократизації всіх сфер 

суспільного життя в тому числі й психіатрії. Започатковано правові 

відносини пацієнта з медичними працівниками. Психіатричні 

лікувальні заклади перестали відігравати традиційну роль “ізолятора” 

осіб із порушенням психіки і перетворились на заклади, в яких 

створюють усі умови (в тому числі й психологічний клімат), 

спрямовані не на хворобу, а на особистість пацієнта.  

mailto:kovmedcoledg@ukr.net
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Одним з можливих і ефективних підходів до формування 

практичної підготовки студентів є пошук таких форм і методів 

навчання, які забезпечують розвиток пізнавальних і професійних 

мотивів, потяг до самостійності. 

Одним з найефективніших методів формування професійних 

інтересів і практичних навичок на заняттях з психіатрії є безпосереднє 

спілкування і спостереження студентів за психічно хворими. 

Практичні заняття з психіатрії залежно від тематики проводяться: 

 в психкабінеті, де студенти знайомляться з 

неврозоподібною і психопаточною симптоматикою, засвоюють 

особливості обстеження, спостереження, догляду, нагляду і 

скерування до вищих рівнів спеціалізованої допомоги;  

 в будинках інтернатах для психохроніків, де студенти 

знайомляться з всіма психіатричними нозологіями; 

 у Будинку медико-соціальної допомоги людям 

похилого віку, де студенти вивчають психози похилого і старечого 

віку, які призводять до слабоумства. 

Під час практичних занять студенти мають змогу в повній мірі 

відчути  специфіку цих закладів, і що найголовніше, оволодівати 

практичними навичками спілкування з психічно хворими, догляду і 

нагляду за ними. Студенти знайомляться з роботами психічно хворих 

(малюнками, віршами) і це дає змогу формувати нове ставлення до 

таких хворих в першу чергу як до особистостей, що мають свої 

інтереси, потреби. На практичних заняттях майбутні медичні 

працівники набувають навиків проведень основ психотерапії, 

знайомляться з основами психогігієни і психопрофілактики. 

Безпосередньо на робочому місці вивчають основні принципами й 

алгоритми спеціалізованої  допомоги при невідкладних станах, з 

новітніми методами лікування в психіатрії і наркології. 

Заняття з наркології проводяться на базі міжрайонного 

наркологічного диспансеру. Студенти мають змогу побачити гострі і 

хронічні алкогольні психози, ознайомитись з основними 

дезінтоксикаційними та реанімаційними заходами при лікуванні 

алкогольного делірію, наркоманій, зібрати анамнез у тематичних 

хворих, ознайомитись з роботою медичного персоналу у 

наркологічному диспансері, методами реабілітації та ресоціалізації 

хворих. 

Ще одним із ефективних методів формування професійних знань 

є використання описів психічних розладів, за якими студенти 
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диференціюють вид порушення психіки і можливу приналежність до 

психіатричного захворювання. Алгоритми надання невідкладної 

допомоги при психотичних станах дозволять майбутнім медичним 

працівникам надавати невідкладну допомогу на місці знаходження 

пацієнта. 

Оскільки головним методом дослідження психіки хворого є 

клініко-психопатологічний метод, то часто використовують власний 

алгоритм – «Опис психічного стану пацієнта», «Експрес метод 

дослідження психічного статусу», за допомогою якого протягом 10 хв. 

шляхом тестування можна виявити основні патопсихологічні розлади. 

Викладачі терапевтичної циклової комісії широко 

використовують поєднання різноманітних інноваційних технологій. 

Застосування в практичному навчанні інноваційних технологій 

дозволить здобути освіту світового рівня. Надійним видом інновацій є 

використання проблемних професійних задач та ігрових технологій: 

ділові, рольові, інформаційно-комп’ютерні та діалогові ігри. Ділова 

гра імітує ситуації реальні в майбутньому, моделює професійну 

діяльність, встановлює міжпредметні координації, формує вміння 

поєднати теоретичні знання з практичною діяльністю. На практичному 

занятті, особливо з участю хворих, планомірно розвиваються 

комунікативні якості в майбутніх медиків: емпатії, професійна 

рефлексія, тактовність, чуйність. Комунікативна культура є 

професійно значущою якістю особистості в психіатрії.  

Так, застосування ігрових і діалогових технологій, а саме 

розігрування ролей і проведення ділових ігор допомагає не тільки 

швидкому засвоєнню знань студентами і закріпленню професійних 

навичок, створюють емоційний фон, заглиблюються в ситуацію, 

входять в роль, освоюють навички логічного мислення, вчаться 

відстоювати свою думку. Участь в діловій грі допомагає формувати 

комунікативні здібності, самостійність, толерантність, уміння 

співпрацювати з колегами, хворим і його родичами, що в психіатрії має 

особливе значення адже форма узгодженої навчальної співпраці 

потребує залучення в комунікацію всіх учасників. Досвід роботи 

дозволяє зробити висновки, що груповий розумовий пошук, 

міжпредметна інтеграція наочно демонструються і при вирішенні 

ситуаційних задач. Особливо ефективним є розігрування ролей, 

проведення ділових ігор при закріпленні тем з невідкладної 

психдопомоги, де відпрацьовується тактика фельдшера в критичній 

ситуації, адже процес відбувається в умовах загострення роботи 
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думки, пам'яті і уяви студентів, що сприяє міцності засвоєння знань та 

вмінь, формування високої професійності, бо при психотичних станах 

є загроза здоров’ю і життю не тільки пацієнта ,а й оточуючих його 

людей. 

Введення в медичну освіту ефективних і фахово поєднаних 

традиційних та інноваційних технологій сприятиме підвищенню 

кваліфікаційного рівня випускників медичного коледжу у 

відповідності до державних стандартів освіти.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Бухгалтерський облік як навчальна дисципліна в коледжі 

розділяється на декілька навчальних дисциплін: теорія 

бухгалтерського обліку, фінансовий облік, облік і звітність в 

бюджетних установах. 

Навчання бухгалтерському обліку – складний процес, який 

включає: цілі навчання, його зміст, форми організації навчальної 

роботи, засоби навчання. Велика увага при цьому приділяється 

практичному заняттю. Адже практичні заняття – це заняття, на яких 

виконуються вправи та завдання під керівництвом викладача з метою 

формування навиків і вмінь. 

Вміння – це елементи діяльності, які дозволяють будь-що 

зробити з високою якістю, точно і правильно виконувати будь-яку дію, 

операцію. Навики – це повністю автоматизовані, інстинктивно-подібні 
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компоненти вмінь, які реалізуються на рівні без свідомого контролю 

[2]. 

Практичні заняття є однією з найефективніших форм проведення 

занять, оскільки вони, крім основного призначення, допомагають 

викладачу краще пізнати інтелектуальний рівень кожного зі студентів, 

донести до них потрібні знання та перевірити, як ці знання засвоєні. 

Словосполучення «практичне заняття» має два значення. У 

широкому розумінні – це заняття, які відрізняються від лекції [3].  

Серед різноманітних форм організації навчальної діяльності у 

Брацлавському агроекономічному коледжі ВНАУ практичним 

заняттям відводиться важливе місце. На цих заняттях вправи та 

завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» виконуються під 

керівництвом викладача з метою формування навиків і вмінь.  

Практичні заняття покликані поглибити, розширити й 

деталізувати знання з бухгалтерського обліку, виробити у студентів 

навички щодо їх використання на практиці, розвинути ініціативу 

студентів до самостійного опрацювання матеріалу. 

Практичні заняття є однією з найефективніших форм проведення 

занять, оскільки вони, крім основного призначення, допомагають 

викладачу краще пізнати інтелектуальний рівень кожного зі студентів, 

донести до них потрібні знання, та перевірити, як ці знання засвоєні. 

Кожне заняття тісно пов'язане з лекційним курсом певної 

дисципліни і сприяє виробленню у студентів умінь та навиків 

самостійно і систематично здобувати знання з навчальних курсів 

(вивчення та конспектування першоджерел, матеріалів підручників та 

посібників, підготовка рефератів, доповідей і виступів), що активізує 

педагогічний процес, робить його більш ефективним. 

Важливим організаційним питанням щодо підвищення 

ефективності практичних занять є правильна побудова плану 

викладання курсу. В цьому плані важливо не лише встановити 

оптимальне співвідношення годин: за окремими темами курсу між 

лекціями та практичними заняттями, але і передбачити таке 

чергування лекцій і практичних занять, яке б забезпечило усестороннє 

охоплення окремих питань курсу в логічній послідовності. 

Найкраще засвоєння курсу досягатиметься, якщо після 

лекційного викладення теми планом передбачені практичні заняття з 

цієї ж теми і лише після цього починається опрацювання нової теми в 

тій же послідовності. При цьому бажано, щоб інтервал між лекціями 

та практичними заняттями не перевищував трьох-чотирьох днів. 
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Виділяють наступні функції практичних занять: 

1) Пізнавальна – проявляється в тому, що на практичних 

заняттях закріплюються знання студентів, які отримані на лекції та при 

самостійному опрацюванні матеріалу. Крім того, наявність 

пізнавальної функції передбачає можливість обговорення на семінарах 

питань, які не ввійшли до лекції.  

2) Виховна – випливає з пізнавальної, оскільки глибоке пізнання 

пов'язане з усвідомленням теоретичних положень та ідей, з 

формуванням світосприйняття.  

3) Контрольна - полягає в тому, що саме на практичних заняттях 

розкриваються сильні та слабкі сторони в підготовці студентів. 

Викладач має можливість систематично аналізувати та оцінювати 

рівень роботи групи в цілому і кожного студента окремо, відповідним 

чином реагуючи на негативні моменти засвоєння матеріалу та 

намагаючись досягти тим самим систематичної роботи студентів над 

першоджерелами, підвищити їх увагу до лекційного курсу. 

Будь-яке заняття повинно бути чітко структуроване. Практикою 

вироблено ряд вимог, відповідно до яких матеріали практичних занять 

повинні містити у собі: назву заняття; дату проведення; цілі заняття; 

питання та основні поняття, що розглядаються на занятті; хід заняття 

(його текстовий зміст); допоміжні матеріали з теми заняття; список 

рекомендованих джерел. 

Програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» передбачає 32 

години практичних занять. Кожен викладач на свій розсуд складає і 

оформляє хід заняття.  

Під час проведення практичних занять обов’язково потрібно 

вести   облік   студентів. Облік відвідування сприяє чіткій організації 

практичного заняття: студенти, що не підготувалися до заняття, 

повинні заздалегідь повідомити про це викладача. Факт умовчування 

студентом про його непідготовленість, як правило, повинен 

оцінюватися як обман та отримати принципову оцінку, оскільки 

взаємовідносини між викладачем та студентом повинні ґрунтуватися 

на взаємодовірі та чесності. У будь-якому разі облік відвідування 

дисциплінує студентів та запобігає невідвідуванню занять без 

поважних причин. 

Одним із найбільш суттєвих етапів проведення практичних 

занять є розв'язування вправ. Вибираючи їх, потрібно враховувати, що 

людині властиві різні види діяльності: розумова; соціальна; трудова; 

спортивно-туристична; художньо-естетична; комунікаційно-



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
226 

інформативна. У зв'язку з цим бажано, щоб форми розв'язання вправ 

охоплювали якомога більше видів діяльності [1]. 

Усі вправи і завдання, що задаються студентам на практичному 

занятті, повинні бути завчасно розв'язані викладачем. Останній 

повинен відчувати аудиторію і, якщо необхідно додатково пояснювати 

матеріал. 

Подекуди викладачі розглядають практичні заняття як 

самостійну письмову роботу студентів. Їм пропонується перелік вправ, 

які вони повинні самостійно вирішити, а потім здати викладачу на 

перевірку. При такій організації практичні заняття перетворюються 

тільки на засіб перевірки знань студентів, тому проведення їх у такій 

формі не може носити постійний характер. Більшу частину облікових 

записів студенти повинні виконувати під безпосереднім та постійним 

впливом викладача. Перш, ніж запропонувати студентам вправи, 

викладач повинен пояснити порядок вирішення задач та 

проілюструвати техніку заповнення різних облікових форм. Роль 

викладача не обмежується обов'язками консультанта із незрозумілих 

питань, наглядача за порядком в аудиторії та пасивного спостерігача 

за роботою студентів. 

У процесі виконання вправ студентам можна дозволити 

користуватися підручниками, конспектами лекцій та консультацією 

викладача. Але у будь-якому разі викладач повинен слідкувати та 

безпосередньо перевіряти на робочих місцях виконання роботи, 

активізуючи тим самим роботу студентів. Якщо виявиться, що окремі 

студенти неправильно зрозуміли завдання, то їм слід вказати на це та 

запропонувати уважніше прочитати умову та методичні вказівки. На 

виявлені помилки у вирішенні задач слід негайно звернути увагу 

студента, зазначивши до якого матеріалу він може звернутися для того, 

щоб виправити свою помилку. Іншими словами, обов'язок викладача 

на практичних заняттях - активно продовжувати процес навчання. 

До основних критеріїв ефективності проведення практичних 

занять відноситься витрачання часу, мета кожного окремого виду 

робіт, емоційне спрямування, чисельність та склад групи. 

Для ефективного використання часу на заняттях з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» викладачами нашого коледжу розроблено 

робочий зошит для виконання практичних занять. В результаті його 

використання викладач не затрачає час на задиктовування умов задач, 

на відшукування і підготовку необхідних бланків облікової 

документації. 
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Багато викладачів практикують проведення так званого 

"диктанту" на початку заняття, який розрахований, залежно від 

складності, на 5-10 хвилин і представляє собою відповіді на питання в 

письмовому вигляді. Його проведення дійсно дає ефективні 

результати: налаштовування на тему заняття, повторення лекційного 

матеріалу, перевірка домашнього завдання. 

Диктант може бути проведений у різних формах: 1) викладач 

читає зміст господарської операції, а студент на окремому папері, який 

потім здається, записує бухгалтерську проводку; 2) викладач читає 

твердження з лекційного матеріалу, студент ставить плюс навпроти 

порядкового номера твердження, якщо  погоджується з ним, та мінус, 

якщо не погоджується; 3) викладач дає міні-завдання, яке було 

складовою частиною домашнього завдання, тим самим перевіряючи 

його виконання студентами. 

Техніка оцінювання є потужним поглиначем часу. З метою 

активізації роботи студента прийнято користуватись таким стимулом, 

як оцінювання, якомога частіше. Тобто оцінювати кожен вид роботи 

кожного студента.  

Наступним чинником, який впливає на ефективність заняття, є 

мета завдань, які розв'язуються на ньому. Проте не та загально 

дидактична мета, яку звичайно викладач обов'язково повинен для себе 

визначити і сформулювати, а мета (ціль) кожного окремого виду 

роботи. Студенти набагато ефективніше працюють тоді, коли вони 

знають, для чого виконується те чи інше завдання.  

Ще однією важливою рисою ефективного заняття є його 

емоційне спрямування. Воно може здійснюватись в двох напрямах: 

"викладач-студент" і "студент-викладач" [3]. 

В площині "викладач-студент" це повинно здійснюватись 

шляхом заохочення студентів, недопущення диктатури викладача, 

доброзичливість. При цьому завжди актуальним залишається питання 

про те, як зберегти певну розумну дистанцію між викладачем і 

студентом, щоб взаємини між ними були і об'єктивними, і довірливими 

водночас. 

Ефективність проведеного заняття залежить від чисельності та 

складу групи. Кількість студентів у групах коледжу 25-28 чоловік. Це 

дає змогу здійснювати поділ групи на підгрупи. Студентів поділяємо 

на підгрупи так, щоб кожна з них мала певний рівень знань. Крім того, 

в кожній підгрупі є студенти, які можуть робити різні внески у 
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вирішення покладених на групу завдань: один - генератор ідей, другий 

- розпорядник, третій - виконавець і т.д. 

Отже, щоб забезпечити реалізацію цілей практичного заняття 

необхідно: 

 формувати індивідуальний підхід до кожного студента з 

огляду на його потреби та стиль навчання, намагатися ще до початку 

проведення занять зібрати про студентів максимум інформації; 

 забезпечити студентів достатньою кількістю наочних 

матеріалів, які стосуються завдань; 

 не завантажувати студента великим обсягом теоретичного 

матеріалу, концентрувати увагу лише на основних положеннях; 

 забезпечити доступність викладача для студента, який 

повинен мати можливість у будь-який час звернутися до нього; 

 акцентувати увагу на розвиток здібностей студента. 
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Сучасний етап системи освіти України характеризується її 

інтеграцією у світовий освітній простір. Із запровадженням нової 

парадигми освіти, в Україні здійснюється широкоформатна освітня 

реформа. Сьогодні задача педагога – виховати кмітливого студента, 

який уміє інтегрувати свої знання і творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності, зростати професійно і особистісно. Тому свої 

зусилля варто спрямовувати на те, щоб освітня діяльність не зводилась 

до передачі накопиченої інформації, запас якої протягом багатьох 

років залишається без змін, а формувати особистість, розвивати 

здібності  обдарованих  студентів, стимулювати потяг до самоосвіти та 

професійного зростання. Нині, у зв'язку з переходом людства від 

індустріальної до інформаційної стадії свого поступального розвитку, 

неабияку актуальність має впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій організації навчання. Кожен педагог, 

організовуючи свою педагогічну діяльність, створює авторську 

педагогічну технологію.   

Сьогоднішня науково-практична конференція – чудова нагода 

для викладачів познайомитися з досягненнями колег в даному 

напрямку діяльності та поділитися власним досвідом.  

Як показує практика, дуже важливим шляхом стимулювання 

пізнавальної активності студентів є урізноманітнення завдань та 

підходів до їх виконання.  

Наприклад, жвавий інтерес викликає у студентів проведення 

поетапного семінарського заняття. Першим етапом такого заняття 

може бути так звана   р о з м и н к а.   В ході цього етапу студентам 

пропонується згадати основні терміни, що стосуються теми семінару.  

Наприклад: Вид шкіряного напівфабрикату, що має бархатисту 

поверхню та виготовляється жировим методом дублення: 

 
За правильно названий термін студент, який першим дав 

правильну відповідь, може отримати 1 бал. Виконання таких простих 

завдань у швидкому темпі помітно активізує аудиторію, а  також дає 

змогу більш слабким студентам отримати позитивну оцінку. 

Далі завдання поступово ускладнюються. Наступний етап  може 

носити назву   «З н а к   п и т а н н я».  Протягом даного етапу студентам 

пропонується витягнути картку, на видимому боці якої вказана 

максимально можлива кількість балів (від 3 до 5), що може отримати 

студент за відповідь. На звороті картки студент може прочитати 

питання і відповісти на нього. Таким чином не тільки вноситься 
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різноманітність в навчальний процес, а і дається можливість студентам 

обирати рівень складності питань, що сприяє формуванню навичок 

адекватної самооцінки, а також стимулює до підвищення рівня 

обізнаності в тому чи іншому питанні за рахунок здорової конкуренції 

між одногрупниками.  

Третій етап -  «Ф а х і в е ц ь».  На цьому етапі надається слово 

студентам, які поглиблено, на практичному досвіді роботи 

підприємств вивчали тему, з якої проводиться семінар, і бажають 

запропонувати до розгляду цікаві текстові та ілюстративні матеріали з 

даної теми. Такі виступи оцінюються  за 12- бальною системою.  

Щоб підвести підсумки заняття і належним чином оцінити 

студентів, заздалегідь розробляється   ш к а л а    о ц і н ю в а н н я .  

Наприклад, робота студентів, які наберуть протягом семінарського 

заняття від  3 до 5 балів оцінюється «задовільно», 6 - 11 балів – 

«добре», 12 і більше балів – «відмінно».  Щоб підрахувати   загальну   

кількість  балів,  протягом  всього  заняття  працює   л і ч и л ь н а   к о 

м і с і я ,  обрана зі складу групи, та відповідно проінструктована про 

критерії оцінювання. Участь студентів в оцінюванні своїх 

одногрупників теж виступає дієвим стимулюючим фактором. 

Досить проблематичним є те, що значна кількість навчального 

матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентами в 

позаурочний час. Тому, з метою стимулювання пізнавальної 

активності студентів при виконанні самостійних робіт, я іду шляхом 

максимальної  конкретизації завдань. Також у  своїй роботі я 

використовую різні за формою та змістом завдання для самостійної 

роботи студентів.  Наведу декілька прикладів: 

 складання узагальнюючих конспектів 
Така робота - це творчість студентів особливого роду. Адже вони 

самостійно, з урахуванням власних можливостей і здібностей знаходять, 

удосконалюють і доводять до рівня раціональних  навичок операційно-

процедурний бік пізнавальних процесів. Студенти вчаться 

осмислювати логічну структуру матеріалу; виокремлювати головне, 

групувати і класифікувати наукові поняття,  компактно моделювати 

образні орієнтири, що забезпечують цілі сприйняття, узагальнене 

розуміння розділу, теми і, нарешті, всього матеріалу. Усе це загалом 

допомагає активізації розумової діяльності, переходу розгорнутої 

інформації до стислих смислових або ключових опор, і, навпаки, - від 

логічних орієнтирів до максимальної деталізації матеріалу. Форма      
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письмового       виконання    завдань     також       максимально       м і н 

і м і з у є т ь с я      та      у р і з н о м а н і т н ю є т ь с я.  

Н а п р и к л а д, студентам пропонується на основі опрацьованого 

матеріалу продовжити фрази, вставити пропущені слова: 

І.О с н о в н і     в и м о г и     д о    я к о с т і     м е б л і в: 

1. Ергономічність, яка передбачає…___________________________ 

__________________________________________________________ 

ІІ. Штучне хутро складається з __________________ та 

____________________ частин. 

 складання  конспекту – таблиці 

У такому завданні подається приклад оформлення таблиці. Таким 

чином, порівнюючи матеріал підручника з заповненою частиною 

таблиці, студент вчиться вибирати основне, лаконічно і чітко 

висловлювати свої думки.  

Н а п р и к л а д: 

Класифікація і асортимент матеріалів для стін і перегородок 
№ 

з\п 

Класифікаційна 

ознака 

Найменування Споживні властивості 

1 Матеріал для стін на 

паперовій основі 

Лінкруст (рулонний 

оздоблювальний 

матеріал. На поверхні 

лінкруст має 

рельєфний малюнок, 

одержаний 

тисненням). 

Має високу водо- і 

гниттєстійкість, механічну 

стійкість, гігієнічність, стійкість 

до світла, високі естетичні 

властивості. 

2…    

 

 складання структурно-логічних схем 

За  матеріалами  вказаного розділу підручника студент повинен 

вибудувати алгоритм того чи іншого процесу, розставити в логічній 

послідовності його елементи. Таким чином структуризується 

опрацьований студентом матеріал, що сприяє його кращому 

розумінню та запам'ятовуванню. 

Н а п р и к л а д: Для виконання першого завдання  зверніть 

особливу увагу на інформацію, подану в підручнику Михайлова В. І. 

Непродовольчі товари.- К., 2005 на с. 131-132 та заповніть пусті місця 

у запропонованій схемі:                          

Схема   виробництва   парфумерних   товарів 
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  встановлення правильності твердження 

Суть таких завдань зводиться до вибору студентом необхідного 

слова (цифри, умовного позначення) зі словника термінів або й просто 

з'єднання між собою визначення та терміну чи виділення правильного 

(або найбільш точного) твердження.                     

Такі завдання не змушують студента багато писати, але вимагають 

проведення ґрунтовного вивчення та аналізу всього матеріалу з певної 

теми. 

Форми подібних завдань можуть бути найрізноманітнішими, що в 

свою чергу зацікавлює студента та знижує втомлюваність під час 

роботи. 

П р и к л а д  1:  З’єднайте стрілками терміни та відповідні   

характеристики: 
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П р и к л а д  2:  Впишіть у пусті клітинки відповідні   н о м е р и      

термінів для довідок: 

 
 

Терміни для довідок:  1 – добовий хід,  2-рівень шуму,  3-стиль, 4-

форма, 5-поправка,   6-колір,   7- легкість  заміни  ремінця, 8-зручність 

переведення стрілок, 9-відповідність моді, 10-відсутність ріжучих 

кромок, 11-зручність зчитування показників часу, 12-цілісність 

композиції, 13-оцінювальне число, 14-середній добовий хід.  

 

П р и к л а д  3:   Допоможіть спортсменам укомплектувати 

костюми для заняття різними видами спорту, використовуючи 

слова для довідок: 
 Костюм для лижного спорту :_______І, Е_____________ 

 Костюм для кінного спорту:_______________________ 

 Костюм для тенісу:_______________________________ 

 Костюм для мотоспорту:__________________________ 

 Костюм для фігурного катання:____________________ 

Слова для довідок:   

 
 

П р и к л а д  4    Пронумеруйте схематичні зображення фасонів 

комірів відповідними    цифрами: 
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1- коломбіна,    2 – апаш,    3- стійка,    4- прямий,    5- шалевий. 

 завдання практичного  та творчого характеру 

Саме ці завдання спонукають спробувати застосувати свої знання 

на практиці, перевірити їх придатність до роботи в сучасних умовах. 

Такі завдання вимагають безпосереднього контакту не тільки з 

підручниками, а й з майбутнім предметом праці, дають змогу студенту 

відійти від традиційного процесу навчання, проявити свої творчі 

здібності. Вони знижують втомлюваність в процесі роботи і одночасно 

сприяють кращому запам'ятовуванню матеріалу за рахунок відходу від 

суто буквено-цифрової інформації. 

Н а п р к л а д : Складіть асортиментну таблицю на основі 

вивчення асортименту дзеркал у магазинах міста:  
                  Асортимент   дзеркал   у   магазинах   міста 

№ 

з/п 

Назва магазину Вид дзеркала за 

призначенням 

Форма Умови експлуатації 

1…     

Отже, очевидно, що в сучасних умовах ринкової трансформації 

економіки України незмірно зростає значення формування гармонійно 

розвинутої, суспільно активної людини. У зв'язку з цим потрібно 

прищеплювати майбутнім фахівцям навички і уміння творчого 

застосування методів пізнання в реалізації  програм економічного та 

соціального розвитку. 

Сьогодні завдання не тільки у тому, щоб дати молодому фахівцю 

знання, а в тому, щоб сформувати потребу в них, виховати прагнення 

до їх постійного оновлення, власного удосконалення. Саме на це 

направлені запропоновані методологічні підходи до організації  

аудиторної та позааудиторної роботи студентів. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Наша країна на початку 90-х років стала на шлях створення 

ринкової економіки, яка передбачає не тільки зміни в галузі відносин 

власності і виробничих відносин, а й найшвидше формування 

адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. 

На сьогодні фондовий ринок знаходиться у постійному розвитку, 

разом зі зростанням світової економіки. Розвиток фондового ринку 

став важливою умовою прогресу економіки всіх передових країн з 

його появою була пов’язана потреба товарного виробництва. 

Аналіз фондового ринку України свідчить, що за 20 років 

розвитку він не став джерелом залучення інвестицій, а є лише засобом, 

за допомогою якого власники ефективно виходять із колишнього 

бізнесу, продаючи його зовнішнім інвесторам, рефінансують борги і 

створюють інструменти для укладення угод злиття та поглинання 

компаній.  

Не дивлячись на це, зусиллями Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку і Агентства з розвитку інфраструктури 

фондового ринку активно розвивається нормативно-правова база, не 

припиняється розвиток інфраструктури, запроваджено системи 

моніторингу та розкриття інформації, вдосконалено систему захисту 

прав інвесторів, підвищується рівень знань населення щодо роботи 

фондового ринку.  

Вивченню особливостей функціонування та проблем розвитку 

вітчизняного фондового ринку присвячено праці багатьох вітчизняних 

науковців, зокрема В. Корнєєва, О. Корнійчука, І. Школьник, Р. 

Перепилиці, В. Ходаківської та ін. Вченими досліджується стан і 

тенденції розвитку вітчизняного фондового ринку, структурні 

особливості фінансового ринку України та його сегментів, зокрема 

фондового ринку, проблеми недостатньої капіталізації фондового 

ринку та пошуку шляхів її підвищення, аналізуються проблеми 

розвитку фондового ринку України в контексті його інтеграції до 

світової фінансової системи. Однак деякі проблемні аспекти розвитку 

фондового ринку України залишаються поза увагою та потребують 

подальшого вивчення. 

mailto:acup@ukr.net
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Аналізуючи розвиток фондового ринку України за 2007-2014 

роки. Можна стверджувати, що за цей період часу відбуваються 

позитивні зміни і фондовий ринок успішно  розвивається. Залучення 

інвестицій є головним завданням, яке повинен виконувати ринок 

цінних паперів.  

Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого 

розвитку ринку Національною комісією фондового ринку було 

розроблено проект розвитку фондового ринку на 2011 – 2015 роки. 

Метою даної програми є підвищення захисту прав інвесторів та 

формування конкурентоспроможного національного фондового ринку 

на основі поступового зменшення спекулятивної складової ринку з 

одночасним зростанням інвестиційно-спрямованого сегменту в 

умовах фінансової глобалізації.  

Фондовий ринок повинен стати потужним механізмом 

мобілізації, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів, сприяти 

акумулюванню інвестиційних капіталів у виробничу та соціальну 

сфери. 

Подальший його ефективний розвиток насамперед потребує: 

- підвищення конкурентоспроможності шляхом розбудови 

інфраструктури фондового ринку, універсалізації діяльності 

фінансових установ, перетворення їх у стійкі, конкурентно - та 

інвестиційно-спроможні інституції, що надаватимуть широкий перелік 

фінансових послуг; 

- удосконалення інфраструктури фондового ринку шляхом 

оптимізації структури Національної депозитарної системи та функцій 

її прямих учасників і створення ефективної системи організованих 

ринків. 

Залишається ще ряд невирішених проблем, незважаючи на 

позитивні тенденції торгівлі на фондовому ринку України, які 

стримують наближення даного сегменту ринку до світових стандартів. 

Впровадження на 2011-2015 роки  програми розвитку фондового 

ринку України та здійснення вище запропонованих заходів щодо 

вирішення проблем вітчизняного фондового ринку дасть можливість 

досягти наступних результатів: удосконалення засад функціонування 

боргового та іпотечного ринку; активізація вторинного ринку цінних 

паперів; суттєве розширення пропозиції цінних паперів з високими 

інвестиційними характеристиками; створення ринку похідних цінних 

паперів; залучення широкого кола інвесторів на фондовий ринок; 

покращення інформаційної прозорості фондового ринку; створення 
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консолідованої біржової системи; переважно на біржовому фондовому 

ринку забезпечити зосередження торгівлі цінними паперами та 

іншими фінансовими інструментами; відповідно до міжнародних 

стандартів забезпечити модернізація депозитарної системи; створення 

надійної системи клірингу і розрахунків; населення щодо 

інвестиційних можливостей фондового ринку має бути 

проінформовано; вдосконалення системи підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку. 

Важливою складовою становлення інституційного середовища в 

формі норм цивільного і господарського законодавства, що забезпечує 

належний захист прав акціонерів; адекватної і доступної фінансової 

інформації; високого ступеня відповідальності фінансових 

посередників і керівництва корпорацій перед інвесторами. Саме 

формування нового інституційного середовища функціонування 

промислових корпорацій створить передумови вирішення проблем 

розвитку і функціонування фондового ринку України в контексті 

забезпечення інвестиційної привабливості для вітчизняних та 

іноземних інвесторів як засобу інтеграції держави до світового 

фондового ринку. 

Від становлення та налагодженого функціонування фондового 

ринку значною мірою залежить оздоровлення економіки України. 

 

Лідія Полюхович 

викладач юридичних дисциплін, Аграрний коледж управління і права 

Полтавської державної аграрної академії, acup@ukr.net 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  

 

До сільськогосподарської продукції висуваються підвищені 

вимоги щодо якості, умов зберігання та прискорених строків 

реалізації. Саме тому особливої актуальності набуває питання 

організаційно-правового забезпечення продажу продукції аграрних 

товаровиробників. З огляду на вищевикладене, темою дослідження є 

специфіка реалізації сільськогосподарської продукції. 

Ця проблема досліджена у працях В. Гайворонського, 

П. Гайдарського, В. Жушмана, І. Кириленка, Д. Ковальського, 

В. Корнієнка, А. Статівки. 
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У Франції близько 50% свіжого продовольства продається на 

оптових ринках, процвітання яких пояснюється чіткою урядовою 

політикою, спрямованою на захист діяльності малих і середніх 

оптових та роздрібних торговців. Так, найбільшому оптовому ринку 

сільськогосподарської продукції Франції (і Європи) «Рюнжі» надано 

землю в концесію урядом, яка ймовірно буде продовжена ще на 

двадцять років. 

В Іспанії з метою налагодження реалізації продовольства 

створено акціонерне товариство «Меркаса», основним завданням 

якого є перевірка діяльності та модернізація найбільших оптових 

ринків країни. Важливо, що 60% статутного капіталу «Меркаса» 

належить Міністерству сільського господарства Іспанії, а 40% - 

Міністерству економіки. 

У Польщі на сьогодні діє шість регіональних оптових ринків, які 

було створено у формі акціонерних товариств за фінансової та 

організаційної підтримки місцевої влади та польських банків. Серед 

акціонерів є також організації виробників сільськогосподарської 

продукції, оптові компанії.  

В Україні законними способами реалізації сільськогосподарської 

продукції є укладення державних контрактів, спотових, форвардних, 

ф'ючерсних контрактів, опціонів, договорів поставки, комісії, міни, 

купівлі-продажу (безпосередньо зі складу аграрного товаровиробника, 

з поля, з транспортного засобу самим виробником або через власні 

крамниці, лотки, а також через товарні біржі, торгові доми, 

продовольчі державні і приватні крамниці). Як приклад, виробничо-

торговий холдинг «Терра Фуд» продукцію реалізовує таким чином. 

Оскільки у склад холдингу входять вісім молокопереробних заводів, 

м’ясокомбінат та агропромислове підприємство по виробництву 

цукру, первинною закупівлею сировини у місцевих жителів, 

фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів 

займаються вищезгадані підприємства. Готову продукцію (масло, 

ковбаси, цукор) частково реалізують заводи самостійно (через власні 

магазини при заводах, чи шляхом укладення договорів), а в більшій 

частині – опосередковано (передають продукцію холдингу «Терра 

Фуд», сфера впливу якого поширюється на всю територію держави). 

На цей час доля підприємств холдингу на українському ринку спредів 

становить 43 %, твердих сирів – 10 %, плавлених сирів – 5%. «Терра 

Фуд» активно позиціонує себе як на внутрішньому ринку, так і на 

ринках держав СНД.  
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Таким чином, створення в Україні оптових ринків реалізації 

сільськогосподарської продукції є доцільним лише за умови 

використання кращого іноземного досвіду із одночасним 

пристосуванням таких напрацювань до українських економічних, 

правових та, зрештою, національних реалій. 
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Алла Середжимова  

аспірант, викладач акушерства, гінекології і штучного 

осіменіння сільськогосподарських тварин, Козелецький технікум 

ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного 

університету, alla.seredrhimova@mail.ru 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН» МАЙБУТНІМ 

ФЕЛЬДШЕРАМ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

На сьогодні підготовка лікаря ветеринарної медицини в Україні 

набуває особливого значення, оскільки фахівці цієї категорії, маючи 

справу з тваринами, опосередковано впливають на здоров’я та життя 

людей, а також на екологію. Відповідно до Закону України “Про вищу 

освіту” (2002 р.) [1] та Закону “Про ветеринарну медицину” (1997 р.) 

[2], метою вищої ветеринарної освіти є підготовка 

конкурентоспроможного висококваліфікованого фахівця, здатного 

вирішувати професійні задачі в ринкових умовах (проводити 

оздоровчі, профілактичні, діагностичні, лікувальні роботи та 

ветеринарно – санітарну експертизу, надавати інші ветеринарні 

послуги). Останнім часом значно зросли вимоги до професійної 

підготовки лікаря ветеринарної медицини, що зумовлює необхідність 

оптимізації навчального процесу.  
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Системи освіти в Україні передбачає новий підхід до професійної 

підготовки майбутніх кадрів, спрямований на подолання кризи в 

освіті, яка виявляється, в невідповідності знань студентів та запитам 

особистості, суспільним потребам ще й світовим стандартам, у 

знеціненні соціального престижу освіченості і інтелектуальної 

діяльності. Основним критерієм  навчального закладу – це є рівень 

підготовленості випускників, раціональне поєднання теоретичних 

знань з умінням застосовувати їх на практиці, що і означає, потребу, 

вести пошук ефективних форм і методів навчання, навчальних планів, 

удосконалення програм, розробку нових навчальних методик, 

навчальних посібників та іншого. 

Професійна методика викладання забезпечує єдність інтересів 

викладача та студентів на основі поєднання необхідності вивчення 

будь-якої дисципліни з переконанням цієї необхідності. В цьому 

відношенні методи активного навчання, є одним із найбільш 

перспективних шляхів вдосконалення професійної підготовки 

фахівців. Навчання і виховання студентів у навчальному закладі 

проводяться з метою підготовки освічених, свідомих і активних 

фельдшерів ветеринарної медицини. Ця мета досягається вирішенням 

ряду завдань, головними з яких для курсу акушерства, гінекології та 

штучного осіменіння сільськогосподарських тварин є наступні:  

1. Озброїти студентів міцними знаннями про норму і патологію 

процесів розмноження сільськогосподарських тварин, методи 

лікування хворих тварин та профілактику хвороб. 

2. Підготувати студентів до самостійної роботи в умовах 

сільського господарства в процесі їх практичного навчання в технікумі 

та участі в суспільно корисній роботі. 

3. Створити в студентів основи діалектико-матеріалістичного 

світогляду на фактичному матеріалі про життя тварин в господарських 

умовах і найважливіших закономірностях змін в їх організмі. 

Становлення і розвиток середньої спеціальної ветеринарної 

освіти в республіці Татарстан і організацію навчання студентів у 

ветеринарному технікумі дослідив В.С. Сугнатов [4], який виділив 

фактори, що визначають ринковий попит на ветеринарні товари та 

послуги (рис. 1). 
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Рис. 1. Фактори, що визначають ринковий попит на ветеринарні 

товари та послуги (джерело – дисертаційне дослідження В.С. 

Сугнатова). 

 

Навчальна діяльність студентів по акушерству, гінекології і 

штучному осіменінні сільськогосподарських тварин ґрунтується на 

засвоєнні провідних принципів сучасної біологічної науки про єдність 

всіх систем організму, про єдність організму і навколишнього 

середовища, а також про необхідність і можливості управління 

анатомо-фізіологічними процесами, що протікають в організмі тварин, 

з метою підвищення їх продуктивності при найменших витратах на їх 

годівлі та утриманні. Ці принципи сучасної біологічної науки повинні 

розкриватися на заняттях у взаємному зв'язку. Не можна, наприклад, 

вивчати анатомію у відриві від функції систем організму тварин. Разом 

з тим неможливо зрозуміти анатомо-фізіологічні прояви тварин без 

з'ясування їх зв'язку з зовнішнім середовищем, в якому тварини 

знаходять необхідні умови для свого існування. 

Головним освітнім завданням курсу акушерства, гінекології і 

штучного осіменіння сільськогосподарських тварин  в технікумі є 

засвоєння студентами основ науки. Для здійснення цього завдання в 

даному курсі є великі можливості. 

Вивчаючи, наприклад, питання розвитку плоду в організмі 

матері, студенти починають краще розуміти значення повноцінності 

годівлі матері для росту плода, для плідних оболонок і матки під час 
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вагітності. Їм стає приємною залежність нормального перебігу 

вагітності від повноцінності годівлі, умов утримання та експлуатації 

тварин й якості догляду за ними. 

Приймаючи роди у тварин, студенти пізнають процес 

народження плода, закономірності розвитку та появи родового 

процесу, умови збереження життя плоду під час пологів і необхідність 

створення відповідних умов для нормального розвитку 

новонародженого. 

З'ясувавши нормальний процес молокоутворення в молочній 

залозі, вони переконуються в необхідності різноманітності і 

повноцінності раціону і створення умов правильного доїння. 

Обстежуючи ферму на предмет вивчення стану відтворення 

стада, студенти з'ясовують причини яловості і безпліддя тварин і при 

цьому ще раз переконуються в тому, що прояв статевої функції у 

тварин, запліднення, розвиток і народження плода можливі лише при 

достатньому рівні годівлі їх, що для збереження вагітності необхідні 

правильне годування тварин і хороший догляд за ними, забезпеченням 

їх приміщеннями, які відповідають оптимальним зоогігієнічним 

умовам. 

Таким чином, теорія і практика, виступаючи в єдності, є 

найважливішим джерелом придбання міцних знань, необхідних для 

підготовки хороших фахівців, які володіють основами діалектико-

матеріалістичного світогляду. 

Вирішуючи освітні завдання курсу акушерства, гінекології і 

штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, викладач 

повинен вберегти себе від двох помилок: по–перше, недооцінки 

вивчення теорії предмета, що веде до розвитку емпіризму і 

практицизму в підготовці студентів, по–друге, захоплення 

теоретичними заняттями, що не дає можливості навчити студентів 

основним діагностичним дослідженням тварин і виконанню 

лікувальних процедур. 

Правильна постановка навчання дозволить краще підготувати 

студентів до самостійної роботи, прищепити їм інтерес і прагнення до 

роботи у сільськогосподарському виробництві, яке розвивається а 

нашій країні на основі успіхів сучасної біологічної науки. Крім того, 

викладач зобов’язаний захоплювати студентів даною наукою. 

Основними умовами, що сприяють розвитку і підвищенню інтересу 

студентів до акушерства, гінекології і штучного осіменіння 

сільськогосподарських тварин є: 1) зв’язок досліджуваних питань 
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програми з конкретними прикладами з практики господарства 

технікуму, різних господарств району, області, країни; 2) 

різноманітність методів і прийомів навчання, форм організації 

навчальних занять; 3) створення емоційної обстановки на заняттях і 

виховання у студентів вольових умов, спрямованих на подолання 

труднощів у навчанні і житті. 

Програмний матеріал з акушерства, гінекології і штучного 

осіменіння сільськогосподарських тварин викладений на сторінках 

підручників, навчальних посібників, які є головним джерелом знань 

для студентів. Однак наявність хорошої літератури не забезпечує 

міцного та правильного засвоєння досліджуваного предмета. Потрібен 

ще й викладач, здатний навчати, тобто володіти методикою 

викладання даного предмету. 

Методика викладання вивчає форми організації занять, їх зміст, 

методи і прийоми навчання. Вона являє собою галузь педагогічної 

науки, яка досліджує специфіку застосування загальних 

закономірностей навчання в практиці викладання цього предмету. 

Крім того, методика пов'язана з педагогікою і психологією, оскільки 

викладання предмета повинно проводитися студентам до засвоєння 

матеріалу, який повинен бути для них посильним і зрозумілим. 

 Методика викладання акушерства,  гінекології і штучного 

осіменіння сільськогосподарських тварин являє собою приватну 

методику, оскільки вона є частиною загальної методики викладання 

біології та ветеринарії, має загальні і приватні задачі. Загальні її 

завдання полягають у тому, щоб виробити певну систему викладання 

курсу, розробити загальні принципи і методи навчання студентів 

предмету. Приватні завдання методики полягають у розробці 

методики викладання окремих тем і занять, проведення позаурочних 

занять і в підборі або виготовленні необхідних засобів наочності. 

Зміст курсу акушерства, гінекології і штучного осіменіння 

сільськогосподарських тварин визначено програмою, яка включає 

питання для вивчення основи науки, його науковість, зв'язок теорії з 

практикою в навчанні. 

Отже, творчість викладача і висока професійна майстерність його 

означає, перш за все, науково обґрунтовану та вдалу розробку системи 

методів навчання. Від методів навчання залежить, наскільки добре 

студент навчиться засвоювати знання, здобувати їх, досліджувати 

явища, робити висновки, а здобуті вміння і навички використовувати в 

житті. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВОДСТВО В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ» 

 

Більша частина аудиторних занять дисципліни «Діловодство в 

юридичній практиці»  побудовані  на практичних заняттях. 

Не є секретом, що правильно організовані практичні заняття 

мають важливе виховне та практичне значення, реалізовують принцип 

зв’язку теорії  з практикою та орієнтовані на поглиблення, закріплення 

і конкретизацію знань, отриманих на лекціях та в процесі самостійної 

роботи, адже у структурі практичної роботи домінує самостійна робота 

студентів.  

Виконання практичних занять вимагає від студента творчої 

ініціативи, самостійності у прийнятті рішень, глибокого розуміння 

навчального матеріалу. І для того, щоб  практична робота проходила 

ефективно для студента, вона повинна включати : організацію 

сумісної, групової діяльності, яка стимулює їх до подальшої 

поглибленої самостійної роботи, активізувати їхню розумову 

діяльність, озброюючи методами практичної роботи; застосування 

різноманітних вправ, за допомогою яких формуються конкретні 

вміння й навички. 

mailto:acup@ukr.net
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Метою дисципліна «Діловодство в юридичній практиці»  є 

навчити студентів складати різні види документів як управлінського 

характеру та і документів  у юридичній сфері. Для того щоб зацікавити 

студентів вивчати дисципліну корисно додати до кожної практичної 

роботи методичні рекомендації, де чітко і лаконічно викласти зміст 

роботи, її мету, завдання та методи реалізації.  

Це можна реалізувати підготувавши на  практичне заняття 

роздаткові матеріали, які повинен отримати кожен студент. Віднести 

до них -  комплекти завдань різної складності для роботи з ними на 

занятті та дидактичні матеріали. Я вважаю, що в такому випадку 

практична робота буде органічно доповнювати лекцію та семінарське 

заняття, на яких основним каналом сприйняття інформації є «вухо-

мозок». А це входить у протиріччя з психологічними вимогами до 

організації навчального процесу, адже відомо, що близько 80-90% 

людей звикли отримувати інформацію через зоровий аналізатор. Про 

що свідчать і надбання народної педагогіки, що стверджує, що краще 

один раз побачити, ніж сто разів почути. Отже, методичне 

обґрунтування практичних занять мусить бути одним з тих важливих 

чинників, який може позитивно вплинути на якість навчально-

пізнавальної діяльності студентів та їх практичну підготовку. 

При проведенні практичних занять з діловодства необхідно 

намагатись створити для студентів такі умови діяльності, які 

викликали у них бажання працювати творчо. 

Методика підготовки та проведення практичних занять охоплює 

декілька етапів: 

1. Попередня підготовка до практичної роботи полягає у вивченні 

студентами  усвідомлення мети і завдань теми. Не менш важливо  

ознайомити студентів з літературою, навчальними посібниками. 

2. Попередній контроль рівня підготовки студентів до виконання 

конкретної роботи, шляхом актуалізації опорних знань, тобто 

повторення базового теоретичного матеріалу, шляхом фронтальної 

бесіди у вигляді питань студентам з певною послідовністю . 

3. Хоча на практичних заняттях відпрацьовуються теми, за якими 

було прочитано лекції, доцільно, щоб на цих заняттях невелика 

теоретична частина передувала практичній. Це спрямовує студентів на 

науковий підхід до виконання та аналізу практичних робіт, підвищує 

їх якість. Сприйняття і засвоєння студентами навчального матеріалу, 

це бесіда зі студентами,  виконанні різноманітних завдань, таких як 

робота на картках, рішення тестів для виявлення оволодіння 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
246 

студентами необхідними теоретичними положеннями, кросвордів, 

вирішення яких викликає великий інтерес у студентів, виконання 

інших різноманітних завдань. 

На практичному занятті студенти під керівництвом викладача 

глибоко і всебічно обговорюють питання теми. Для посилення 

активності і закріплення знань викладач повинен залучати до участі в 

обговоренні теоретичних і практичних питань якомога більшу 

кількість студентів. Це досягається постановкою додаткових питань, 

спрямованих на розкриття, деталізацію різних аспектів основного 

питання, особливо практичного досвіду. 

Звичайно застосовувати всі ці форми необхідно в динамічних 

групах. Під час проведення практичного заняття група може бути 

поділена на підгрупи.  

4. Підведення підсумків викладачем по  опрацюванню 

студентами заданого матеріалу. Це йде як узагальнення і може бути 

висвітлено у вигляді мультимедійної презентації по даній темі.  

5. Форми проведення практичного заняття з діловодства в 

юридичній практиці можуть бути різні це і складання документу, 

робота з ним, розв’язання виробничих задач, ділові ігри. Слід 

організовувати практичні заняття так, щоб  студенти постійно 

відчували ускладнення завдань, які виконуються, були зайняті 

творчою роботою, пошуками правильних і точних рішень. Велике 

значення мають індивідуальний підхід і педагогічне спілкування. При 

розробці завдання і плану заняття викладач повинен враховувати 

рівень підготовки кожного студента і виступати в ролі консультанта, 

не принижуючи самостійності та ініціативи. 

Викладач повинен самостійно знаходити та вибирати вправи, 

задачі, завдання творчого характеру, які взаємозв’язані з практикою 

професійної діяльності  студента, профілем його спеціальності. Більш 

поширеним набуває застосування ділової гри, підґрунтям якої є 

реальна виробнича (службова, практична) ситуація, де студенти 

поводять себе відповідно до вказаних «ролей», відображують 

посадових осіб, що задіяні у вказаних обставинах. 

6. Наступним етапом є аналіз документа, який передбачає 

обговорення, узагальнення отриманих результатів. Викладач повинен 

зорієнтуватися що викликало можливо складність чи неясність при 

виконанні роботи. 

7. Останнім етапом є підведення підсумків заняття, а саме, 

висновків та оцінювання студентів. 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
247 

Методика проведення практичних занять може бути 

різноманітною, вона залежить від авторської індивідуальності 

викладача, важливо, щоб різноманітними методами досягалася 

загальна дидактична мета. 

Досягнення високого кінцевого результату на практичних 

заняттях залежить від уміння викладача вибрати найбільш ефективні 

методи навчання з урахуванням інтелектуального рівня студентів і 

якості їх підготовленості до заняття.  

Безумовно, будь яке  заняття є складним і вимагає від викладача 

великої роботи, але вміння працювати з повною віддачею кожний раз, 

наявність глибокої професійної компетенції дозволяють 

продемонструвати високий рівень що дасть ті необхідні знання нашим 

студентам, які в майбутньому стануть їм потрібними у професійній 

діяльності.  

 

Юлія Старченко 
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ІНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ УВАГИ 

І МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Будь-яка освіта – середня чи 

вища – має розглядатися не як 

певний науконакопичувач, який дає 

змогу збирати знання, а як 

тренування мозку. 

О.М.Несмєянов 

В умовах модернізації системи вищої освіти сучасна педагогіка 

відмовляється від шаблонів навчання, при яких студент виступає в ролі 

пасивного «накопичувача» інформації. Все більшого поширення 

набуває ідеологія активного навчання, у якій студент і викладач 

співпрацюють на професійному та особистісному рівнях. Одним із 

засобів створення такої співпраці  є застосування інтерактивних 

технологій навчання. 

Слово «інтерактив» пришло до нас з англійської мови від слова 

«interact», де «inter» - спільний и «act» - діяти. Таким чином, 

інтерактивний - готовий до спільних дій, діалогу. 

mailto:acup@ukr.net
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Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес будується на основі активної взаємодії всіх його учасників, 

взаємному співнавчанні. При цьому викладач займає позицію 

помічника, консультанта та координатора. Така система дозволяє не 

тільки отримувати нові знання, але й розвиває саму пізнавальну 

діяльність, переводить її на більш високий рівень кооперації та 

співпраці.  

Системою сучасної педагогіки накопичено чималий досвід 

застосування інтерактивних технологій під час проведення 

семінарських та практичних занять. Практикою доведено, що дані 

методи розвивають навички оперативного та критичного мислення, 

аналізу виробничих ситуацій, вчать чітко та коротко викладати власні 

думки, розуміти інших людей та бути готовими до співпраці.  

Водночас слід зазначити, що якість проведення інтерактивних 

занять залежить не лише від педагогічної майстерності викладача та 

готовності студентів до співпраці, а й від рівня теоретичної підготовки. 

Отже, не менш актуальним є питання  активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів і при проведенні лекції, що є 

домінуючою формою навчання у вищих навчальних закладах. 

Часто в існуючій системі освіти основною формою класичної 

лекції залишається монолог, при якому реалізується модель однобічної 

комунікації, а студенти займають пасивну позицію слухачів. 

Враховуючи експериментально встановлений факт , що в пам’яті 

людини фіксується до 90 % того, що вона робить, до 50 % того, що 

вона бачить і тільки 10 % того, що вона чує , можна зробити висновок 

про низьку ефективність такої лекції. 

З метою активізації уваги і мислення студентів під час 

проведення лекційних занять сучасна педагогіка пропонує 

впровадження в навчальний процес інтерактивних міні-лекцій, при 

викладанні яких інформація ділиться на закінчені смислові блоки 

тривалістю 15-20 хвилин.  Така особливість зумовлена психічними 

процесами пізнавальної діяльності дорослої людини . Дослідженнями 

психологів доведено, що стійкість уваги на одному виді діяльності 

зберігається не більше 15-20 хвилин. Потім відбувається гальмування 

клітин головного мозку, і концентрація уваги падає. Тому через 

вказаний проміжок часу ефективність сприйняття і засвоєння 

матеріалу знижується [1, с. 22]. 

Підготовка до такого заняття передбачає розробку короткого 

резюме або шаблону опорного конспекту , в якому визначені тема, 
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план, література та допоміжна інформація. Це дозволяє максимально 

сконцентрувати студента на сприйняття матеріалу та не відволікає на 

ведення конспекту. 

З метою активізація студентів викладач постійно залучає 

студентів до обмірковування навчального матеріалу за допомогою 

вчасно поставлених  питань, а також дозволяє ставити питання 

студентам. Це не лише сприяє розвитку логічного мислення, а й 

виховує культуру мислення та спілкування. 

Після завершення кожного смислового блоку розглядається 

ситуаційна вправа, яка «наглядно» демонструє можливість перевірити 

та узагальнити отриману інформацію. 

В активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів 

важливу роль відіграють і засоби наочності, технічні засоби навчання. 

Залучення не лише зорової, а й слухової пам’яті дає більше 

можливостей засвоїти матеріал, аналіз відеосюжетів вносить елемент 

емоційності та естетичності. 

В ході лекції викладач повинен пам’ятати про невербальні засоби 

спілкування, такі як: жести відвертості, інтонація, темп мови, 

«розстановка акцентів». 

В заключній частині викладач підводить підсумки та пропонує 

студентам питання,  відповісти на які можуть як самі студенти, так і 

він сам. Для перевірки якості зворотного зв’язку студентам доцільно 

запропонувати наступні завдання [2.с.104]: 

-  виписати основні положення міні-лекції; 

- зафіксувати ті категорії, які їм добре зрозумілі, а також ті, за 

якими хотілось би отримати додаткові роз’яснення; 

- обмінятися конспектами та перевірити їх правильність і 

повноту; 

- дати визначення терміну, сутність якого була розкрита в 

інтерактивній міні-лекції; 

- зафіксувати основну проблему інтерактивної міні-лекції. 

Дослідження даної теми на основі власного досвіду дало 

можливість виявити також аспекти, які викликають певні ускладнення 

проведення даної форми занять. В результаті опитування студентів 

було виявлено проблеми психологічного характеру, які проявились у 

скованості, сором’язливості та «еталонах» традиційної поведінки. Це 

дало можливість зробити висновок про необхідність проведення 

психологічної підготовки групи та врахування індивідуальних 

особливостей студентів різного рівня розвитку, а саме: 
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- впровадження в навчальний процес занять даної форми занять 

поступово, проявляючи доброзичливе ставлення до кожного члена 

навчальної групи; 

- встановлення на початку заняття правил «інтерактивної етики», 

заснованих на принципах взаєморозуміння та взаємодопомоги; 

- вивчення психологічних особливостей як окремого студента 

(темпераменту, типу мислення), так і групи; врахування даних 

особливостей у процесі інтерактивного спілкування; 

- стимулювання студентів до висловлювання без будь-якого 

остраху помилитися чи дати неправильну відповідь. 

Таким чином, використання інтерактивних технологій дає 

можливість перетворити традиційну академічну лекцію на 

«удосконалену» модель, що значно активізує навчально-пізнавальну 

діяльність студентів та формує вміння і навички етичної поведінки та 

спілкування. Водночас проведення даної форми занять вимагає від 

викладача не лише глибокого знання матеріалу, а й розуміння 

психології поведінки як окремого студента, так і групи в цілому. 
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Як показує практика, якісна система підготовки фахівців 

забезпечується виконанням сучасних та прогресивних методів 

навчання. Саме ці фактори формують готовність фахівця до 

професійної діяльності і гарантують його успішність як фахівця у 

майбутньому. 

Вищім навчальним закладам і педагогам надані широкі 

можливості щодо прояву ініціативи, педагогічної творчості, для 

ефективного використання передового педагогічного досвіду, 

педагогічних експериментів. 

Завдання вивчення спеціальних предметів (або інтегрованого, 

синтетичного предмета – «спеціальної технології») є основою 

професійного блоку теоретичного навчання. При цьому в студентів 

формуються здібності орієнтуватися в сучасному виробництві, вміння 

вирішувати конкретні виробничі завдання, пов'язані з виконанням 

робіт, типових для відповідних професій або спеціальностей. Отже, 

провідними функціями викладання спеціальних дисциплін у 

професійних коледжах можна вважати: 

 Інтенсивний розвиток особистості студента і педагога; 

 Демократизацію їх спільної діяльності та спілкування; 

 Гуманізацію навчально-виховного процесу; 

 Орієнтацію на творче викладання й активне навчання, 

ініціативу студента щодо свідомої підготовки до майбутньої 

професійної діяльності; 

 Модернізацію засобів, методів, технологій і матеріальної 

бази навчання. 

Діяльність викладача спеціальних дисциплін багатогранна і 

пов’язана з постійною необхідністю передбачати, прогнозувати та 

планувати різноманітні аспекти своєї діяльності. Це творчий процес, 

який має свої закономірності і свою технологію, з якими необхідно 

ознайомитись кожному викладачеві. Хоч методичні питання засновані 

на певних дидактичних категоріях і не виходять за їх межі, методичні 

знання не можуть бути уривчастими, тим більше ідентичними за 

складом та за своєю логікою. Вони повинні відповідати тій діяльності, 

яку вони обслуговують, бути скерованими на організацію вивчення 

тієї чи іншої навчальної дисципліни. 

Методична підготовка допомагає викладачам передбачати 

проблеми, приймати конкретні оптимальні рішення при викладання 

спеціальних дисциплін. 
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Загальноприйнята класифікація організаційних форм 

навчального процесу  при викладанні спеціальних дисциплін має свою 

специфіку:  

 за кількістю студентів — масові, колективні, групові, 

мікрогрупові, індивідуальні;  

 за місцем навчання — аудиторні, позаудиторні;  

 за дидактичною метою — організаційно-технологічні форми 

теоретичного (лекція, факультатив, конференція) та практичного 

(семінар, лабораторна робота, безпосередньо навчальна практика) 

навчання;  

 за тривалістю часу навчання — класичний урок у ЗОШ (45 хв), 

спарені заняття (90 хв), спарені скорочені заняття (70 хв). 

Лекція є основною формою процесу навчання, що має свою 

специфічну технологію її підготовки та проведення.  

Загальновідомий  зміст основних структурних елементів лекціїї: 

вступ — оголошення теми та основних питань, перелік літератури для 

запису; перехід від попередньої теми лекції до наступної; актуальність 

навчальної теми та обґрунтування її науковцями; викладення 

навчального матеріалу зі зміною темпу, наданням студентам 

можливості дещо занотувати з проблемних запитань; заключна 

частина. 

Лекція загального характеру —  це монолог, діалог, дискусія. 

Вона буває  проблемна, проблемно-пошукова; відповідно до 

лекційного курсу — вступні, тематичні, заключні, оглядові; 

інноваційні — бінарна лекція, лекція — прес-конференція, лекція — 

подорож у машині часу тощо. 

Особливістю проведення лекційних занять технологічних та 

спеціальних дисциплін є супроводження їх (лекцій) відео матеріалами 

та презентаціями, що сприяє візуальному засвоєнню навчального 

матеріалу. 

Посідає одне із вагомих місць у системі форм навчання і семінар. 

Актуальними є традиційні та інноваційні підходи до їх організації. 

Семінар є основною формою занять для засвоєння лекційного 

матеріалу і обговорення питань, винесених для самостійного 

опрацювання студентами. 

Організаційно-методичні етапи викладацької діяльності: 

розроблення плану семінару; інформування студентів про питання, що 

виносяться на обговорення; рекомендації щодо використання 

відповідних законодавчо-нормативних документів і навчальної 
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літератури з підготовки кожного питання; організаційна технологія 

проведення семінару — створення умов для дискусії, залучення до 

обговорення конкретного питання, крім студента-доповідача, інших 

студентів, внесення фрагментів сучасних інноваційних технологій у 

план класичного семінару тощо.  

Невід’ємною складовою частиною проведення семінарського 

заняття технологічних та спеціальних дисциплін, як і для лекцій, є  

супроводження  доповідей студентів відео матеріалами та  

презентаціями, що сприяє візуальному засвоєнню навчального 

матеріалу. 

Особливістю ж проведення практичних занять, для засвоєння 

студентами методів вирішення конкретних завдань, методик і 

методичних прийомів, що вивчаються фаховими дисциплінами 

прикладного спрямування, є  обговорення самостійно підготовлених 

студентами, за інноваційними технологіями, розширених планів 

лекцій, семінарів з фахових дисциплін. 

При проведенні лабораторних та практичних занять студентам 

роздаються інструкційні карти де зазначено: 

 розгляд конкретних ситуацй  

 використання наскрізних та індивідуальних завдань для 

проведення практичних занять за кількома темами програми 

дисципліни. 

Дискусія з питань використання варіантних та індивідуальних 

завдань для практичних занять з метою активного залучення кожного 

студента до їх виконання 

Індивідуальний підхід знаходить широке застосування при 

проведенні занять дисциплін з курсовим проектом, дипломному 

проектуванні. Успіхи студентів при захисті курсового або дипломного 

проектів свідчать про результативність роботи. 

Нині навчання у коледжі має ґрунтуватися на діалогічному 

підході, що передбачає взаємодію учасників педагогічного процесу, їх 

самоактуалізацію і самоорієнтацію. Передбачається, що викладач не 

протиставляє себе учням, а займає з ними рівноправну позицію, 

залишаючи за собою право управляти способами взаємодії. Він дає 

можливість учням бути активними суб'єктами навчальної діяльності, 

що сприяє практичній реалізації їх прагнення до професійного 

становлення та самоствердження.  

Можна виділити  проектні та інтерактивні методи як найбільш 

оптимальні для «вбудовування в процес колективної навчальної 
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роботи та забезпечити студентам можливість проявити 

індивідуальність, відстоюючи свою точку зору»( методом дискусії, 

«мозкового штурму», ділової гри, тренінгу). 

Інтерактивного навчання - це створення викладачем умов, коли 

студент сам буде відкривати, здобувати і конструювати знання. 

Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння 

матеріалу, а також веде до розвитку професійних і особистісних 

якостей майбутніх фахівців, зокрема: росту активності, критичного 

мислення, розвитку здібностей до аргументації своєї думки, 

посиленню відповідальності за ухвалення рішення, формування 

здібностей до співробітництва і командної роботи тощо. Застосування 

технологій інтерактивного навчання, на нашу думку, є доцільним і 

ефективним у процесі викладання спеціальних дисциплін у коледжах. 

У процесі виконання дослідницьких проектів та завдань студент 

оволодіває певними дослідницькими вміннями: працювати з науковою 

літературою, здійснювати відбір і аналіз необхідної інформації, бачити 

проблему дослідження, виробляти гіпотезу, давати визначення понять, 

аргументовано і логічно викладати думки в письмовій та усній формі, 

самостійно створювати алгоритми діяльності, приводити розгорнуті 

докази; об'єктивно оцінювати свої досягнення; співвідносити 

докладені зусилля з отриманими результатами діяльності, відстоювати 

особисті світоглядні погляди, беручи участь у щорічних науково-

практичних конференціях. 

Проведення занять спеціальних дисциплін з використанням 

відеоматеріалу, комп'ютерних презентацій – це потужний стимул у 

навчанні. За допомогою таких уроків активізуються психічні процеси 

студентів: сприйняття, увага, пам'ять, мислення; набагато активніше і 

швидше відбувається збудження пізнавального інтересу. Інформаційні 

технології надають інформацію в різних формах і тим самим роблять 

процес навчання більш ефективним. Економія часу, необхідного для 

вивчення конкретного матеріалу, в середньому становить 30%, а 

набуті знання зберігаються в пам'яті значно довше. Таким чином, 

застосування інформаційних-комп’ютерних технологій в сукупності з 

правильно підібраними технологіями навчання, створюють 

необхідний рівень якості навчання, варіативності, диференціації та 

індивідуалізації навчання. 

Прищеплення інтересу до досліджуваного предмета, активізація 

творчої діяльності учнів, формування в них умінь самостійної 
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пізнавальної діяльності досягається при проведенні занять в 

нетрадиційній формі. 

Системою стало проведення конференцій в період тижнів 

спеціальності за підсумками проходження студентами виробничих 

практик (технологічної та переддипломної), в яких беруть участь 

студенти третіх та четвертих курсів спеціальності. На конференції 

студенти не тільки діляться своїми враженнями, отриманими на 

практиці, але і підтверджують, що практика спрямована на оволодіння 

професійною діяльністю за фахом; закріплення, розширення, 

поглиблення і систематизацію знань, отриманих при вивченні 

дисциплін спеціального циклу, придбання первинного практичного 

досвіду, розвиток професійного мислення, перевірку професійної 

готовності до самостійної трудової діяльності, вивчення роботи щодо 

забезпечення безпеки руху і охорони праці на залізничних 

підприємствах. Що нерідко доводилося їм використовувати свої 

теоретичні знання при виконанні конкретних доручень фахівців 

станцій, депо та інших установ, кажуть напутнім словом студентам 

молодших курсів. 

Основна задача професійної освіти – підготовка студентів до 

майбутньої трудової діяльності, керівника середньої ланки в тому 

числі. Підготовка до праці включає в себе, з одного боку, озброєння 

основами знань, з іншого - формування професійних умінь. Спеціаліст 

повинен вміти планувати свою роботу, приймати оперативні рішення 

на основі аналізу ситуації, що склалася, робити розрахунки, 

контролювати хід і результати своєї праці. 

Суть інноваційних технологій, спрямованих на формування 

умінь саме і полягає в тому, щоб забезпечити виконання студентами 

таких завдань, у процесі вирішення яких вони опановували б 

способами діяльності. 

Сучасні методики і технології викладання спеціальних дисциплін 

у коледжах відіграють важливу роль у навчально-виробничому 

процесі і впливають на формування професійного самоствердження 

студентів. У той же час, аналізуючи освітній процес у професійних 

коледжах, можемо зазначити, що на сучасному етапі інноваційні 

методики і технології викладання спеціальних дисциплін 

використовуються рідко, заміняються простим поясненням матеріалу 

і демонстрацією виробничого устаткування і принципів роботи з ним. 

Отже, до методики викладання спеціальних дисциплін має бути 

також включено питання опанування загальними принципами 
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побудови тестових завдань, їх типізації, адже різноманіття типів тестів 

дозволяє обрати той оптимальний варіант, який більш за все відповідає 

навчальному матеріалу, що контролюється. 

Таким чином методика викладання спеціальних дисциплін 

вимагає з одного боку змісту спеціальних навчальних курсів, а з 

іншого, специфіки майбутньої діяльності фахівців. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА 

ВЕНЕРОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 

 

Первинна долікарська допомога визначена як важлива ланка 

сучасної системи охорони здоров’я в багатьох країнах. 

Відповідальність за надання такої допомоги покладена на молодших 

спеціалістів, які повинні мати широкий погляд на клінічні проблеми 

пацієнта і володіти знаннями з різних клінічних дисциплін. Молодші 

спеціалісти  – це медичні працівники, до яких будуть звертатися 

пацієнти з висипами на шкірі, які можуть бути проявами різних 

шкірних, інфекційних та соматичних захворювань, новоутвореннями 

шкіри.  Саме вони повинні бути добре обізнаними в клініці шкірних 

хвороб. Навчальну програму з дисципліни “Дерматологія та 

венерологія” складено для вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 

5.12010101 “Лікувальна справа” відповідно до складових галузевих 

стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і 

МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р. Навчальна 

дисципліна має на меті сформувати в студентів вміння і навички 

самостійно приймати рішення при загрозливих для життя людини 

станах в умовах діяльності ФАПу, за непередбачених обставин. Згідно 

навчальної програми студенти мають змогу ознайомитися з 

етіопатогенезом, симптоматикою, методами діагностики, лікування, 

профілактики шкірних і венеричних хвороб, деонтологічними 

аспектами поведінки медичного персоналу.Вироблення в студентів 

навичок обстеження та лікування пацієнтів, закріплення набутих 

теоретичних знань повинно здійснюватися на практичних заняттях у 

дерматологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах під 

керівництвом викладачів. Викладач дерматології та венерології 

повинен звернути особливу увагу на підготовку фахівців до 

самостійної праці в лікувально-профілактичних закладах, навчити 

виконувати потрібні практичні навички: уміння діагностувати, 

лікувати, доглядати пацієнтів і здійснювати профілактичні заходи 

проти заразних шкірних і венеричних хвороб. 

На мій погляд, викладання потрібно починати з презентації 

вікових особливостей дитячої та старечої шкіри, що дозволить краще 

розуміти розвиток захворювань, які притаманні певному періоду 

життя людини. Так, у дітей, на відміну від дорослих, шкіра має лужну 
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реакцію і 25-30% шкірних захворювань дитячого віку зумовлені 

бактеріальними інфекціями. У літніх людей знижується імуно – 

біологічний нагляд, що сприяє появі різних новоутворень на шкірі і 

фельдшер ФАПу має завжди пам’ятати про ризики розвитку раку у 

членів родини похилого віку. 

Причини шкірних хвороб надзвичайно різноманітні і складні. 

Шкіра постійно піддається зовнішнім впливам, у тому числі 

інфекційним (бактерії, віруси, найпростіші, гриби і т.д.), що може 

викликати в ній аномальні зміни. З іншого боку, шкіра дуже тісно 

пов’язана з внутрішніми органами і тому їхнє захворювання теж може 

послужити причиною патологічного процесу.  

Подібні між собою висипи на шкірі можуть бути при атопічному 

дерматиті і корості, вірусних захворюваннях і медикаментозних 

дерматозах, псоріазі та екземах. Особливо важко проводити 

диференційний діагноз із висипом при інфекційних захворюваннях 

(кір,скарлатина, менінгококова інфекція, інфекційний мононуклеоз). 

При збиранні анамнезу у хворих на інфекційні дерматози особливу 

увагу слід звернути на джерело інфікування та побутові контакти 

хворих. 

 Особливість у тому, що хвороби шкіри завжди на поверхні, їх 

помічають оточуючі, особливо при локалізації на обличчі та відкритих 

ділянках шкіри, і це пригнічує хворих, створює для них особливу 

атмосферу, оскільки оточуючі сприймають ці хвороби, у більшості 

випадків, як заразні. А звідси необхідність вкрай тактовної поведінки 

з боку медичного персоналу. Ні в якому разі не слід створювати 

ситуацій, які б свідчили, що персонал боїться заразитись від пацієнтів. 

Бесіди з хворими можуть мати інформативний , роз’яснювальний 

характер, заспокоювати. До хворих із різними хворобами повинен бути 

свій підхід.  

Актуальною проблемою залишається рання діагностика 

інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом (ІПСШ), 

насамперед серед молоді; запобігання їх розповсюдженню в 

суспільстві. Особливу увагу необхідно звернути на сучасні 

особливості перебігу сифілісу, тактику ведення вагітних, хворих на 

сифіліс та немовлят ,народжених від таких матерів. 

Потрібно акцентувати увагу на поширенні ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу в Україні. Досить часто дерматовенерологічна патологія 

презентує дебют ВІЛ – інфекції і пацієнти першими звертаються за 
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допомогою до фельдшера, який і має направити пацієнта для 

обстеження на ВІЛ. 

У процесі діагностики, лікування та диспансерного 

спостереження за хворими на хвороби шкіри та захворювання, що 

передаються статевим шляхом, слід дотримуватись певних етико - 

психологічних засад, метою яких є популярне, доступне, делікатне 

інформування хворих про точні чи можливі причини їхніх хвороб, 

впливи на загальний стан, можливі наслідки, про необхідність точного 

дотримання настанов і порад лікаря щодо лікування та профілактики, 

що забезпечують успіх. 

Відомості стосовно хворих, із хворобами, що передаються 

статевим шляхом, є лікарською таємницею і не підлягають 

розголошенню. За розголошення цієї таємниці медичних працівників 

притягають до кримінальної відповідальності. Бесіди з такими 

хворими проводять віч-на-віч в спокійній обстановці. Безумовно, 

деонтологія не може дати рецептів для різних ситуацій, що виникають 

у медичній практиці, адже кожен пацієнт — це особистість з певним 

ставленням до хвороби і медичного персоналу. 

Потрібно пам’ятати про поширення в сучасному світі 

медикаментозних висипів, особливо коли пацієнти займаються 

самолікуванням. Медикаментозні дерматози складають 2-3% серед 

хворих , що направляються на лікування в стаціонар. Тому у 

навчальному процесі необхідно акцентувати увагу саме на презентації 

та обговоренні клінічних випадків, критеріях диференціальної 

діагностики шкірних хвороб. 

Важливо також знати шкірні прояви патології внутрішніх 

органів, щоб мати можливість направити пацієнта для обстеження і 

лікування у спеціалістів вузького профілю. 

У розвитку шкірної патології винятково важливі індивідуальна 

схильність, ступінь опірності організму, а також соціальні фактори - 

умови праці і побуту (збліднення при анемії, пожовтіння при гепатиті). 

На шкірі відбиваються різні порушення обміну речовин: цукровий 

діабет (фурункульоз, шкірна сверблячка), вітамінна недостатність 

(зміна кольору). Прослідковується зв'язок шкірних висипань з 

порушенням функції залоз внутрішньої секреції: мікседема з 

захворюваннями щитовидної залози, поява вугрів на обличчі у період 

статевого дозрівання.  

Різноманітні шкірні висипки нерідко виникають у хворих з 

порушеннями в системі кровотворення (лейкози, лімфогранулематоз, 
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лімфоми). Хронічні тонзиліти, гайморити, каріозні зуби сприяють 

розвитку кропив’янки, ексудативної еритеми, псоріазу, червоного 

вовчака й інших дерматозів.  

Головною метою обстеження хворого є встановлення діагнозу та 

призначення найраціональнішої терапії. Діагностика окремих хвороб 

шкіри не рівнозначна: за умови одних діагноз можливо встановити під 

час першого огляду хворого (наприклад, типовий псоріаз, короста, 

кропив'янка), у разі інших - це пов'язано з суттєвими труднощами. 

Частими суб'єктивними скаргами у хворих на дерматози є 

свербіж, печіння, біль, парестезії та ін. Відомо також, що ступінь 

вираженості суб'єктивних симптомів хвороби далеко не завжди 

корелює з об'єктивними проявами дерматозу. 

Важливо зазначити, що під час обстеження хворих на дерматози 

необхідно досліджувати не тільки шкіру й слизову оболонку, але й весь 

організм у цілому: центральну та периферичну нервову систему, 

внутрішні органи,  серцево - судинну, ендокринну й кровотворну 

системи, обмінні процеси тощо, патологія яких відіграє важливу роль 

у патогенезі дерматозів. У зв'язку з цим у дерматовенерологічній 

практиці, крім клініко-морфологічного обстеження хворого, широко 

застосовують загальні й спеціальні лабораторні дослідження. 

Крім вищезазначеного викладач на заняттях повинен ознайомити 

студентів з основними принципами організації охорони здоров’я в 

Україні, організаційними принципами надання допомоги пацієнтам, 

хворим на шкірні та венеричні захворювання: статистичним обліком, 

основами гігієни і техніки безпеки праці медичних працівників 

фахових установ.  

Теоретичні й практичні заняття потрібно пов’язувати з 

відповідними темами суміжних дисциплін, новими досягненнями 

науки і практики в дерматології та венерології. Для активізації 

навчального процесу рекомендується застосовувати активні форми 

навчання (ділові ігри, завдання, тести та ін.), використовувати 

унаочнення та технічні засоби навчання (ТЗН). 

В умовах реорганізації системи охорони здоров'я, підготовки 

молодших спеціалістів, коли перед мережею лікувально-

профілактичних закладів та спеціалізованою дерматовенерологічною 

службою поставлені завдання щодо зниження захворюваності та 

опанування епідеміологічною ситуацією, особливого значення 

набувають рівень та якість підготовки медичних працівників. В 

Україні щороку готують щонайменше 24 тис. молодших спеціалістів і, 
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незалежно від майбутнього місця роботи, кожен з них має бути 

обізнаним з основами дерматології та венерології, організації 

спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги населенню, 

протиепідемічними заходами щодо запобігання поширенню 

захворювань, що передаються статевим шляхом, а також володіти 

методами санітарно-просвітньої роботи та пропаганди здорового 

способу життя. 
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ВИХОВАННЯ ПОВАГИ ДО ТРАДИЦІЙ, ЗВИЧАЇВ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ 

ОБ’ЄКТІВ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Виховна функція сільського зеленого туризму на сьогодні 

недостатньо вивчена. Комплексний підхід до цього питання 

передбачає узагальнення тих виховних факторів, які можуть впливати 

на свідомість та становлення молоді. Перш за все, це виховання поваги 

до традицій, звичаїв, культури, етносу, умов сімейного виховання, 

бережливе ставлення до природи, культурно-історичних пам’яток, 

тощо.  

Сільський зелений туризм визнано окремим видом туризму, 

розвиток якого є пріоритетним напрямком державної політики у 

статтях 4 та 6 Закону України «Про туризм», № 324 від 15.09 1995 р.( 

зі змінами). Право особистих селянських господарств займатися 

сільським зеленим туризмом визнано і в статті 1 Закону України «Про 

особисте селянське господарство», № 742 від 15.05.2003 р. 

Як вид діяльності, що не відноситься до підприємницької, 

сільський зелений туризм включає, зокрема, надання послуг із 

розміщення та харчування туристів. Ці послуги може надавати будь-

яка особа без додаткових дозволів. Тобто, використання власної 

садиби для прийому туристів може стати доброю допомогою 

власникові, сприятиме покращенню місцевої інфраструктури, 

зніматиме соціальну напругу на селі. 

Негативно впливає на цей вид туризму загальний недостатній 

рівень економічного розвитку сільських територій Полтавщини, 

відсутність достатнього рівня інформованості потенційних 

підприємців щодо системи організації туристичного бізнесу з 

використанням особистого селянського господарства. 

Секція 5. Актуальні проблеми 

виховання 

mailto:larisa.onishuk@mail.ru
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Досвід розвитку сільських територій в країнах Східної Європи, 

які пройшли трансформаційний період, а також в Україні свідчать про 

значний потенціал ефективності впливу на нього сільського туризму.  

Ситуація на Західній Україні з умовами проживання та 

використання атракцій у сільському туризмі набагато краща, ніж у 

центральній Україні. Полтавщина знаходиться серед центральних та 

східних областей України на більш вигідних позиціях. 

На сьогодні в області діє близько 100 агроосель, які займаються 

сільським зеленим туризмом. В області активно використовуються 

етнографічні маршрути (Опішня, Миргород, Пирятин – кераміка, 

Решетилівка – вишивка, ткацтво) з використанням народних 

промислів та ремесел, їх збереженням та відновленням, організація 

майстер-класів.  Миргородщина активно працює в залученні туристів 

до народних дійств та гулянь, адже це близько півмільйона 

відвідувачів Національного Сорочинського ярмарку, більше 70 тисяч 

гостей, які щорічно відпочивають у санаторно-курортних закладах. У 

Великих Сорочинцах зареєстровано офіційно 30 садиб, де зупиняється 

більше тисячі відпочиваючих. Ведеться робота по використанню 

музею-заповідника М.В.Гоголя для традиційного святкування Івана 

Купала та розвитку атракцій. У Диканському районі під час свята 

«Пісні бузкового гаю» щорічно буває більше 15 тисяч відвідувачів, в 

14 оселях зеленого туризму за рік відпочивають більше 300 чоловік, на 

Новорічні та різдвяні свята – більше 800 чоловік, навіть закордонні 

гості. В районі успішно працює Музей українського весілля у с. Великі 

Будища, який за рік відвідує близько 1500 туристів. У Полтавському 

районі пропагує національний етнос Музей рушника (с. Степне). В 

області 34 державних та майже 100 музеїв на громадських засадах у 

складі підприємств та установ, багато з них розповідають про історію 

створення окремих напрямків господарської діяльності, майже кожен 

музей зберігає експонати народного побуту. Серед таких експонатів чи 

не найперша роль відведена українському рушникові. Вже минули ті 

часи, коли рушники просто викидали, сьогодні ці старовинні свідки 

історії активно використовують у декоруванні закладів харчування, 

садиб зеленого туризму. 

Вишитий рушник В Україні впродовж віків надавали важливого 

образно-символічного значення. Рушники – атрибут народного 

побуту, весільної обрядовості й традиційна окраса житла. Як зазначає 

Тетяна Кара-Васильєва, доктор мистецтвознавства «…у всьому 

декоративному мистецтві немає іншого такого предмета, який би 
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концентрував у собі стільки різноманітних символічних значень. Тут 

знайшли відображення орнаменти, пов’язані з образами добра, краси, 

захисту від усього злого на землі. В них - народна пам'ять про 

життєдайні сили землі і сонця»[1]. Рушник завжди був символом 

гостинності - на ньому підносили дорогим гостям хліб - сіль. Дбайливо 

передавались  з покоління в покоління характерні орнаментальні 

мотиви й композиції, кольори, які притаманні кожній місцевості 

України. 

У центральних районах України – на Полтавщині, Київщині, 

Черкащині, Чернігівщині - набула поширення орнаментація з пишних 

рослинних форм, частим є  мотив дерева – квітки  у шитві рушників.  

Рушники зберігають культурну пам’ять народу, є нематеріальною 

культурною спадщиною,  в орнаментах яких збереглися магічні знаки, 

символіка червоного кольору. Художні стилі - бароко, класицизм, 

модерн,  дістали своєрідне втілення  в сучасності, які зараз активно 

використовуються в етнодизайні. Ці ж стилі та орнаменти притаманні 

й ще одному найпоширенішому виду ужитково-декоративного 

мистецтва – кераміці. Керамічні вироби надають будь-якому об’єкту 

відчуття сімейного затишку, родинного тепла та автентичної щирості. 

Для усіх категорій туристів найпривабливішим компонентом 

сільського зеленого туризму є самобутнє українське село з його 

природою, звичаями, обрядами, національною кухнею. Важливим є 

компонент живого спілкування з сільською родиною, її побутом, 

можливість познайомити дітей з умовами утримання домашніх тварин. 

Ці фактори виховання сьогодні широко застосовують міські жителі, 

особливо ті, у кого втрачено родинний зв'язок з селом.  

Враховуючи вищезазначене, власник агросадиби в межах 

сільського туризму може організувати наступні додаткові послуги, які 

урізноманітнюватимуть умови проживання: активний туризм 

(збудувати на своїй території спортивний майданчик, підйомник, 

розробити маршрути для велотуристів, кінні прогулянки); екотуризм 

(відпочинок в екологічно чистій місцевості, вживання чистих 

продуктів, можливість заготовити власноруч консервовані екологічно-

чисті продукти); мисливський та рибальський туризм; культурно-

етнічний (екскурсії, розповіді про історію краю, національні обряди, 

побут) і т.д. 

Необхідно показати туристам певні місцеві пам’ятки або 

природні принади округи, однак,  ці послуги  потребують спеціальної 

освіти. В даному випадку актуальною є співпраця з місцевими 
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підприємцями та установами, де можна отримати дану культурно-

дозвілеву послугу (музей, будинок культури, ландшафтний парк, 

мисливське господарство тощо). 

Звичайно, в умовах економічної кризи не кожна людина має змогу 

відвідати екзотичні країни, а отримати достойний  відпочинок  за 

уподобаннями і матеріальними можливостями у себе, на малій 

батьківщині, зможе кожен, і для цього в Полтавській області створені 

всі умови. Істотною підтримкою в еволюціонуванні туризму, на нашу 

думку, є культурно-мистецькі події, осучаснені та старовинні обряди 

та свята. Сучасний турист не обмежується пасивним спостереженням 

під час подорожі, але бажає стати учасником дійства, відчути своє 

єднання з традиціями пращурів. Адже саме в цьому наша духовна 

спадщина, наш шлях до самопізнання та самовдосконалення.  
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ – 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 

 

Бурхливі темпи суспільного розвитку, прискорення науково-

технічного прогресу, формування нових економічних, політичних, 

національних і соціальних концепцій розвитку України вимагають 

підготовки всебічно розвинених людей, активних громадян держави. 

Одна з найбільших потреб сучасної епохи – це потреба в людях, 

які мають високий рівень освіченості із задатками творчої особистості. 
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Основний шлях підвищення ефективності виховання в сучасних 

умовах – це комплексний підхід до організації виховної діяльності 

направленої на розвиток студентського самоврядування. 

Студентський вік є періодом найбільш інтенсивного соціального 

формування особистості. Це період пошуків, самоствердження і 

самостійності, морального удосконалення і формування соціальної 

зрілості, розвитку професійного мислення і образу поведінки, тобто 

період, який суттєво впливає на подальші роки життя. 

Життя випробовує, вчить, гартує молодь. Велика кількість 

молодих людей, навіть випускників ВНЗ переживають невпевненість 

у своїх силах під час  перших самостійних кроків у такому нелегкому 

дорослому житті. І тільки та молодь, котра готується  до самостійного 

прийняття рішень, відповідальності, пошуку компромісів, терпіння і 

терпимості, наполегливості витримує всі негаразди та випробування, 

розвивається і йде вперед. 

Самоврядування створює новий стиль спілкування між 

працівниками та студентами. Взаємна повага, відкрите обговорення 

спільних проблем, уважне сприйняття думок, побажань один одного 

веде до демократичного прийняття рішень. Адже ще політичний діяч 

США А. Лінкольн визначав, що “Самоврядування – це коли люди 

керують людьми на благо людей”. Згідно Закону України «Про вищу 

освіту» 17.01.2002 та  Положення про студентське самоврядування 

визначенні завдання самоврядування[1]. 

Студентське самоврядування – важлива умова навчально – 

виховного процесу у навчальному закладі, саме через студентське 

самоврядування і за його допомогою формується активність молодої 

людини, забезпечується виконання студентами своїх обов’язків та 

захист їх прав, сприяє їх громадському розвитку, формує в них 

навички майбутнього організатора – керівника[2]. 

Саме система студентського самоврядування допомагає 

виховувати студентів групи, закладу, об’єднувати на колективні, 

творчі, трудові справи, сприяє гармонійному розвитку особистості, 

формує у нього навички майбутнього організатора, керівника. 

Студентське самоврядування  - найбільш демократичний спосіб 

організації  життя студентського колективу, школа формування 

активності та небайдужості молодої людини. Кожний студент повинен 

розуміти, що студентське самоврядування ставить за мету розвивати у 

студентові самоповагу, збагачує вмінням робити свідомий 
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самостійний вибір на основі всебічної поінформованості та нести за 

нього відповідальність. 

Діяльність класного керівника досягає своєї мети і дає 

результати, якщо вона  проводиться за певною системою. Система 

роботи класного керівника – це сукупність взаємозв’язаних виховних 

заходів, що випливають з мети та завдань виховання. Вона передбачає 

продуманий добір виховного матеріалу та вміле використання засобів 

та методів впливу. 

Ми, класні керівники, з перших днів роботи з студентами ставимо 

перед собою завдання: формувати їх як особистостей , підготувати їх 

до повноцінного активного життя в демократичному суспільстві в 

умовах ринкової економіки. Всю виховну роботу спрямовуємо на 

набуття студентами навичок, які для їхнього життя мають важливе 

значення: 

- виробляти в собі працьовитість, добросовісність та 

відповідальність за доручену справу; 

- раціонально використовувати час для самоосвіти та 

улюблених занять; 

- наполегливо долати труднощі;  

- розвивати в собі наполегливість і силу волі. 

Створення студентського самоврядування групи – справа нелегка 

і потребує кваліфікованої педагогічної допомоги студентському 

колективу. 

Важливою ланкою студентського самоврядування є навчальна 

група. В групі обирається студентська Рада самоврядування (рис. 1), 

яка ставить за мету виховання соціально – активної, гуманістично 

спрямованої особистості з високими патріотичними почуттями і 

національною свідомістю. А досягається це через те, що кожна молода 

людина включається у різноманітну, глибоко змістовну діяльність 

колективу (через розподіл доручень та плану роботи Ради 

самоврядування). Допомагають в цьому творчі, трудові колективні 

справи. І в котре переконуємось, що спільна праця здружує і згуртовує 

колектив, допомагає виявити неформальних лідерів, і дає змогу 

кожному з них проявити свої кращі якості. Саме в цьому і проявляється 

педагогічна допомога класного керівника [3]. 

За 4 роки навчання Радою студентського самоврядування 

проведена значна робота по формуванню та розвитку лідерських 

здібностей та навичок студентів. Залучаючи студентів до участі в 

роботі органів студентського самоврядування використовувались 
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індивідуальні, групові інтерактивні методи та форми виховної роботи: 

тренінги, круглий стіл, диспути, дискусії, конкурси, уроки пам’яті, та 

ін. Які б форми ми не використовували при проведені виховних 

заходів, все ж таки головним результатом повинно стати формування 

дружніх, демократичних взаємовідносин в групі, розвивати вміння і 

навички планування спільної роботи, виховувати у студентів 

позитивні риси характеру, розвивати організаторські вміння та 

навички. 

За весь період навчання у співдружності з студентською Радою 

самоврядування були проведені цікаві виховні заходи, що допомогли 

сформувати дружній колектив, який бажає працювати, підготовлений 

до активного повноцінного життя в демократичному суспільстві. 

Радою дозвілля були проведенні свята: «Тепло долонь, розуму і 

серця, ми – Україні віддамо!», «Уклін і шана матерям», конкурсна 

програма «Джентльмен–шоу»; Радою з навчальної роботи проведений 

диспут «Навчання – чи це особиста справа?»; Радою з правового 

виховання – виховна година «Вчимося бути толерантними». Стало 

традицією брати участь в акціях ”Милосердя“, ”Як живеш ветеран?“; 

Радою військово-патріотичного виховання був розроблений і 

здійснений проект ”Поспішайте творити добро“, що включав ярмарок-

милосердя, зустріч та допомога реабілітаційному центру дітей-

інвалідів. 

 
Рис. 1. Засідання Ради самоврядування групи 

Важливим етапом діяльності студентського самоврядування є 

взаємодія Ради самоврядування групи та загальноколеджанської 

Студентської ради. Студентська рада самоврядування коледжу 

активно залучає студентів до участі в громадському житті коледжу та 

постійно проводе школу ”Майбутнього Лідера“. 
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Виховна робота по розвитку студентського самоврядування 

важлива, різноманітна, багатогранна і вимагає від класного керівника 

певних якостей. Він повинен мати високий авторитет серед 

студентської молоді, бути цікавою людиною, вмілим, мудрим 

організатором студентського колективу, тобто сам бути – Лідером [3]. 

Адже, вважаємо, що за самоврядуванням майбутнє, бо кожен може 

реалізувати себе у певній області. Кожен відчує соціальну значимість, 

спрацьовує принцип: «Самі вирішили – самі зробили – самі 

відповідаємо!». 

Список використаних джерел 

1. Закон України « Про освіту», 19.12.2006. 

2. Кніжибало А.М  Учнівське самоврядування в сучасному 

навчальному закладі . – К.:Точка, 2008. 

3. Приходько М.І  Учнівське самоврядування в сучасному 

вимірі.-Х.:, ВГ  «Основа», 2008. 

 

Наталя Даль  

викладач математики, викладач вищої категорії, Відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Ірпінський економічний коледж», 

natdal@ukr.net 

 

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

 

Вироблена поколіннями християнська культура та традиції 

виховання дітей і молоді є надбанням, духовним скарбом, якого не 

вдалося нікому знищити, навіть у найтяжчі роки нашої історії. 

Сьогодні відродження України безпосередньо пов'язано з вихованням 

дітей та молоді на кращих народних традиціях. Постала необхідність 

повернутися до наших християнських джерел, з яких беруть початок 

усі цінності людського життя: любов (до матері, рідних, людей, 

Батьківщини), добро, милосердя, віра, надія, чесність, справедливість. 

Лише пробуджуючи в душах дітей віру в ці вічні ідеали, можна 

сподіватися на духовне оздоровлення суспільства. На  формування цих 

цінностей спрямована виховна робота куратора групи вищого 

навчального закладу.  

Духовність – це внутрішній світ людини, зв’язок людини з 

релігією. Духовність – це стрижень, фундамент внутрішнього світу 
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людини. Йому неможна навчити з допомогою настанов. Можна 

вказати лише шлях, але не можна заставити по ньому йти. Духовність 

– це те, що відрізняє людину, що властиве лише їй одній.  Духовність 

– творча спрямованість, наснага людини; певний тип світовідношення: 

триєдність ставлення до абсолюту, до світу – природи, суспільства, 

інших людей, самого себе. Виходити з розуміння людини як духовної 

істоти, означає, що ми визначаємо за нею безумовне право на духовне 

самостановлення, самодіяльність, тобто сприймаємо її як справжнього 

суб’єкта власної життєдіяльності, який несе відповідальність за її 

здійснення. Духовність не зводиться до інтелектуальності, ідеальності, 

звернення розуму до етики, чистої моралі або аскетизму. Духовність 

не є й чиста релігійність, чи емоційне піднесення духу, або розумова 

довіра і урегульованість поведінки на цих засадах. Духовною є будь-

яка діяльність, яка веде людину вперед у напрямку якоїсь форми 

розвитку: емоційного, інтуїтивного, соціального – і веде, вказує на 

життєвість його внутрішньої сили. 

Духовною є діяльність людини, завдяки якій стан людства його 

власними зусиллями підноситься на більш високий ступінь проявів. 

Кожна людина повинна сама знайти свій власний вхід у "царство духа" 

і визначити саму себе і своє буття. Ступінь духовного розвитку не 

завжди визначається віком. Та її корені, у будь-якому випадку, 

виходять з дитинства. Це надзвичайно важливий період у процесі 

духовного становлення особистості, оскільки закладається фундамент 

для сприйняття оточуючої дійсності, свого місця і ролі в ній. Взагалі, 

духовно багатою людиною вважають людину, яка живе в гармонії із 

собою і світом, в якої сформовані духовні цінності, тобто, ті якості і 

риси, життєві установки, що існують для кожної людини, що 

становлять її ідеал. Проте, говорячи сьогодні про наше суспільство і 

цінності, то слід сказати, що воно переживає моральну кризу, 

спричинену передусім втратою християнських цінностей, орієнтацію 

на індивідуалізм, прагматизм і споживацтво в особистому і 

суспільному житті. 

Проблема формування духовності студентів є актуальною, і 

належить до проблеми соціального характеру, оскільки пов`язана с 

таким поняттям, як формування особистості. В наш час дуже часто 

можна почути заклики про підняття національної свідомості людини, 

та виховання справжнього громадянина. А поштовхом і основою для 

цього є, в першу чергу, виховання духовної особистості. Школі 

потрібно змалку турбуватися про духовний світ дитини. Саме тоді 
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країна буде бачити молодь – як майбутнє нашої нації, рушійну силу, 

яка спроможна вирішити проблему держави не на свою користь, 

молодь із своїми вищими моральними, естетичними канонами та 

ідеалами. Адже від її ставлення до надбань культури залежить нині 

духовне оновлення нашого суспільства, зміст її цінних орієнтацій і 

майбутнє.  

Наше суспільство переживає період стрімких. далекосяжних 

змін: технологічний прогрес, міжнародну торгівлю, розвиток 

комунікацій, світову конкуренцію. Усе це вимагає дотримання 

високих моральних чеснот. Тому духовний розвиток молоді дуже 

важливий у наш час. Адже ми спостерігаємо, що світ став 

бездуховним. Як показали дослідження, 65% сучасних батьків не 

мають найменшого уявлення про педагогіку. Вся їх турбота про дітей 

зводиться лише до матеріальних здобутків, а звідси духовна деградація 

молоді. У неї зовсім немає поваги до минулого та надбань наших 

предків, зараз для учня вчитель не авторитет. Головне для молоді – 

розваги, а не прочитання книги, перегляд вистави у театрі. Сучасні діти  

зовсім не живуть за моральними законами, не прагнуть досягти 

високих цілей. І тому виховання людини, яка б протистояла 

економічним труднощам, духовній деградації, моральному та 

фізичному виснаженню мають взяти на себе викладачі . 

Проблема формування духовності молоді – одна з головних 

проблем нашої держави. Тому, що успішний розвиток демократичних 

процесів в Україні залежить від багатьох умов, серед яких провідне 

місце посідає духовне відродження громадян, гармонізація 

соціального життя нації. Адже саме духовність надає надзвичайності 

усім психічним характеристикам людини.  

Духовність – творча спрямованість, наснага, енергія людини. 

Особистість має право на самостійність, на індивідуальність. Однак 

для пробудження і подальшого духовного розвитку індивіда потрібно 

створити відповідні умови. І питання це – надзвичайно важливе, 

оскільки духовність визначає спрямованість усіх розумових, 

емоційно-чуттєвих, вольових якостей людини, її здатність до 

самоусвідомлення себе, як особистості.  

Пріоритети у домінуючих рисах майбутнього покоління – ця 

дилема все гостріше постає перед освітою. Вивчаються і 

пропонуються різні варіанти, що до формування духовності у 

студентів. Проблема духовності належить також до числа основних 

психологічних проблем. Життєво важливі задачі, котрі стоять перед 
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сучасною цивілізацією – це подолання соціальної й національної 

несправедливості, припинення національної кризи – а це потребує 

(корінного) перетворення свідомості багатьох людей, тобто нового 

духовного відродження суспільства. А сьогодні дуже важливо для 

нашої держави, щоб кожен її громадянин, піднявся над своїми 

власними проблемами, і намагався збагатитися духовно. 

Духовність - це індивідуальна вираженість у системі мотивів 

особистості двох фундаментальних потреб; ідеальної потреби пізнання 

й соціальної потреби жити, діяти для інших . 

З визначення можна зробити висновок про структуру духовності. 

Структурними компонентами духовності є :  

- індивідуальну вираженість людини;  

- духовні потреби людини;  

- пізнавальні потреби людини;  

- соціальні потреби людини;  

- потреба самоактуалізації людини;  

- потреба діяльності людини . 

Критерії духовності 
Критерії  Показники  

Морально-етична культура  Моральні норми, моральний ідеал. Любов і повага до 

ближнього  

Соціальний  Ставлення до громадської діяльності, громадських 

доручень. Ставлення до Батьківщини, відчуття 

людини в собі справжнього громадянина своєї 

держави  

Пізнання  Творча спрямованість, пошуковий інтерес, жага до 

знань, рівень інтелектуального розвитку студента.   

Розуміння сенсу буття  Життєва позиція студента, своєї мети, і свого 

призначення в житті  

 

На сьогоднішній день стрімко зростає економічний, 

соціологічний та політичний розвиток, а разом із ним з’являється 

реальна загроза поширення раціоналізму, утилітаризму, бездуховності 

і культу «матеріальної людини». Тому необхідно заново повернутись 

до християнської стратегії виховання . До цього спонукає наша 

виховна традиція, адже українське виховання, починаючи з хрещення 

Русі, завжди було християнським. Про це свідчать твори, які мають 

неабияку історичну цінність, так як: «Повчання Володимира 

Мономаха дітям», творчість Г.Сковороди та вся літературна спадщина. 

За останні роки виникло і змінилось багато ідеологій а разом з 

ними і виховних ідеалів. Теперішнє суспільство, яке досить довгий час 

було позбавлене можливості дати дітям морально-духовну основу, 
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нині потребує повернення до християнського виховання. Його 

предметом є розвиток сумління людини, що утримує від зла і 

застерігає від гріха. Виховним ідеалом в цьому випадку є людина, яка 

віддано служить Богові, а значить є добрим громадянином, добри 

батьком, добрим сином чи матір’ю. А включення християнських 

цінностей в освітньо-виховну систему є реальною альтернативою до 

бездуховності сьогоднішнього часу. Вводити молоді покоління у ці 

цінності потрібно методами, що не суперечать християнству та 

гідності людини, яка є образом Бога і повинна прямувати до Нього. 

Таке Виховання, в першу чергу, повинно здійснюватись у родині, 

яка є першою школою для людини. Найбільш сприятливою для цього 

є християнська родина, оскільки в нелегкому виховному завданні їй 

допомагає Божественна благодать дії Святого Духа. Тільки вона може 

проникнути до глибин людського Духа, куди більше ніхто не зможе 

сягнути. 

Хоч тепер і існує свобода слова, а виховання здебільшого 

відкидає комуністичну мораль, проте змінити радянську свідомість, 

яка нав’язувалась майже століття, дуже і дуже складно. 

Говорячи сьогодні про наше суспільство і цінності,  слід сказати, 

що воно переживає моральну кризу, спричинену передусім втратою 

християнських цінностей, орієнтацію на індивідуалізм, прагматизм і 

споживацтво в особистому і суспільному житті. 

Духовний вакуум охопив систему освіти і виховання. Втрачено 

основи християнського світогляду, внаслідок чого неможливе 

формування підвалин об’єднуючої національної ідеї; у змісті освіти 

спостерігається світоглядний хаос, орієнтація на бездуховний 

інтелектуалізм. Все це негативно позначається на духовному і 

фізичному здоров’ї особистості, у дитини втрачається сенс життя, 

впевненість у власному майбутньому і майбутньому своєї країни. 

Розповсюджуються такі негативні явища у дитячому і 

молодіжному середовищі, як алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, 

суїцид, злочинність і бродяжництво. На розвиток дитини негативно 

впливають продукція секс-індустрії, засоби масової інформації, 

особливо телебачення. Саме тому гостро стоїть завдання створити 

концепцію національного виховання. А для цього необхідно 

звернутися до духовно-освітянської нашого народу. Тому проблема 

духовного виховання підростаючого покоління сьогодні відноситься 

до ряду глобальних.  Однак, ця проблема вирішена недостатньо і 

полягає в тому, що в державі і суспільстві немає погодженості в оцінці 
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основних цінностей на яких можна і потрібно виховувати молодь. А 

духовне відродження української нації неможливе без змін у всіх 

сферах життя: в економіці, культурі й у свідомості. Тому проблему 

пожвавлення національної свідомості нинішнього покоління українців 

і формування такої свідомості в нового покоління можна назвати і 

морально-етичною, і психолого-педагогічною, і суспільно-

політичною. Її правильне рішення може стати для України 

досягненням. 
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З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ШКОЛИ ЛІДЕРСТВА ЯК 

ОДНІЄЇ З ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ САМОВРЯДУВАННЯ 

СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

 

Сучасна українська молодь стає одним з найбільш активних і 

владних соціальних об'єктів. Вміти вирішувати актуальні проблеми і 

приймати відповідальні рішення, бути здатним внести найбільший 

внесок у досягнення спільної мети і допомогти іншим повірити в її 

досяжність, володіти найбільшим ціннісним потенціалом і бути високо 

рейтинговою, авторитетною особистістю, керувати собою і впливати 

на оточуючих - бути у лідерах - наше спільне завдання.  

Більшість людей мислять і діють в певних рамках, у середині яких 

вирішити деякі проблеми просто неможливо. Хороший соціально-

психологічний тренінг - найактуальніший і динамічний спосіб 

подивитися на себе, на свою проблему збоку, з позицій «стороннього», 

знайти і прийняти, сформувати і виробити єдине правильне рішення 

[1].  

mailto:olychka84@mail.ru
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Дорога до лідерства відкрита для всіх. Справжній лідер є таким 

до тих пір, поки він здатний забезпечувати або дозволяє це робити 

іншим – три кола потреб людей, об'єднаних у групи:  

 виконувати загальну задачу; 

 працювати злагоджено в колективі;  

 задовольняти потреби кожного члена групи; 

  Таким чином, молодший спеціаліст аграрних ВНЗ I-II рівня 

акредитації повинен володіти такими лідерськими якостями: 

- впевненість у собі (впевненість лідера передається іншим);   

- уміння керувати собою; 

- вміння тримати себе в руках; 

- креативність (наявність творчого підходу, творчі здібності); 

- цілеспрямованість (усвідомлення мети - знаю, що хочу); 

- товариськість ( вплив на оточуючих); 

- уміння вирішувати проблеми.  

Бердянський коледж ТДАТУ вже шостий рік поспіль ефективно 

співпрацює з волонтерами Корпусу Миру над розробкою та 

реалізацією проектів з молодіжного розвитку лідерських якостей. 

Корпус Миру є американською урядовою організацією, яка 

сприяє зміцненню миру і дружби між людьми різних національностей 

і культур. Метою проектів з молодіжного розвитку є навчити молодих 

людей здоровому способу життя, інформаційним технологіям, 

основам планування кар’єри, навичкам працевлаштування та 

розвивати громадянську свідомість. Беручи до уваги те, що в 

Бердянському коледжі здебільшого навчаються підлітки з сільської 

місцевості та диспропорція між сільськими та міськими регіонами 

зростає за останні роки, основними завданнями проекту було 

розробити та реалізувати комплекс заходів стосовно підготовки молоді 

з менш економічно розвинутих громад до активної участі у 

соціальному та економічному житті сучасної України шляхом набуття 

навичок, необхідних для того, щоб вести здоровий спосіб життя, 

отримати прибуткову роботу і бути активними та відповідальними 

громадянами держави. 

Нова суспільно-політична ситуація, в яку вступає наша країна, 

інноваційні зміни в сучасній системі освіти і  виховання висувають 

нові вимоги до особистості лідера будь-якої формації, зокрема і 

студентського колективу.  
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Лідер – це особистість, яка має авторитет у групі і за якою група 

визнає право бути організатором діяльності й регулювати стосунки в 

ній [5].  

Школа лідерів „Future is now” заснована при студентському 

самоврядуванні коледжу, спрямовує свої зусилля саме на розвиток і 

вдосконалення найкращих комунікативно-організаторських 

здібностей  студентів, які є офіційними і неофіційними лідерами груп 

та окремих мікрогруп. Така форма роботи дозволяє відстежувати 

актуальні проблеми, які є в учасників, сприяє усвідомленню ними 

своїх індивідуально-типологічних особливостей, а також їх 

ефективному використанню у своїх колективах. Формування 

успішних лідерів передбачає перенесення здобутих знань і навичок у 

середовище ровесників, що забезпечує більшу результативність 

виховної роботи. Школа лідерів розрахована на учасників віком 15-19 

років. 

Проект: Школа лідерів Future is now 

Цілі проекту: формування особистості, наділеної всіма 

необхідними якостями, яка має знання й навички для здійснення 

лідерської поведінки та діяльності, а також виховання таких 

моральних цінностей, як милосердя, толерантність, прагнення до 

взаємодопомоги, пропаганда здорового способу життя. 

Завдання проекту:  

 формування у студентів мотивації до лідерської та 

організаційної діяльності; 

 опанування студентами теоретичними 

знаннями,пов’язаними з різного роду лідерською діяльністю;  

 відпрацювання організаторських та комунікативних 

здібностей, що характеризують особу лідера групи; 

 формування стратегії дій лідерів з перенесення здобутих 

знань і навичок на коло своїх однолітків; 

 пропагування здорового способу життя; 

 залучення студентів до благодійної діяльності; 

 набуття студентами досвіду спілкування з лідерами у різних 

галузях економічної,суспільної та інших видів діяльності. 

Механізм реалізації проекту: 

 новітні ігрові технології навчання; 

 проведення тренінгів, семінарів, молодіжних акцій, флеш-

моб; 

 організація благодійних акцій; 
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 участь студентської молоді у громадському, культурному 

житті коледжу та міста. 

Регламент проведення. Програма школи лідерів „Future is now” 

передбачає  заняття по 1 годині, які проводяться 2 рази на тиждень. 

Склад групи. Школа розрахована на офіційних (формальних) 

лідерів студентських навчальних груп, обраних старостами, 

представників  органів студентського самоврядування, та неофіційних 

(неформальних), виявлених на основі соціометрії. Оптимальна 

кількість – 10-15 осіб. 

По закінченні проекту учасники отримують сертифікати. 

Коментарі учасників проекту Школа лідерів «Future is now» 
№ 

з\п 

П.І., назва 

спеціальності 
Опис вражень 

1 

Златєв 

Владислав, 

«Експлуатація і 

ремонт 

обладнання 

харчових 

виробництв» 

- « Я вважаю, що школа лідерства навчила мене бути 

ініціативним. Бути рішучим, твердим у своїх рішеннях. 

Я став впевненою людиною, хоча і не був закритим, але 

все ж таки. В той день, коли я вирішив прийти до цієї 

організації, зрозумів, що отримаю багато необхідного і 

корисного. Із великим задоволенням проводжу час на 

тренінгах і наших заходах. У мене з’явилось багато 

друзів. Дякую за все… » 

2 

Одинокий Ілля, 

«Експлуатація і 

ремонт 

обладнання 

харчових 

виробництв» 

- «Школа лідерів - це чудове місце, де збираються 

розумні люди. Ми беремо участь у тренінгах, на яких  я 

дізнався, як треба себе поводити в суспільстві, як 

правильно себе презентувати, як змусити людей тебе 

слухати і швидко підготуватись до виступу перед 

публікою. Я завжди боявся публічних виступів, але 

Школа лідерів допомогла мені в цьому, надала мені 

впевненості. Але найцікавішим і дуже важливим 

досвідом були тренінги, які я готував самостійно. Так 

само організація заходів у коледжі була яскравим 

періодом. Раджу всім приєднуватись!»  

3 

Сулакова Лілія, 

«Зберігання, 

консервування та 

переробка плодів 

та овочів» 

 

- «Школа лідерства - це поштовх, який надалі дозволить 

мені самареалізуватися і стане в нагоді в кар'єрному 

зростанні, щоб реалізувати себе і стати успішною 

людиною! Завдяки Школі лідерства я дійсно почала 

відчувати себе Лідером, так само моє життя стало 

наповненим позитивними моментами, новими 

навичками і яскравими враженнями!!!» 

5 

Алейникова 

Катерина, 

«Туристичне 

обслуговування 

- «Завдяки тренінговим заняттям, я знайшла собі першу 

роботу. Моє резюме було найкращим. Інтерактивні 

вправи дуже цікаві ». 
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6 

Федорова Таісія, 

«Бродильне 

виробництво і 

виноробство» 

 

 

- «Школа лідерства об'єднала активістів з усього 

коледжу. Разом ми - дружна організована команда і 

кожен з нас в цьому ланцюзі - важлива, невід'ємна 

ланка. Ми створюємо цікаві, пізнавальні проекти, в яких 

може взяти участь будь-який студент нашого ВУЗу, 

ми вдихаємо в повсякденність навчання ковток нового 

життя, нових подій. Лідерство для нас - не просто 

гучне слово. Лідерство для нас стало способом життя 

після наших захоплюючих і пізнавальних тренінгів. Для 

нас відкрилося безліч можливостей отримати нову 

інформацію та враження. Ми навчилися не тільки чути, 

але і чути один одного, взаємодіяти, зважаючи інші 

точки зору. І це не так складно, як здається на перший 

погляд - це довела мені саме Школа Лідерства». 

7 

Желябіна 

Анастасія, 

«Бродильне 

виробництво і 

виноробство» 

 

 

- «Школа лідерства - це дружна команда! Деяких з нас 

об'єднують однакові смаки та інтереси! Але абсолютно 

всіх нас об'єднує одна мета: це придбати щось нове в 

повсякденне і нудне життя і додати фарб звичайним, 

сірим будням! Величезним плюсом стало і те, що 

заняття проходять у вільній формі в невимушеній 

обстановці. Для мене, найбільше запам'яталося 

заняття з ораторського мистецтва, де я дізналась 

безліч нових вправ, і у нас була можливість всім разом 

їх випробувати. «Школа Лідерства» - це дружний і 

творчий колектив !» 

8 

Чердаклієв 

Артем, 

«Експлуатація і 

ремонт 

обладнання 

харчових 

виробництв»; 

 

«Лідер - це звичайна людина з незвичайною рішучістю. 

Будучи на першому курсі, я якось чув про те, що існує в 

нашому коледжі Школа лідерства, але не став 

цікавитися нею. Перейшовши на другий курс, мої 

одногрупники почали відвідувати тренінги від «Школи 

лідерства» після пар. На початку, мені це здалося  не 

цікавим, але після розповіді одного про те, чим 

займаються на тренінгах, у мене з'явився інтерес. 

Школа лідерства» мені допомогла розкритися, навчила 

висловити свою думку і точку зору, приймати активну 

участь в заходах, не бути сором'язливим і думати про 

те, що подумають про мене інші 

9 

Гуренко Ганна, 

«Фінанси та 

кредит» 

 

«Я дуже люблю нашу невелику школу. За що? Не знаю. 

Хіба знають "за що", коли люблять. Щотижня 

проводяться тренінги, на яких дізнаєшся щось нове, і 

проводиш час з користю, отримуєш нові знання. 

Організовуються заходи, присвячені таким важливим і 

глобальним проблемам, як СНІД або День Перемоги, так 

і веселі -КВК і Геллоуїн. Складно буде вже через місяць 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
279 

покинути її, але те веселе проведення часу в школі я буду 

згадувати завжди. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТІВ У ВНЗ 

 

Сьогодні сім'я, життєдіяльність якої визначається 

закономірностями розвитку українського суспільства, переживає 

mailto:pedmaster@rambler.ru
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суперечливе і складне становище, викликане духовно-моральними 

зламами в суспільстві, частковою втратою ідеалів, переоцінкою 

цінностей і т.д. Психолого-педагогічна підтримка сім'ї в даній ситуації 

стає все більш актуальною і затребуваною. Вищий навчальний заклад 

(ВНЗ) як соціальний інститут, що забезпечує виховний процес і 

реальну взаємодію студента, батьків і соціуму, прагне до активного 

діалогу і широкої соціальної взаємодії з сім'єю. Велика роль у цій 

взаємодії належить педагогам ВНЗ, викладачам, кураторам 

студентських груп. 

Сімейне виховання студентської молоді – це комплексна система 

педагогічних впливів, що включає в себе моральне (виховання 

дисципліни, культурних навичок), трудове (виховання у праці), 

економічне (сімейне господарство), громадянсько-патріотичне 

(виховання активної громадянської позиції патріота України), 

національне (виховання національної самосвідомості), правове 

(виховання поваги до закону та прав людини, формування правової 

свідомості), гендерне (гендерна ідентичність та роль) виховання та 

виховання здорового способу життя, яка забезпечує інтегрований 

процес цілеспрямованих педагогічних дій батьків та педагогів ВНЗ для 

підготовки студента до сімейного життя. Під педагогічним впливом 

розуміємо педагогічно доцільну організацію життєдіяльності 

студентів, у процесі якої вони набувають необхідних моральних та 

інших рис і якостей, знань, навичок і звичок, які потрібні для сімейного 

життя.  

Варто зазначити, що доцільно розділяти поняття сімейного 

виховання в школі та у ВНЗ. Сімейне виховання в школі – це 

виховання особистості дитини в умовах сім'ї. Сімейне виховання у 

ВНЗ – виховання гармонійної зрілої особистості для створення власної 

повноцінної і щасливої родини.  

Педагогічний вплив на студента у процесі сімейного виховання 

здійснюється у 4-х аспектах: 1) з боку сім’ї, 2) ВНЗ, 3) однолітків та 4) 

суспільства (соціуму), яке, у свою чергу безпосередньо впливає на 1)-

3) (рис. 1):  
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Рис. 1. Педагогічний вплив на студента у процесі сімейного 

виховання 

 

На думку В. Г. Постового, метою сімейного виховання є 

забезпечення високого рівня освіченості й виховання свідомого 

громадянина України, здатного на основі життя й досвіду власного 

народу та досягнень світової науки і культури, врахування 

національно-територіальних особливостей України здійснювати 

соціально-економічний розвиток і господарювання в державі, 

утверджувати найвищі ідеали гуманістичної культури й 

демократичних взаємовідносин людей, відстоювати і захищати права, 

гідність і честь своєї Вітчизни. Зміст виховання в сім’ї обумовлений 

метою виховання в демократичному суспільстві і специфікою 

сімейного виховання. Тому його складовими компонентами є відомі 

напрями виховання – національне, моральне, правове, статеве, 

художньо-естетичне, громадянсько-патріотичне, трудове, екологічне, 

фізичне та розумове [2]. Отже, мета сімейного виховання у ВНЗ – 

формування гармонійної особистості, що поєднує в собі високі 

морально-етичні якості та багату культуру, здатної до створення 

власної міцної і багатодітної сім'ї. 

Як зазначає М. Г. Соляник, головним завданням сімейного 

виховання є підготовка студентів до життя в реальних соціальних 

умовах, набуття ними потрібних для цього знань, умінь та навичок [3]. 

Орієнтуючись на дослідження Н. Є. Мойсеюк, виокремимо такі 

основні завдання сімейного виховання студентської молоді: 

 виховання фізично й морально здорової студентської 

молоді, забезпечення необхідних екосоціальних умов для реалізації 

можливостей розвитку студента (генотипу); 

 створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, 

умов для розвитку почуттів і сприймань, її самореалізації; 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
282 

 засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних 

традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в 

суспільному оточенні, виховання культури поведінки, правдивості, 

справедливості, гідності, людяності, здатності виявляти турботу про 

молодших, милосердя до слабких і людей похилого віку; 

 залучення студентської молоді до світу знань; виховання 

поваги до процесу освіти (ВНЗ і педагога), прагнення до освіти 

протягом життя й творчого самовдосконалення;  

 включення студентської молоді в спільну з дорослими 

діяльність, розвиток працелюбності, творчої особистості, спрямування 

її зусиль на турботу про навколишнє середовище, виховання 

студентської молоді цивілізованими господарями та підготовка їх до 

життя в сучасних умовах ринкових відносин;  

 формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти 

красиве і потворне в мистецтві і житті, поважати прекрасне у вчинках 

людей; забезпечення умов для творчої практичної діяльності 

студентської молоді;  

 забезпечення духовної єдності поколінь, збереження 

сімейних традицій та реліквій, вивчення родоводу; залучення 

студентської молоді до народних традицій, звичаїв, обрядів, виховання 

в них національної свідомості і самосвідомості [1; 2].  

Отже, завданнями ВНЗ, що сприяють досягненню мети сімейного 

виховання студентської молоді, є: 

1. Сформувати у студентів громадянської позиції і 

патріотичної свідомості, правової та соціальної культури. 

2. Виховати морально-етичні якості: цнотливість, совісність, 

сором, справедливість, сміливість, самовладання, правдивість і 

щирість, вірність і відданість, доброта і співчуття, довіра і віра, 

скромність і смиренність. 

3. Створити умови для отримання знань, умінь і навичок 

сімейних відносин. 

4. Створити умови для можливості отримання позитивного 

досвіду сімейних відносин через приклади видатних людей, 

викладачів, однолітків; передати досвід створення сім'ї, виховання 

дітей і поваги до старших. 

5. Створити умови для зміцнення і вдосконалення фізичного 

стану, прагнення до здорового способу життя, виховання нетерпимого 

ставлення до наркотиків, пияцтва, антигромадської поведінки. 
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6. Створити умови для формування складових естетичної 

культури студентської молоді (естетичних свідомості, світогляду та 

діяльності) [4]. 

7. Створити максимальні умови для розвитку особистості 

студента; розвинути почуття власної гідності, цінності свого «Я». 
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РОЗУМІННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

В умовах становлення української держави патріотичному 

вихованню належить пріоритетна роль. Україна - молода держава, яка 

перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та 

економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних 

ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, 

цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового 

громадянського суспільства. 

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття 

істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, 

сформувати у молоді громадянсько-активні, соціально значущі якості, 

які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, 

пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та 

Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо української 

mailto:l.mahaon.p@rambler.ru
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держави. У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім’я, 

школа, суспільство ставили перед собою завдання - виховати 

громадянина, патріота своєї країни. 

Починаючи з 90-х років серед молоді України спостерігається 

різке падіння моралі, зниження рівня патріотизму. 

Майже половина української молоді не вважає себе патріотами, а 

54,6% молодих українців не пишаються тим, що є громадянами 

України. За результатами дослідження Інституту Горшеніна, це 

найгірший показник серед молоді Росії, України, Польщі та 

Казахстану. Така ситуація пов’язана, у першу чергу, із змінами у 

політичному та економічному житті країни, які негативно позначилися 

на всіх формах виробництва, розвитку нації, культури, освіти, систем 

виховання молоді. 

Значний вплив на зниження рівня патріотизму серед молоді 

мають: відсутність національної ідеї, складне історичне минуле 

України, низький рівень впевненості у завтрашньому дні, втрата 

моральних цінностей. Тому, проблема патріотичного виховання 

сучасною молоді є дуже актуальною для формування цілісних 

особистостей та громадян. Патріотичне виховання допомагає молоді 

самореалізуватися у суспільстві та надає можливість прагнути 

кращого майбутнього для кожної людини та суспільства в цілому. 

Головною його метою є формування патріотичної ідеї у молоді, 

повернення духовних цінностей. Ця проблема завжди займала одне з 

провідних місць у вітчизняній педагогічній та філософській думці, її 

вивчали такі видатні вчені, як А.Н. Вирщіков, М.Б. Кусмарцев, 

Г.К. Селевко, І.А. Ільїн, К.Д. Ушинський та ін. Багато вчених 

відзначають, що криза відбувається в душах людей. Система колишніх 

духовних цінностей і орієнтирів втрачена, а нові - поки не вироблені. 

У свою чергу поширюється система неправдивих цінностей «масової» 

культури і субкультур (готи, панки, емо, скінхеди та ін): споживацтво, 

розваги, культ сили, агресія, вандалізм, свобода без відповідальності, 

спрощенство. 

Розуміння патріотизму має глибоку теоретичну традицію, що йде 

корінням в глибину століть. Вже у Платона є міркування про те, що 

батьківщина дорожче батька і матері. У більш розробленому вигляді 

любов до Батьківщини як вища цінність розглядається в працях таких 

мислителів, як М. Макіавеллі, Ю. Крижанич, Ж.-Ж. Руссо, І.Г. Фіхте. 

Ідея патріотизму як основа об'єднання земель Батьківщини в 

боротьбі проти спільного ворога вже чітко звучить і в «Повісті 
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временних літ». У міру визволення країни від чужоземного ярма і 

формування єдиної держави патріотичні ідеї знаходять матеріальну 

основу і стають однією з форм прояву державного патріотизму, 

найважливішим напрямом в діяльності державних і громадських 

інститутів. 

Багато мислителів і педагогів минулого, розкриваючи роль 

патріотизму в процесі особистісного становлення людини, вказували 

на їхній багатосторонній формувальний вплив. Так, наприклад, К.Д. 

Ушинський вважав, що патріотизм є не тільки важливим завданням 

виховання, але й могутнім педагогічним засобом: «Як немає людини 

без самолюбства, так немає людини без любові до батьківщини, і ця 

любов дає вихованню вірний ключ до серця людини і могутню опору 

для боротьби з його поганими природними, особистими, сімейними і 

родовими нахилами». 

І.A. Ільїн писав: «Люди інстинктивно, природньо і непомітно 

звикають до навколишнього середовища, до природи, до сусідів і 

культури своєї країни, до побуту свого народу. Але саме тому духовна 

сутність патріотизму залишається майже завжди за порогом їхньої 

свідомості. Тоді любов до батьківщини живе в душах у вигляді 

нерозумної, невизначеної схильності, яка то зовсім завмирає і втрачає 

свою силу, поки немає належного подразника (в мирні часи, в епохи 

спокійного побуту), то спалахує сліпою пристрастю, пожежею 

переляканого і жорстокого інстинкту, здатного заглушити в душі і 

голос совісті, і почуття міри і справедливості, і навіть вимоги 

елементарного сенсу». 

У тлумачному словнику В.І. Даля слово «патріот» означає 

«любитель батьківщини, ревнитель про благо її, отчізнолюб, 

отечественнік або отчізнік». Патріотизм як якість особистості 

проявляється в любові і повазі до своєї Вітчизни, співвітчизників, 

відданості, готовності служити своїй Батьківщині. У Педагогічному 

енциклопедичному словнику дається таке визначення патріотизму: «... 

любов до батьківщини, до рідної землі, до свого культурного у 

середовища. З цими природними підставами патріотизму як 

природного почуття поєднується його моральне значення як обов'язка 

й чесноти. Ясна свідомість своїх обов'язків стосовно батьківщини і 

правильне їхнє виконання утворюють чесноти патріотизму, які здавна 

мали і релігійне значення ...». Тлумачний словник української мови 

визначає патріотизм як «любов до своєї батьківщини, відданість 

своєму народу, готовність для них на жертви і подвиги». 
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Таким чином патріотичні почуття українського народу є 

емоційним аспектом національного державницького світогляду, що 

включає почуття належності до України, її історії, віру в майбутнє 

своєї держави. Найвищою формою патріотизму виступає почуття 

любові до Батьківщини, готовність терпіти муки й навіть іти на смерть 

заради неї. 

Патріотизм - це духовно-моральний принцип життєдіяльності 

особистості, який характеризується відповідальним ставленням 

людини до рідного краю, до Батьківщини, до народу, це активна праця 

на благо Вітчизни, примноження її багатств, розбудова науки та 

культури, захист свободи та честі своєї держави. 

Істинний патріотизм, по суті гуманістичний, включає в себе 

повагу до інших народів і країн, до їхніх національних звичаїв і 

традицій і нерозривно пов'язаний з культурою міжнаціональних 

відносин. В цьому сенсі патріотизм і культура міжнаціональних 

відносин найтіснішим чином пов'язані між собою, виступають в 

органічній єдності і визначаються в педагогіці як така моральна якість, 

яка включає в себе потребу віддано служити своїй батьківщині, прояв 

до неї любові і вірності, усвідомлення і переживання її величі і слави, 

свого духовного зв'язку з нею, прагнення берегти її честь і гідність, 

практичними справами зміцнювати могутність і незалежність. 

Таким чином, патріотизм включає в себе: почуття прихильності 

до тих місць, де людина народилася і виросла; шанобливе ставлення 

до мови свого народу; турботу про інтереси великої і малої 

Батьківщини; усвідомлення обов'язку перед Батьківщиною, 

відстоювання її честі та гідності, свободи і незалежності; прояв 

громадянських почуттів і збереження вірності Батьківщині; гордість за 

соціальні, економічні, політичні, спортивні та культурні досягнення 

своєї країни; гордість за свою Вітчизну, за символи держави, за свій 

народ; шанобливе ставлення до історичного минулого Батьківщини, 

свого народу, його звичаїв і традицій ; відповідальність за долю 

Батьківщини і свого народу, їхнє майбутнє, виражене у прагненні 

присвячувати свою працю, здібності зміцненню могутності і розквіту 

Батьківщини; гуманізм, милосердя, загальнолюдські цінності, тобто 

істинний патріотизм передбачає формування і його тривалий розвиток 

цілого комплексу позитивних якостей. 

Патріотичне виховання – це виховання, яке передбачає виховання 

патріотичних почуттів, означає вироблення високого ідеалу служіння 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
287 

народові, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини, 

вивчати бойові традиції та героїчні сторінки українського народу. 

Виховання громадян України носить національний характер, 

базується на національних традиціях українського народу, є ідейною 

силою національної свідомості. Сучасна модель виховання враховує 

особливості сьогодення, оскільки цього вимагають соціально-

економічне становище країни, моральний і духовний стан 

українського народу, подальший розвиток культури, науки. 

Становлення свідомого патріота з відповідними почуттями, 

переконаннями та діями залежатиме від накладених на національну 

свідомість певних відбитків. 

Національна свідомість – основа патріотичного виховання, це 

глибинне усвідомлення своєї етнічної належності та своєрідності 

історичної долі, невід’ємним атрибутом кожної нації. Вона свідчить 

про зрілість народу як самочинного суб’єкта історичного процесу, є 

показником морального здоров’я, духовного та інтелектуального 

потенціалу особистості. 

Слід зазначити, що патріотизм виступає в єдності духовності, 

громадянськості та соціальної активності особистості, яка усвідомлює 

свою єдність з Вітчизною. Він формується під впливом багатьох 

факторів: в процесі навчання і соціалізації підростаючого покоління, 

однак головну роль при цьому відіграє виховання. Адже воно завжди 

робило вирішальний вплив на становлення особистості і, відповідно, 

на благополуччя цілого суспільства. При цьому слід враховувати, що 

головним творцем виховної системи є сам народ. 

Отже, структуру патріотичних почуттів можна представити через 

відношення: 

1. до себе: національна самосвідомість, честь, гідність, 

щирість, доброта, терплячість, чесність, порядність; 

2. до людей: толерантність, національний такт, милосердя, 

благородство, справедливість, гостинність, відкритість, щедрість, 

готовність допомогти, усвідомлення своєї належності до українського 

народу як його представника, відповідальність перед своєю нацією; 

3. до Батьківщини: віра, надія, любов, громадянська 

відповідальність, вірність, готовність стати на захист, бажання 

працювати для розвитку країни, підносити міжнародний авторитет, 

повага до Конституції та законів держави;гордість за успіхи держави, 

біль за невдачі, суспільна активність та ініціативність. 
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4. до національних цінностей: володіння українською мовою, 

бажання і потреба в накопиченні, збереженні та передачі родинних і 

національних звичаїв, традицій, обрядів, дбайливе ставлення до 

національних багатств, до рідної природи, сприяння розвиткові 

духовного життя українського народу; шанобливе ставлення до 

національних та державних символів; почуття дбайливого господаря 

своєї землі. 

Справжній патріот не може жити повноцінним життям, бути 

щасливим без праці на благо своєї країни, без боротьби за краще життя 

українського народу та України. Польський письменник Ц. Норвіда 

зазначає: людина, щоб бути щасливою, має знати, навіщо жити, для 

чого жити, за що вмерти. Тому крім почуттів і переконань, важливим 

аспектом є патріотична діяльність, яка включає: усвідомлення 

глибокого зв’язку з народом, участь у його справах, турбота про його 

благо; збереження та примноження культури, традицій, звичаїв, 

обрядів рідної країни; дотримання вироблених народом моральних 

норм і правил, законів держави; знання символів своєї Батьківщини; 

діяльність, спрямовану на утвердження державності свого народу, 

зміцнення належності своєї держави та готовність її відстоювати; 

знання історії свого роду, народу, прихильність до рідних місць; 

сумлінне виконання своїх обов’язків у навчанні, вміння творчо 

працювати. 

Тому, підбиваючи підсумки, хотілося б відзначити, що у 

вирішенні проблем громадянсько-патріотичного виховання сучасного 

покоління повинна в першу чергу брати участь сама молодь, 

усвідомлюючи всю важливість своєї участі в житті Батьківщини, 

любити, знати і поважати її культуру, традиції та історію. Однак 

спрямувати дії молоді у потрібне русло має як держава, так сім'я, 

школа і ВУЗ. І їх основне завдання полягає у взаємодії з метою 

формування національної самосвідомості, громадянськості й 

патріотизму у сучасної молоді. 
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ГНОСЕОЛОГІЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ВИХОВАННЯ 

МОЛОДИХ СТУДЕНТІВ  

 

Сучасні євроінтеграційні процеси в країні, вимоги державної 

національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття) зумовлюють 

пошук нових уніфікованих форм підвищення рівня естетичної 

культури та виховання молоді, особливо студентів. Тому постає гостра 

необхідність дослідження не лише сучасних методів та форм, а й 

аналізу та глибокої оцінки уже чітко сформованих історично-

закладених першооснов щодо формування естетичної культури та 

виховання у студентів. 

Загалом, як зазначає Український тлумачний словник [3]: 

естетичне виховання — складова частина виховного процесу, 

спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати 

дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. 

Метою естетичного виховання у вищому навчальному закладі є 

формування у майбутнього спеціаліста естетичної культури 

— здатності особистості до повноцінного сприймання, правильного 

розуміння прекрасного у мистецтві і дійсності, прагнення й уміння 

будувати своє життя та діяльність за законами краси. Складовими 

естетичної культури є: 

а) естетичні почуття - емоційні стани, зумовлені оцінним 

ставленням людини до явищ дійсності і мистецтва; 

б) естетичні потреби - потреби в естетичних переживаннях, 

спілкуванні з художньо-естетичними цінностями; 

в) естетичні смаки - здатність оцінювати твори мистецтва, 

естетичні явища з позицій естетичних знань та ідеалів; 

mailto:Ptv1111@ukr.net
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г) естетичні ідеали - соціальне та індивідуально психологічно 

зумовлені уявлення про красу в природі, суспільстві, людині, 

мистецтві; 

ґ) художні уміння здібності в галузі мистецтва. 

Використання різноманітних засобів формування естетичної 

культури особистості дає змогу для формування такої важливої якості 

для майбутнього вчителя, як естетичний смак. Так дослідниками 

встановлено [2] зростання інтересу студентської молоді до проблем 

естетичного смаку, розуміння ними важливості естетичного початку в 

житті суспільства. Так, понад 90% студентів позитивно відгукнулися 

про значення естетичної моди в розвитку особистості і суспільства, у 

їх відповідях мода пов'язується з красою та елегантністю.  

Із кола авторів ХХ століття, які розглядали практичний напрям 

естетичного виховання та розв’язували реальні його завдання є 

педагогічна спадщина А.Макаренка [4] і В.Сухомлинського [5].  У 

педагогічній системі А. Макаренка всі позиції пронизані ідеєю краси: 

красивий вихователь, красивий учинок, зовні красивий колектив, у 

якому всім приємно жити. Навіть вимогливість покарання він 

обґрунтовує педагогічним законом про якнайбільшу повагу до 

вихованця. Вимога А. Макаренка щодо пошуку гармонії в усіх видах 

педагогічної діяльності є ознакою високого рівня естетичної 

освіченості та вихованості вчителя.  

В. Сухомлинський писав: “Я прагнув, щоб діти вбачали у праці 

джерело духовної радості. Хай людина працює не тільки для того, щоб 

здобути хліб та одяг, будувати житло, а й для того, щоб поряд з його 

оселею цвіли квіти, які б приносили радість і їй, і людям, щоб іще 

змалечку людина працювала для радості” [2, с. 214]. Його педагогічна 

концепція щодо форми, зовнішнього вигляду педагогічного колективу 

і приміщення, уміння красиво стояти, ходити, говорити стали міцним 

підґрунтям для конкретної виховної перемоги [1]. 

Актуальними ще й по сьогодні є ідеї С. Шацького, який 

поєднував навчання, трудове виховання з емоційним розвитком 

особистості [4, с. 40], вимагаючи, щоб усі сфери життя людини були 

пронизані естетичним елементом і щоб кожен був готовим до 

яскравого забарвлення життя, впливати на почуття, забезпечуючи цим 

добробут. 

Як зазначав О. Герцен, від ускладнення викладання навчального 

матеріалу. І досвід переконує, що найвищого успіху досягають 

педагоги, які захоплюють студентів красою вигляду, яскравістю 
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прикладів, витонченістю і культурою мови і мовлення, вишуканістю 

манер і поведінки.  

Надзвичайно ефективною є концепція Н. Киященко і Н. 

Лейзерова щодо різноманітності впливів засобів естетичного 

призначення на формування загальної естетичної культури 

особистості [1, с. 18]. Людина не виховується частинами і не виявляє 

себе окремими своїми сутнісними силами. Особистість – це цілісне 

морально-духовне і матеріально-фізичне утворення, яке переживає, 

мислить, оцінює, зважаючи на свій загальний розвиток і певні 

уявлення про себе і світ, щоразу визначаючи для себе кращий варіант 

вибору, як тільки їй доводиться це робити.  

Особливу увагу праці як важливому фактору повноцінного 

розвитку особистості приділяла наша вітчизняна педагогіка. 

К.Д.Ушинський говорив про неодмінну інтелектуальну, фізичну, 

моральну деградацію особистості в результаті відсутності трудової 

діяльності [2, 303-326].  

Вихованню морально-естетичної культури студентів в певній 

мірі, зі суджень М.Н.Енштейна, може допомогти використання такого 

поняття як національний пейзаж, який покриває своєрідність рідної 

природи, її несхожість з природою інших країн [5, 162]. Невід’ємною 

рисою української ментальності є розуміння українським народом 

краси природи. Природа – це і мати-годувальниця, і джерело 

естетичної насолоди, і вічна таємниця.  

У своїх дослідженнях Н.Киященко та Н.Лейзерова визначають 

естетичну культуру особистості як це сукупність її здібностей 

відчувати, переживати і перетворювати природу, суспільне життя і 

саму людину у відповідності до законів краси, які відкривають шлях 

найбільш повного гармонійного розкриття всієї сутності людини [3, с. 

230]. Вчені зазначають, що в процесі художньої творчості характер 

діяльності сприяє розвитку не лише естетичних смаків, ідеалів, 

естетично-почуттєвої сфери, а й самовираженню особистості, 

розкриттю її духовного потенціалу.  

Ряд сучасних дослідників (А.Гордійчук, А.Комарова, О.Коробко, 

В.Кудін, Г.Падалка, Д.Фоменко, та інші) компонентами естетично 

розвиненої особистості майбутнього вчителя та його естетичної 

культури вважають естетичну спрямованість, що складається з 

системи установок, мотивів, ціннісних орієнтацій, художнього 

інтересу, естетичних смаків та ідеалів; естетичне ставлення; 

естетичний досвід; естетична творча діяльність [1, с. 18-19]. 
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Останніми роками опубліковано значну кількість праць, у яких 

розглянуто питання значення творчості та пізнавальної діяльності у 

процесі естетичного виховання школярів і студентів; розкрито 

механізми творчості; закономірності взаємозв’язку творчої діяльності 

з відтвореною дійсністю; сформульовані основні принципи 

формування творчої особистості (Б. Коротяєв, В. Лєвін, В. Моляко, Ю. 

Петров, П. Підкасистий, Я. Пономарьов). 

Значний внесок у вирішення проблеми розвитку естетичної 

культури зробили зарубіжні та вітчизняні вчені М. Аріарський, Д. 

Генкін, Г. Єскіна, 

Г. Загадарчук, В. Кірсанов, О. Миронюк, І. Петрова, Ф. Соломонік, 

котрі розглядають процес естетичного виховання як цілеспрямоване 

формування якостей усебічно розвинутої особистості, що дає 

можливість їй сприймати природні та соціальні реалії, діяти та творити 

відповідно до загальнолюдських ідеалів гармонії та краси. 

Як зазначає один із сучасних дослідників естетичної культури 

Гук О. Ф. [2, с.15], естетичне виховання майбутніх спеціалістів 

передбачає використання духовно-культурного потенціалу всіх 

навчальних дисциплін, які вивчаються у вищому навчальному закладі. 

Кожен семінар чи лекція має естетичний потенціал. Цьому слугують і 

творчий підхід до розв'язання пізнавального завдання, виразність 

слова викладача та студентів, відбір та оформлення наочного і 

роздаткового матеріалу тощо. 

Таким чином, естетичне виховання впродовж останнього століття 

розглядалося як важливий складник загального процесу формування 

особистості дитини, громадянина, що пояснюється його 

універсальною та інтегральною суттю. Як правило, відзначалося, що в 

основі естетичного сприйняття світу та його оцінювання лежить 

почуттєва сфера, яка стосується всіх без винятку видів діяльності. 

Естетичного виховання, яке і в основі своїй має почуття любові до 

прекрасного, що воно втілює в собі любов до самого життя, його 

процесу, любов до творчості, яка спонукає до пошуку ідеалу. Любов 

до прекрасного надихає особу на пошук максимального зосередження 

своїх зусиль на зміцнення і створення прекрасного в усіх його проявах. 

Прекрасне втілюється у позитивних намірах діяти за законами 

доброчинності, що сповнює увесь процес життєдіяльності глибоким 

його сенсом і гуманістичним змістом. У почутті прекрасного 

втілюються і прагнення до щастя, мудрості, моральної досконалості. 
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Знання про історичну реальність естетичних відносин є базою для 

прогнозування і певним чином спрямування культурно-естетичного 

процесу через виховання особистості. Таким чином використання уже 

історично сформованих концепцій естетичного виховання та культури 

сприяють розвитку особистості молодого студента. Так, міцним 

підґрунтям естетичного виховання, на думку вчених, є: величезна сила 

праці, діяльності, спрямованої на створення матеріальних і духовних 

цінностей (за Макаренком ); зовнішній вигляд педагогічного 

колективу і приміщення, уміння красиво стояти, ходити, говорити (за 

В. Сухомлинським); поєднання навчання, трудового виховання та 

емоційного розвитку особистості (за С. Шацьким); вишуканість манер, 

витонченість і культура мови і мовлення педагогів (за О. Герцен); 

використання національного пейзажу, природи та історичних мотивів 

(за М.Н.Енштейном);  самовираженість особистості, розкриття її 

духовного потенціалу (за Н.Киященко та Н.Лейзеровою); врахування 

мотивів, ціннісних орієнтацій, художнього інтересу, естетичних смаків 

та ідеалів; естетичного ставлення; естетичного досвіду (за 

А.Гордійчуком, А.Комаровою, О.Коробко, В.Кудіним та ін.). 
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Молоді українці, завдяки зусиллям багатьох поколінь 

українських патріотів, зростають і формуються як особистості, адже 

останнім часом в нашій країні відбулися процеси, які надзвичайно 

змінили соціальне, матеріальне, політичне, культурне становище. 

Саме тому проблеми молодого покоління стали об’єктом досліджень 

педагогів, політиків, мовознавців. Актуальними, зокрема, є питання 

мовної грамотності сучасної молоді як необхідної умови існування 

всього українського народу. 

Студент будь-якого навчального  закладу має стати не тільки 

висококваліфікованим фахівцем, а й повинен знати правила 

культурної поведінки, володіти моральними принципами та етикою 

спілкування, без них не відбуваються основні етапи ділових зустрічей, 

нарад, переговорів. Сьогодні проблема культури спілкування набуває 

великого значення, тому одним із напрямків навчально-виховної 

роботи із студентами є розвиток умінь спілкуватися як на офіційному, 

діловому, так і на побутовому рівнях. 

Мета статті – проаналізувати проблеми культури мовлення 

студентської молоді, а також визначити головні шляхи формування 

мовної особистості у навчально-виховному процесі. 

Основне завдання вищих навчальних закладів України – не тільки 

підготувати висококваліфікованих фахівців, а й відповідно вихованих 

громадян, які мають демократичний світогляд, почуття патріотизму, 

усвідомлюють свої права і свободи, поважають Конституцію України, 

традиції та звичаї українського народу, його культуру, у яких уже 

сформовані національні переконання, які володіють державною мовою 

і ставляться до неї з повагою, прагнуть до морального, духовного та 

фізичного вдосконалення. 

Про свідоме володіння рідною мовою йдеться також у 

«Концепції громадського виховання дітей і молоді», де зазначається, 

що через мову молоде покоління пізнає такі поняття, як Батьківщина, 

рідний край, народ,  земля, Україна тощо. Тому так важливо у 

студентів формувати потребу розмовляти, спілкуватися рідною 

мовою. Адже  саме мова є одним із основних елементів національної 

культури.  

Мова і культура перебувають в одній поняттєвій площині і як 

духовні вартості органічно  пов’язані між собою.  Мова – це наша 

національна ознака, в мові  –  наша культура, сутність  нашої  

свідомості [2]. 
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Рівень мовної культури людини свідчить про її духовність чи 

бездуховність, інтелект чи невігластво. Володіння культурою 

мовлення – важлива умова успіху для фахового зростання. 

На жаль, останнім часом літературною мовою розмовляє все 

менше людей, крім того, поширилося вживання ненормативної 

лексики, особливо серед молоді.  До  цього призвели такі причини: 

 зменшення прошарку інтелігенції, що є потенційним носієм 

і користувачем літературної мови; 

 телебачення і радіо сприяють поширенню вживання 

ненормативної лексики, використовуючи емоційно експресивну 

лексику; 

 негативний вплив на стан мовної культури молоді здійснює 

зниження якості друкованої продукції; 

 низький ступінь  освіченості населення, виховання в 

російськомовних, неблагонадійних родинах. 

Поява у мовленні різних вікових груп суржику, значної кількості 

сленгів, жаргонів змушує серйозно замислитися над проблемою 

чистоти мови, що є ключовою з погляду національної культури, у тому 

числі і мовної.  Адже  мовна культура — це надійна опора у вираженні 

незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні 

діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає 

вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які 

характеризують загальну культуру нашого сучасника [1]. 

Ставлення до мови, потреба розвивати культуру мовлення 

формується насамперед в сім'ї. Батьки закладають найпевніші основи 

поваги й любові до рідного слова. Школа додає теоретичних знань і 

практики, а далі у культурному середовищі, навчанні приходить досвід 

користування словом, збагачується лексика, поліпшується чистота 

мовлення. Але за однієї умови – подолання лінощів і бажання 

наполегливо працювати над собою. Усі шляхи підвищення особистої 

культури мовлення передбачають тільки наполегливу і самовіддану 

працю. Їх можна визначити як тверді принципи і як звичайні практичні 

поради: 

- свідомо і відповідально ставитися до слова; 

- стежити за своїм мовленням, аналізувати його, контролювати 

слововживання, у разі потреби перевіряти за словником; 

- створити настанову на оволодіння нормами української 

літературної мови, на удосконалення знань. Для цього звертатися до 
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правопису, посібників, довідників, учитися самостійно, стежити за 

змінами норм; 

- читати художню літературу – джерело збагачення мовлення, 

записувати цікаві думки майстрів слова, вчити напам'ять афоризми, 

вірші. Таким чином можна збагатити лексичний запас, пізнати красу і 

силу слова, його змістові тонкощі, набути досвіду образно-

стилістичного слововживання; 

- оволодівати жанрами функціональних стилів. Потрібно однаково 

добре вміти написати вітальну листівку, заяву, доручення, лист для 

електронної пошти, висловити комплімент, підготувати реферат чи 

публічний виступ тощо; 

- активно пізнавати світ, культуру, розвивати здібності до наук – 

це підвищує інтелектуальний рівень особистості і віддзеркалюється у 

мовленні; 

- удосконалювати фахове мовлення. Для цього читати фахову 

літературу, постійно користуватися різними спеціальними 

енциклопедичними  і термінологічними  словниками, набувати 

практики  публічних  виступів  із  фахової  тематики; 

- намагатися не впадати в крайнощі – не бути ні сором'язливим 

маломовним мовчуном, ні самовпевненим балакуном, а говорити 

тільки тоді, коли є що сказати. 

Рівень розвитку суспільства визначається рівнем розвитку мови, 

що, у свою чергу, залежить від рівня розвитку мови кожного 

громадянина. 

Молодим спеціалістам, які будуть працювати в різних сферах 

діяльності, потрібно досконало володіти державною мовою. Адже такі 

знання допоможуть випускникам кваліфіковано виконувати свої 

професійні обов’язки. Крім того, навчаючись українською мовою та 

оволодіваючи нею, студенти формуються як громадяни нашої 

держави. 

Перед викладачами вищого навчального закладу постають нові 

завдання –  стимулювати студентство до українськомовної 

грамотності, доносити до молоді проблемні питання, що торкаються 

функціонування рідної мови, заохочувати до спілкування українською 

мовою: на заняттях – це має стати обов'язком кожного, в особистісному 

спілкуванні – бажанням кожного. 

Під час викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» значна увага приділяється культурі 

мовлення  та  мовній  грамотності  студентів.  
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На кожному практичному занятті проводиться п’ятихвилинна 

мовна зарядка «Говоримо українською», під час якої 

використовуються аудіо- та відеоматеріали щодо правильного 

слововживання та наголошування слів.  

Під час вивчення розділу «Культура фахового мовлення» 

проводимо дискусії на актуальну тематику: «Чи модно бути 

патріотом», «Молодь і наркотики», «Чи престижно нині мати вищу 

освіту», «Преваги і недоліки моєї майбутньої професії». Студенти 

вчаться грамотно, логічно, доречно висловлювати власні думки, 

поважати думки своїх одногрупників. Крім того, одним із елементів 

таких занять є проведення лінгвістичної гри «Лови помилку!»,  зміст 

якої полягає в тому, що під час виступу студента інші учасники 

навчального процесу уважно слухають і знаходять помилки у мовленні 

доповідача, які потім аналізуються. 

З метою вдосконалення власного мовлення студенти виконують 

творчо-пошукову роботу за такими темами: «Особливості спілкування 

студентської молоді у віртуальному просторі», «Молодіжний сленг: 

нормально чи ненормально?», «Культура спілкування у студентському 

середовищі», «Молодь і державна молодь» тощо. 

Одним із видів самостійної роботи є підготовка студентського 

проекту на тему «Мовне обличчя нашого міста». Для виконання такого  

завдання студенти знаходять і фотографують різноманітні 

оголошення, запрошення, рекламні буклети, вивіски, у яких порушено 

мовні норми. 

Праця над своїм мовленням викликає повагу і, без сумніву, дає 

результати. Через деякий час після таких форм роботи студенти стають 

уважнішими і вимогливішими як до власного мовлення, так і до 

мовлення своїх співрозмовників. Шляхів удосконалення є безліч, а 

процес триває протягом всього життя.  

Також велика увага у технікумі приділяється  заходам, які 

проводяться у поза навчальний час. Зокрема, відзначення Дня 

української писемності; засідання мовно-літературного 

гуртка  «Шанувальники українського слова»;  бесіди та виховні години на 

патріотичні і народознавчі теми; проведення вечорниць; зустрічі з 

письменниками, літературознавцями; відвідування презентацій книг 

сучасних українських письменників; перегляд вистав в обласному музично-

драматичному театрі ім. Т. Шевченка; проведення щорічного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. 

Тараса Шевченка, Всеукраїнської олімпіади з української мови тощо. Усе 
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це прищеплює любов  до рідної мови. У кожній конкретній ситуації 

викладач може зосереджувати увагу студентів на тих моментах, 

які найбільше сприяють їх духовному збагаченню, вихованню в дусі 

патріотизму, формуванню національних  світоглядних 

позицій,  навчають самостійно мислити й приймати рішення тощо.  

Отже, дбати про культуру мови сьогодні означає не тільки 

володіти нормами літературної мови, а й розширювати сфери 

застосування української мови. Мовне виховання невіддільне від 

виховання національної самосвідомості [1]. Щоб виховати 

спеціалістів з високим рівнем мовної культури, потрібні 

роки послідовної і цілеспрямованої роботи. Тому перед педагогічним 

колективом  і насамперед викладачами мови та літератури постає 

першочергове завдання –  привчити студентську молодь постійно в 

межах особистісного та ділового спілкування розмовляти українською 

мовою.  Адже спілкуючись між собою, студенти збагачують свій 

досвід, осмислюють моральні цінності, тому що за мовою людини 

можна говорити про її вихованість та культуру.  
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ПОДОЛАННЯ ВІДНОСИН ДОМІНУВАННЯ У 

СТУДЕНТСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ГРУПІ  
 

На сучасному етапі розвитку суспільства змінюється погляд на 

місце та роль окремої особистості у суспільстві та в групі. Однією з 

важливих фундаментальних складових суспільства є мала група, 

прикладом якої можна вважати студентську академічну групу. В такій 

групі існує широке коло міжособистісних відносин, серед яких 

важливе місце посідають відносини лідерства. Лідером називають 

особистість, за якою всі інші члени групи визнають право брати на себе 

найвідповідальніші рішення, які торкаються їхніх інтересів, і 
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визначають напрямок і характер діяльності всієї групи (Н.С. Жеребова 

[4], Я.Л. Коломінський [6], Р.Л.Кричевський [7]). Ефективна діяльність 

групи, в першу чергу, залежить від того, які стосунки сформуються 

між членами групи та лідерами. Відповідно до своїх ділових та 

особистісних якостей, лідер групи спроможний допомогти викладачу 

у навчально-виховному процесі. Дослідження загальної структури і 

динаміки розвитку студентської академічної групи не може бути 

продуктивним без чітких уявлень про основні соціально-психологічні 

характеристики лідерів та студентів, схильних до домінування. У 

нашій державі перші дослідження лідерства було проведено у 20-30-х 

роках минулого століття. Їх предметом, в основному, було лідерство у 

дитячих колективах. Підкреслювалася велика роль лідерів у плані 

розвитку й становлення групових взаємовідносин (Є.А. Аркін [1]). В 

наступні роки у психології підвищується інтерес до цього кола 

проблем. З одного боку, таке явище було пов’язано із розвитком 

концепції колективу (В.І. Зацепін [5]), з іншого, – практичними 

потребами суспільства (А.В. Петровський, Л.І. Уманський [9]). 

З’явилася певна кількість праць з проблеми співвідношення лідерства 

та керівництва (А.І. Баштинський, А.І. Вендов, В.Д. Гончаров, 

Б.Д. Паригін [8]), розроблюється також напрямок лідерства у дитячих 

та юнацьких колективах (Л.В. Артемова, І.П.Волков, 

Я.Л. Коломінський [6],), ставиться завдання критичного осмислення 

робіт зарубіжних психологів (Н.С. Жеребова [4]). Автори пропонують 

різні характеристики лідерів, механізми їх висування та впливу лідера 

на групу та приходять до висновку, що на сьогодні існуючих 

матеріалів недостатньо для побудови задовільної картини динаміки 

групового лідерства. Лідери, що мають розвинуті моральні якості 

здатні виконувати  суспільно-корисні функції та підтримувати 

суспільно-значущі відносини лідерства. Однак педагогічною 

практикою підмічено, що особи, які мають інші особистісні якості не 

завжди конструктивно впливають на групу і, виходячи за свої функції, 

вибудовують в ній відносини домінування. Таких людей ми 

класифікуємо як осіб, схильних до домінування, що характеризуються 

прагненням до влади, завищеною самооцінкою, прагненням керувати, 

неврахуванням думки оточуючих. Домінування розуміється як 

прагнення до керівництва, управління, здійснення своєї влади не 

маючи на те достатніх підстав з метою задоволення, передусім, 

власних прагнень та інтересів. Міжособистісні відносини домінування 

у студентській групі не були предметом наукових праць, тому 
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актуальним завданням є визначення цього виду міжособистісних 

відносин у студентських академічних групах та розробка 

психологічних якостей осіб, схильних до таких відносин. Формування 

та закріплення в студентській академічній групі міжособистісних 

відносин домінування обумовлює вірогідність перенесення цих 

відносин випускниками ВНЗ на свою професійну діяльність. Такі 

відносини негативно впливають на формування під час навчання 

професійних та особистісних якостей студента [2]. Соціальне значення 

роботи щодо подолання міжособистісних відносин домінування для 

розвитку суспільства в цілому через зміну динаміки міжособистісних 

відносин студентів достатньо високе, особливо при обґрунтуванні 

можливості перетворення домінування на лідерство. 

Якісний та кількісний аналіз результатів дослідження та досвід 

роботи зі студентами дозволяє нам сформулювати власну типологію 

студентів, схильних до домінування. В узагальненому вигляді вона 

може бути розкрита в трьох основних типах: праксичний, емоційний, 

інтелектуальний. Характеристика кожного типу нами розглядається в 

трьох основних компонентах: 1) когнітивний, 2) емоційний, 3) 

поведінковий. В залежності від того типу, до якого належить особа, 

схильна до домінування, змінюється характер психолого-педагогічної 

взаємодії викладачів, які працюють у академічних групах, в яких 

виявлені студенти, схильні до домінування. Специфіка функцій лідера 

та студента, схильного до домінування, обумовлена особливостями 

групи, якою вони намагаються керувати; у одних групах вирішальне 

значення мають інші функції, ніж в інших, що може залежати як від 

спеціальності, так і від курсу та інших факторів. Традиційно вважають, 

що лідер має чотири основні якості – турбуватися про людей, мати 

тверді переконання, керувати людьми та вміти заохотити їх до своєї 

справи, створюючи умови, щоб люди діяли якнайкраще. Особа, 

схильна до домінування, не здатна виконувати в повній мірі всі 

лідерські якості та функції.  

Здійснення влади, тобто посідання домінантної позиції у 

взаємодії, полягає у цілеспрямованій реалізації суб’єктом своєї волі. 

Отже, є всі підстави тлумачити домінування як засіб досягнення 

власних часто корисливих цілей, одним із шляхів розширення 

особистісної свободи та самоактуалізації за рахунок інших. Саме тому 

актуальною стала розробка таких заходів і педагогічних умов, які 

могли б суттєво знизити рівні прояву міжособистісних відносин 

домінування. 
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В результаті дослідження нами були сформульовані психолого-

педагогічні умови подолання міжособистісних відносин домінування, 

що включені до моделі роботи з подолання відносин домінування. Їх 

умовно розділено на дві групи: «педагогічні» і «психологічні». До 

«педагогічних» належать: своєчасна діагностика відносин 

домінування, достатній рівень адаптації студентів, підвищення рівня 

педагогічної взаємодії між викладачами і студентами, які реалізуються 

у формі консультування та інформування студентів, схильних до 

домінування; а також кураторів студентських академічних груп та 

викладачів, що працюють зі студентами, схильними до домінування. 

До «психологічних» належать нормалізація самооцінки студентів, 

схильних до домінування, зниження рівня тривожності, розвиток 

комунікативних та організаторських та лідерських здібностей, 

підвищення рівня психолого-педагогічної культури науково-

педагогічних працівників, розвиток психологічної культури студентів, 

що реалізується через тренінгові програми для студентів, схильних до 

домінування та для груп, в яких навчаються такі студенти. 

Враховуючи отримані результати була запропонована авторська 

модель подолання міжособистісних відносин домінування у 

студентській групі. Вона може бути реалізована за дотримання 

визначених психолого-педагогічних умов і містить у собі такі 

компоненти: цільовий (мета, завдання), концептуальний (підходи, 

принципи), критеріальний (показники), змістовий (суб’єкти, форми і 

методи роботи) та оцінювально-результативний. 

Цільовий компонент передбачає мету і завдання моделі. Мета – 

подолання міжособистісних відносин домінування у студентській 

академічній групі і розвиток лідерства. Завдання – виявлення 

домінування та лідерства у студентській академічній групі, подолання 

домінування як негативного прояву міжособистісних відносин і 

розвиток лідерства, підготовка студентів до виконання ролі лідерів в 

університетському самоврядуванні, методичне та програмне 

забезпечення цього процесу. 

Концептуальний компонент передбачає використання в процесі 

роботи з подолання відносин домінування в студентській групі 

особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів та застосування 

суб’єкт – суб’єктної взаємодії, партнерства, цілісності та гуманізму. 

Критеріальний компонент містить у собі показники 

міжособистісних відносин домінування у студентській академічній 

групі (прагнення до влади, комунікативні та організаторські здібності, 
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лідерські здібності, самооцінка, тривожність  комунікативна 

дистанція). 

Змістовий компонент передбачає суб’єкти та форми і методи 

роботи з ними. Суб’єктами є студенти, у яких виявлена схильність до 

домінування, студенти, у яких виявлена схильність до лідерства, 

студенти академічних груп, у яких виявлені означені міжособистісні 

відносини, а також науково-педагогічні працівники, що працюють в 

таких групах та найближче соціальне оточення (батьки, найближчі 

друзі) студентів, я яких виявлена схильність до домінування. Форми 

роботи і методи роботи: консультативна робота зі студентами, 

схильними до домінування та студентами, схильними до лідерства; 

консультативна робота з кураторами студентських академічних груп 

та викладачами, що працюють зі студентами, схильними до 

домінування; тренінгові програми для студентів з академічних груп, де 

виявлено відносини домінування та зі студентами схильними до 

домінування, а також з викладацьким складом. Програма тренінгу для 

членів студентської академічної групи, в якій виявлено відносини 

домінування (одне – два заняття на тиждень) та містить у собі три 

основні блоки: 1) формування мотиваційно-орієнтовної ланки 

взаємодії з особами, схильними до домінування (3 заняття); 2) 

формування виконавчої ланки взаємодії з особами, схильними до 

домінування (4 заняття); 3) формування контрольно-оціночної ланки 

взаємодії з особами, схильними до домінування (4 заняття). 

Оцінювально-результативний компонент  передбачає вивчення 

домінування та лідерства у студентських академічних групах та 

використовується у вигляді, відповідно, вхідного моніторингу (для 

виявлення відносин домінування та лідерства) та вихідного 

моніторингу (для виявлення результативності запропонованих 

заходів). Запропоновані заходи не є виключним засобом роботи зі 

студентськими академічними групами, в яких існують відносини 

домінування та зі студентами, схильними до домінування, однак в ході 

апробації довели свою ефективність і можуть використовуватися в 

сучасних ВНЗ. 

Отже, міжособистісні відносини лідерства та домінування мають 

незаперечне значення у формуванні та розвитку сучасної студентської 

групи, яке відбувається паралельно з навчально-виховним процесом. 

Відносини домінування створюють несприятливий груповий клімат та 

стають на заваді продуктивному навчально – виховному процесу. 

Відносини лідерства мають переважно позитивний характер, сприяють 
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формування студентського колективу, водночас відносини 

домінування мають, переважно, зворотній вплив. Тому подолання 

відносин домінування з метою недопущення перенесення таких 

відносин студентами після закінчення навчання на професійну 

діяльність є актуальним завданням. Подолання відносин домінування 

та розвиток лідерства у студентських академічних групах може бути 

реалізоване через використання запропонованих заходів відповідно до 

змістового компоненту моделі. Перспективним вважаємо вивчення 

гендерних питань домінування та лідерства, взаємозв’язку 

особливостей темпераменту та схильності до домінування, 

регіональних відмінностей у процесі подолання відносин домінування, 

впливу відносин домінування та лідерства на подальшу 

життєдіяльність такої особистості, професійне самовизначення, 

розширення складових підготовки майбутніх викладачів вищої школи 

до роботи як зі студентами, схильними до домінування та і з лідерами. 

Список використаних джерел  

1. Аркин Е.А. Задачи и методы изучения детского коллектива 

/ Євген. Аркін // Деринг В. Психология школьного класса. 

Предисловие. – М. – Л., 1929. – С. 3-30. 

2. Бех І. Д. Виховання особистості. Книга перша. Особистісно 

орієнтований підхід: теоретико – технологічні засади.: наук. видання / 

Іван Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с. 

3. Ершова Н.Г. Методические аспекты психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

период адаптации студентов к обучению в высшей школе / Наталія 

Єршова // Теория и практика физической культуры. – 2000. – №5. – 

С.14-17. 

4. Жеребова Н. С. Лидерство в малых группах. / Наталія 

Жеребова // Научные доклады высшей школы. — Философские науки. 

— 1968. — № 5. - С.8 – 16. 

5. Зацепин В.И. К вопросу о структуре вертикального общения 

в коллективе / Володимир Зацепін // Руководство и лидерство / Ред. 

Б.Д. Парыгин. – Л., 1973. – С. 78-93. 

6. Коломінський Я.Л. Міжособистісна взаємодія як соціально-

психологічна детермінанта становлення громадянськості сучасної 

молоді у контексті спадщини А.С. Макаренка / Ярослав Коломінський 

// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН 

України. / За ред. Максименка С.Д. – К.: Гнозіс, 2004, т. 6, випуск 2. – 

С. 159-163. 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
304 

7. Кричевский Р.Л. Модель одного  из механизмов группового 

лидерства // Психология воспитания в первичном коллективе / Роман 

Кричевський. – Ярославль, 1980. – С. 110 – 116. 

8. Парыгин Б.Д. Руководство и лидерство / Борис Паригін // 

Руководство и лидерство / Ред. Б.Д. Парыгин. – Л., 1973. – С. 5-12 

9. Уманский Л.И. Лидер и лидерство в контактных группах / 

Лев Уманський // Общение как предмет теоретических и прикладных 

исследований. – Л., 1973. – С. 168-170. 

 

Світлана Наконечна  

викладач біології, викладач вищої категорії, старший викладач, 

Ковельський медичний коледж, nak-svetlana@ukr.net  

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ 

БІОЛОГІЇ ТА В ПОЗААУДИТОРНИЙ ЧАС 

 

Ще зовсім недавно люди пишалися своїми перемогами над 

природою. Природні ресурси здавалися їм нескінченними, а численні 

зв'язки з природою ігнорувалися. 

Сьогодні проблема «суспільство — природа» перебуває у центрі 

уваги світової науки. Для вчених розпочався період поглибленого 

вивчення причин проявів екологічної кризи, пошуків можливостей і 

шляхів виходу з неї, розроблення суспільно-політичних заходів 

охорони довкілля, відновлення навколишнього природного 

середовища. У зв'язку з цим гостро постає проблема всебічної 

екологічної освіти і виховання. «Гадаємо, - писав В.Сухомлинський, - 

що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для 

гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що може зробити 

людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні 

берегти і поповнювати природні багатства, які маємо». Для досягнення 

цієї мети потрібно, щоб кожна людина була екологічно вихована. 

Екологічна освіта має не просто проникнути в структуру системи 

освіти, а стати однією з її засад. 

На сьогодні педагоги  не залишають поза увагою проблему 

екологічного виховання. Так, доктор педагогічних наук, професор – 

С.Дєжнікова  вважає, що головна причина екологічної кризи полягає 

не тільки у відсталих технологіях, а й в дуже низькій культурі людей. 

Тому потрібно зробити школу такою, де підлітки могли б не тільки 

отримати : різноманітні знання по екології, а й стати активними 

mailto:nak-svetlana@ukr.net
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учасниками створення нових цінностей. Основою кризового стану 

сучасної системи освіти є розрив між результативністю системи освіти 

та потребами реального життя суспільства, одним з пріоритетів моделі 

освіти XXI століття визначено екологічну освіту як спосіб виховання 

екологічної культури [1]. 

Під екологічною оcвітою розуміють безперервний процес 

навчання, виховання і розвитку, спрямований на формування 

екологічної культури, екологічної відповідальності кожної людини 

нашої планети. Проблеми екологічної освіти і виховання переростають 

національні рамки і дедалі більше набувають міжнародного характеру. 

Одне з основних моральних завдань поставлених перед педагогом - 

виховання любові до Батьківщини , а отже, і бepeжливе ставлення до 

природи. 

Екологічна свідомість особистості формується в процесі 

виховання і навчання. Основними показниками екологічної свідомості 

вважають: знання зальних закономірностей розвитку природи і 

суспільства; подолання споживацького ставлення до природи як 

джерела матеріальної вигоди; визначення соціальної обумовленості 

взаємовідносин людини і природи;  
Екологічна культура особистості складається з трьох 

взаємопов'язаних складових: екологічних знань, екологічних 

переконань, екологічної діяльності. Це визначає форми і методи 

діяльності, спрямовані на накопичення екологічних знань, формування 

екологічних переконань та необхідних умінь в умовах ігрової, 

пропагандистської й трудової діяльності [2]. 

В умовах сьогодення гостро постали перед людством екологічні 

проблеми: забруднення ґрунтів, повітря, водойм токсичними 

відходами, вимирання видів рослин і тварин, озонові діри. Ці зміни в 

довкіллі набули загрозливого характеру для подальшого існування 

людської цивілізації. 

Дуже важливо не тільки не залякувати дітей труднощами, але і 

вселяти в них оптимізм і упевненість у тому, що людство все подолає. 

На жаль у виховній роботі на заняттях біології, природознавства, 

географія, хімії і фізики зараз домінує використовування негативних 

прикладів дії на природу У екологічній освіті необхідно подолати 

виникле в суспільстві відчуття безвихідності екологічної ситуації. 

Тому екологічне виховання студентів на заняттях  біології та в 

позааудиторний час являється одним із головних аспектів  моєї 

педагогічної діяльності. Так на занятті «Роль неорганічних речовин у 
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життєдіяльності організмів» велику увагу приділяю екологічним 

захворюванням і методам їх профілактики. На занятті  «Функції води 

в живих організмах» обговорюємо питання якості питної води в 

Україні та м. Ковелі, проблемам охорони джерел водопостачання. 

Заняття на тему: «Вплив людини на біосферу» проводжу у формі 

прес-конференції, де студенти усвідомлюють,що хижацьке ставлення 

людини до природи наближають світ до катастрофи, причиною якої 

може стати нестача ґрунту, води, продуктів харчування, металів і 

навіть повітря. Найбільше вражає студентів і заставляє замислитись 

саме те, що вони бачать на власні очі. Тому важливе місце в 

екологічному вихованні займають екологічні проблеми міста Ковеля, 

району та Волинської області. 

Наприкінці заняття на тему: «Охорона видового різноманіття. 

Природоохоронні території»  студенти розглядають екологічну 

ситуацію такого типу: один із шляхів захисту навколишнього 

середовища – очищення стічних вод на промислових підприємствах. 

Якщо ви директор заводу і маєте у своєму розпорядженні значну суму 

грошей, як ви вчините? Студенти поділяються на три групи і 

обґрунтовують такі позиції: 1-а група: покладу гроші в банк для спали 

штрафу за забруднення навколишнього середовища;  2- а група: вкладу 

гроші в будівництво очисних споруд; 3- я група: частину грошей 

вкладу в розчищення виробництва, частину використаю для 

підвищення заробітної плати робітникам. Отже, навчальну діяльність 

студентів стимулюють дискусії. Вони сприяють виявленню 

особистого ставлення студентів до проблеми, а також вивченню 

реальних-місцевих екологічних умов. До заняття студенти готують 

повідомлення про природоохоронні території Волині та Ковельщини. 

При вивченні теми «Роль генотипу і факторів навколишнього 

середовища у формуванні генотипу людини» наголошую на тому,що 

причиною багатьох спадкових захворювань та вад розвитку стали 

екологічні проблеми. На занятті «Причин мутацій. Мутагени» 

розповідаю про те, що дослідники  щорічно відкривають нові хімічні 

мутагени,а причина цього – забруднення довкілля, екологічні 

катастрофи. 

Ефективність екологічного виховання студентів залежить від 

радикальних змін у загальних підходах до нього та утвердження 

справжнього співробітництва між викладачем і студентом, від вміння 

застосовувати викладачем загальноприйнятих та інтерактивних 

методів навчання й виховання. Тут ідеться про вироблення нового 
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педагогічного мислення щодо побудови нової парадигми  екологічної 

освіти, головними і визначальними умовами якої є впровадження 

особистісно зорієнтованих технологій навчання й виховання. 

Починаючи з молодших курсів, майбутні спеціалісти 

ознайомлюються з елементами наукових досліджень, здобуваючи 

навички самостійної роботи з поглибленого вивчення певних 

дисциплін.  Під керівництвом викладачів, студенти в позааудиторний 

час готують доповіді, які обговорюються на засіданнях гуртків, 

заслуховується інформація про хід роботи гуртківців над окремими 

темами. На підставі цих матеріалів виконуються наукові роботи, які 

одержують визнання на студентських конференціях. 

У коледжі організовуються виставки і презентації кращих 

наукових праць студентів; забезпечується їх участь у регіональних та 

всеукраїнських конкурсах, оглядах, конференціях.  

На коледжевих конференціях були представлені студентські 

наукові роботи біологічного гуртка:«Природоохоронні об’єкти 

Ковельщини», «Задибський заказник», «Заказник Нечимне». 

Творча діяльність студентів у біологічному гуртку розвиває у 

студентів інтерес, захоплює їх, дає змогу ознайомитись з різними 

галузями біологічної  науки. В основі роботи гуртка закладено творчий 

пошук, дослідну роботу та екологічне виховання. Студентами створені 

альбоми «Рослини Волині занесені до Червоної книги України», 

«Тварини Волині занесені до Червоної книги України», 

«Природоохоронні об’єкти Волині». 

Підсумком гурткової роботи є участь у традиційній регіональній  

науково-практичній конференції у м.Луцьку, де студентська наукова 

робота на тему:«Задибський заказник» виборола призове місце та була 

опублікована у газеті «Шкільний світ». Крім поглибленого вивчення 

окремих тем,  планується масова та суспільно – корисна робота 

(екологічні експедиції, вечори, конкурси, вікторини, конференції, 

виставки, випуск санітарних бюлетенів). Найефективнішим буде таке 

екологічне виховання студентів, яке максимально наближатиметься до 

їхньої життєдіяльності. Коли студенти зможуть користуватися 

здобутими екологічними знаннями в господарчій діяльності, побуті 

[2]. Екологічне виховання - це велика і важлива педагогічна проблема: 

вона має велике значення для виховання патріотизму і гуманізму, 

формування національного світогляду. 

Сучасні тенденції суспільного розвитку переконують у тому, що 

система екологічної освіти та виховання має відповідати динамічному 
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розвитку світової цивілізації. Стало очевидним, що вирішення 

екологічних проблем залежить від екологічно освічених, гуманістично 

орієнтованих людей. Для формування нового гуманно-морального 

ставлення до природи потрібно розвивати екологічну свідомість та 

мислення студентів, практичний досвід раціонального 

природокористування, вміння приймати екологічно доцільні рішення 

у майбутній професійній діяльності. Адже розв'язання глобальних 

екологічних проблем не відбудеться, якщо спеціалісти у своїй 

професійній діяльності не усвідомлюватимуть необхідність 

гармонійного співіснування людини та природи. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТУДЕНТІВ 

КОЛЕДЖІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ  

 

Система освіти в Україні на сучасному етапі розвитку зазнає 

суттєвої перебудови: відбувається процес її модернізації в умовах 

гострої економічної кризи, швидкої зміни пануючого раніше типу 

світогляду, політичних та економічних структур, розбудови 

незалежної держави й відродження національної культури. Внаслідок 

цього перед педагогічною наукою постають важливі питання, суть 

яких зводиться до того, які філософсько-світоглядні ідеї потрібно 

взяти за основу загальнотеоретичних засад розбудови національних 

вищих навчальних закладів, як трансформувати ці ідеї щодо специфіки 

України і в який спосіб впровадити їх в усі галузі педагогічної 

діяльності? Відповіді на ці питання набувають особливої актуальності 

під час організації вивчення курсу історії у коледжах, оскільки остання 

дає молодшому спеціалісту суму необхідних знань про соціальний 

устрій держави, про закони суспільного розвитку, є умовою 

формування широких світоглядних позицій, сприяє усвідомленню та 

вибору майбутніми фахівцями свого місця в державному будівництві 
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[2, 58]. У зв’язку з цим, великого значення набуває вдосконалення 

методики викладання історії у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів 

акредитації.  

Демократизація професійної освіти означає доступність 

отримання освіти, рівність прав на здобуття професійної вищої освіти 

на основі здібностей кожного, спрямованої на розвиток особистості, на 

збільшення поваги до прав людини та її основних свобод. Також 

демократизація суспільства призводить до  розширення можливостей 

політичного й соціального вибору, що викликає необхідність 

підвищення рівня готовності громадян до такого вибору 

Специфіка сучасного світу, особливості його пізнання й освоєння 

визначають такі вимоги до людини, як усвідомлення реалій і 

особливостей сучасної цивілізації; розуміння цінності знання для 

самореалізації в сучасному світі; збагачення мислення через освоєння 

сучасних методів наукового пізнання; пізнання світу в цілісності та 

єдності; творчий, інноваційний характер діяльності; особистісна 

самоактуалізація в житті; гармонійне поєднання стійкого світогляду, 

соціальних і моральних переконань з високою психологічною 

мобільністю, гнучкістю, адаптивністю. 

Як реакція на нові соціально-економічні і технологічні реалії 

сформувалася нова парадигма освіти – можливість громадянам своєї 

країни навчатися упродовж всього життя. Ця концепція відображує 

зростаючу роль знань в суспільстві і, як наслідок, – визнання 

необхідності створення умов для громадян, що гарантують доступ до 

освіти і навчання упродовж життя людини, які дозволяють людям, що 

мають певний освітній рівень та професійну кваліфікацію, 

опановувати нові знання, уміння та навички, зумовлені динамічними 

потребами ринку праці. 

Отже, перед суспільством, освітянами постало завдання: 

формування у молодих українців таких якостей, як прагнення до 

навчання впродовж усього життя; постійний пошук найкращих шляхів 

розв’язування життєвих проблем; готовність своєю навчальною, а 

потім і фаховою працею закласти фундамент власного соціального 

успіху і зробити внесок у громадську, державну справу [1, 34]. Звідси, 

вища освіта має забезпечити умови для морального, інтелектуального, 

фізичного, художньо-естетичного розвитку студентів, виховання 

громадянина демократичного суспільства. Реалізація цієї мети вимагає 

осучаснення змісту освіти таким чином, щоб випускники ВНЗ І – ІІ 

рівнів акредитації могли швидко адаптуватись у самостійному житті, 
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цілеспрямовано використати свій потенціал для самореалізації у 

професійному та особистому плані, в інтересах суспільства і держави. 

Інакше кажучи, завдання освіти полягає насамперед у формуванні 

життєвих компетентностей студентів [3, 88].  

Проаналізувавши сутність ключових компетентностей 

особистості, можна виявити вельми цікаву особливість: практично усі 

вони несуть у собі ціннісні або діяльнісні риси, які притаманні 

громадянськості (готовність людини реалізувати свої права і свободи, 

поважати права інших, бути готовим брати на себе відповідальність 

тощо). Характеризуючи громадянськість як інтегровану якість 

особистості, що містить знання, переживання і вчинки, “Концепція 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності” підводить нас до висновку про майже повну ідентичність 

громадянськості і громадянської компетентності. Якщо виходити із 

змісту самого поняття “компетентність”, то обов’язковою його 

складовою є знання, цінність, діяльність. 

Формування громадянських компетентностей особистості – 

складний і довготривалий процес. До нього мають залучатися всі 

інститути як держави, так і громадянського суспільства. Важко уявити 

собі державу, яка б не була зацікавлена в консолідації зусиль народу і 

влади для досягнення добробуту, суспільної солідарності. Важко 

уявити і громадянське суспільство, яке б не прагнуло до розбудови 

демократії, стабільності та взаєморозуміння. Особливе місце належить 

вишам, адже саме тут людина отримує перші громадянські знання і 

громадянський досвід. Тож педагоги мають використати весь освітній 

потенціал, власні педагогічні й життєві надбання для громадянського 

виховання студентської молоді. Сучасна педагогіка дає достатній 

арсенал технологій для формування підвалин громадянської 

компетентності, а зміст навчальних дисциплін – достатню кількість 

громадянських знань [5, 56]. Формування і розвиток громадянської 

компетентності студентства значною мірою залежить від тих освітніх 

технологій, які використовують педагоги в процесі навчання. Беручи 

до уваги те, що студент як суб’єкт навчання отримує від педагога лише 

певні орієнтири процесу засвоєння знань, а більшість інформації має 

добувати сам, основу освітнього процесу мають становити інноваційні 

технології, зорієнтовані не тільки і не стільки на знаннєвий компонент, 

скільки на діяльність й особисту творчість.  

Аналіз існуючих нормативно-правових документів, державних 

стандартів освіти та навчальних коледжівських програм дає змогу 
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зробити висновок, що розвиток громадянської компетентності 

студентів забезпечує формування у них таких рис особистості, як 

поінформованість, здатність до дослідження, активність, 

ініціативність, комунікативність, участь і відповідальна дія. Це 

завдання вирішується як у навчальному процесі, так і позакласній 

роботі відповідно до змісту навчальних предметів та вікових 

особливостей студентів на кожному з них. У коледжі треба 

концентрувати увагу на політологічні, правові та економічні аспекти 

громадянської компетентності, які передбачають розуміння сутності 

демократії, форм участі громадян у житті суспільства і держави, прав 

і обов’язків, прав і свобод людини, форм і функцій державної влади, 

процесів прийняття рішень та контролю за ними, сутності ринкових 

відносин, економічних чинників розвитку демократичного 

суспільства. Особливістю формування громадянських умінь на цьому 

рівні освіти є здатність студента свідомо застосовувати набуті знання, 

уміння і навички для розв’язання проблем власного життя, життя 

громади, держави і суспільства, орієнтуючись на цінності 

громадянського суспільства [4, 10]. Впровадження компетентнісного 

підходу у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації сприятиме поліпшенню якості 

освіти та покращанню адаптації студентів до кредитно-трансферної 

системи, з якою вони зіштовхнуться. Адже набуті під час навчання у 

коледжі предметні, галузеві та ключові компетентності сприятимуть 

не лише кращому засвоєнню нових знань в університетських стінах, а 

й швидкому та ефективному опрацюванню великого обсягу матеріалу, 

що відводиться на самостійну роботу, використанню інформаційних та 

комунікаційних технологій, критичному мисленню. 

Список використаних джерел 

1. Баханов К. О. Учнівські компетенції як складова програм з 

історії для 12-річної школи // Іст. в шк. України. – 2004. – № 7. 

2. Бібік Н. М., Єрмаков І. Г., Овчарук О. В. Компетентнісна 

освіта – від теорії до практики. – К.: Плеяда, 2005. – 120 с. 

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 

українські перспективи: Бібл. з освітньої політики // Під заг. ред. О. В. 

Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с. 

4. Пометун О. І. Компетентнісний підхід у сучасній історичній 

освіті // Іст. в шк. України. – 2007. –№ 6. – С. 3 – 12. 

5. Родул В. В., Кравцов В. О., Михайличенко М. В. Основи 

професійного становлення особистості сучасного вчителя: Навч. посіб. 

– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – 216 с. 



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
312 

 

Катерина Рибалко 

викладач, ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету», kate.karimova@gmail.com 

 

ВПЛИВ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ 

 

На перших етапах життєдіяльності ціннісні орієнтації 

формуються в процесі виховання і навчання. Причому навчання має на 

меті не стільки повідомити конкретні знання в певній галузі, скільки 

відтворити культурні і історичні нормативи, які сприяють 

самореалізації особистості. Через виховання здійснюється трансляція 

ціннісних орієнтацій від покоління до покоління як на вербальному так 

і на невербальному рівнях. Завдання полягає не тільки в тому, щоб 

засвоїти культурну спадщину, а в тому, щоб з’єднати її з реальною 

суспільною практикою, виробити свою власну систему цінностей і 

створити в чомусь нову, іншу культуру. 

Освіта – один з головних компонентів людського потенціалу, 

найважливіший інститут соціалізації і чинник просування молоді 

вгору по соціальних сходах. Відповідно освіта може розглядатися в 

двох аспектах. По-перше, в якому ступені сучасна молодь за рівнем 

освіти готова в найближчому майбутньому узяти на себе провідну роль 

в становленні і розвитку економіки, заснованої на знаннях. По-друге, 

як освіта здатна допомогти молодим людям успішно 

самореалізуватися, вбудуватися в сучасне суспільне життя, в 

соціально-політичну, економічну, духовну реальність. 

Визнаючи за освітою виключне значення як чинника розвитку 

суспільства, науковці підкреслюють невідповідність традиційних 

пріоритетів та ідеалів освіти, зорiєнтованих на ретрансляцiю, 

демократичним зрушенням, якi відбуваються в суспільному житті на 

сучасному етапі. Одним iз шляхів реформування освіти є посилення 

національного компоненту освіти, а саме відновлення народних 

традицій, що пов’язано з демократичним зростанням національного 

суспільства. [1, 29] 

Нові реалії технологічного суспільства не позбавили 

актуальності проблему виховання особистості, вирішення якої 

пов’язане з формуванням особливих якостей людини (самоосвіта, 

ініціатива, творчість). Це активізує пошуки в напрямку 
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переосмислення становлення світогляду та інноваційні пошуки 

педагогів, ідеалом яких є свобода волевиявлення устремління студента 

до навчання. Розгляд проблем виховання, що постали перед сучасною 

освітою в контексті критики традиційних ідеалів освіти, засвідчує 

незавершеність цього процесу. А сама ця незавершеність істотно 

пов’язана зі змінами суспільних цінностей та соціальних орієнтацій 

щодо бажаного результату виховання. 

Сенс педагогічної діяльності, визначений на попередньому щаблі 

історичного розвитку освітньо-педагогічної діяльності, поступово 

втрачає своє значення разом зі змінами умов соціального життя, 

формуванням нових перспектив його розвитку. В освіті відбувається 

спонтанний процес пошуку нового сенсу педагогічної діяльності: 

стара система освітніх норм вже не дієспроможна внаслідок своєї 

невідповідності культурним та соціальним умовам, а нова – поки що 

тільки формується. [2, 87] 

Визнаючи, що на процес оновлення вимог до освітньо-

педагогічного процессу впливає зміна історично сформованих образів 

людини, цим контекстом може бути культура, як підгрунтя, де 

відбуваються ці зміни. 

Освіта впливає на процес реалізації образу людини в культурі, 

оскільки вона покликана виховувати особистість, здатну жити за 

вимогами та нормами конкретного суспільства. Ця місія освіти 

дозволяє вважати її еталонним центром культури. Духовний світ 

людини, як активний компонент, є сферою здійснення освітнього 

процесу, а це закладає можливість трансформацій культурних 

здобутків, тобто формування культурних інновацій. 

Період навчання у коледжі, це початок самостійного життя. Роки 

навчання в школі, навіть в старших класах, це все одно час, коли ти 

знаходишся під наглядом батьків, під їх опікою і контролем. Можливо, 

це стереотипне уявлення, але проте. Під час вступу до коледжу у 

молодої людини починається інше життя. Життя, в якому він сам, 

методом проб і помилок, визначає, що добре, а що – погано, сам 

ухвалює рішення і несе за них відповідальність. Тобто можна сказати, 

що людина приймає на себе позицію екзистенціалізму, згідно якої 

перед самостійними вирішеннями індивіда ніхто не владний. Це можна 

виразити так: «я вважав за краще звинувачувати себе, а не світ; не по 

доброті душевній, але щоб залежати тільки від себе самого». А це, у 

свою чергу, сприяє народженню дорослої самостійної особи, здатної 

долати труднощі, не сподіваючись ні на кого. [3, 25] 
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Будь-хто, хто вчився у Вузі, скаже, що роки студентства важливі 

не стільки отримуваними знаннями, а, перш за все, тією атмосферою, 

яка панує в студентському середовищі. Будучи студентом, особа 

залучається до особливого етносу, що живе по своїх законах і 

моральних установках. Людині, яка не була студентом, ніколи не 

зрозуміти специфіки цієї студентської культури. Життя в 

студентському середовищі дозволяє людині сформувати свій погляд 

на світ, створити свою шкалу цінностей, згідно якої він згодом 

вимірюватиме свої і чужі вчинки.  

Молоді люди проходять черговий етап соціалізації, в ході якого 

вони визначаються зі своїми соціальними ролями, займають певне 

місце в суспільстві. Тому можна констатувати, що навчання у Вузі 

сприяє соціальній і персональній ідентифікації людини. Тобто, в 

процесі здобування вищої освіти у молодої людини формуються сталі 

цінності. Вища освіта сприяє тому, що формується цілісна, 

«справжня» особа, в якій зовнішнє оформлення співпадає з внутрішнім 

змістом.  

Як свідчить досвід розвинутих країн, чим більше людина 

навчається, тим вище у неї шанси на ринку праці. Якщо навіть не 

використовувати за прямим призначенням професійні навички вищої 

освіти, випускники коледжів отримують базові знання у певній 

професійній сфері, добре орієнтуються у суспільно-політичному 

просторі, накопичують досвід роботи зі складною науково-дослідною 

інформацією, тренують пам’ять, збагачують мовний запас, визначають 

коло знайомств серед осіб з високим інтелектуальним рівнем. 

Посилюються як соціально-адаптивні особливості особи, так 

формуються і нові, які забезпечують гнучку ініціативну лінію 

поведінки у майбутньому. [3, 26] 

У всі часи освіта була значущою цінністю. Проте в деякі періоди 

ця цінність ставала особливо пріоритетною. При цьому те, що в самому 

характері освіти вважалося найбільш істотним, зазнавало серйозних 

змін. Більш того, навіть формульована в однакових поняттях вимога 

до якості освіти могла мати різноманітні цілі. 

О. Нікіфоров вважає, що цінність освіти необхідно розглядати з 

трьох позицій: як цінність державну; цінність суспільну; цінність 

особистісну. Перші дві цінності освіти відображають колективну, 

групову значущість цього культурного феномену. Останнім часом 

пріоритет віддається особистісній цінності освіти, індивідуально 
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мотивованому, упередженому ставленню людини до її рівня та якості. 

[1, 31]. 

Напевне існує тісний зв’язок між визнанням особистісно-

орієнтованої цінності освіти і тенденцій до розуміння освіти як 

неперервного процесу, що протікає протягом всього життя людини. 

Освіта здатна не лише підтримувати на належному рівні цінності 

суспільства, цінності соціуму, а й збагачувати, примножувати та 

розвивати їх. 

Сучасна освіта прагне до реалізації гуманістично спрямованого 

навчання, яке формує систему життєвих цінностей – здоров’я, 

пізнання, впевненості у собі, ціннісного ставлення до людей, світу, що 

позитивно діє на інтенсивність та стійкість мотивації до навчально-

пізнавальної діяльності, а через засвоєння основних цінностей 

створюється основа для формування мотивів професійної 

спрямованості майбутніх спеціалістів. 

Освіченість не є засобом формування людини загалом, вона 

створює людину в конкретному суспільстві, відповідної до потреб 

даного суспільства, таку, яка усвідомлює цілі його розвитку та слугує 

їх реалізації. Таким чином цінність освіти полягає в тому, що вона, з 

одного боку, готує людину до життя у наявному суспільстві, а з іншого 

– формує у людини здатність приймати незалежні, автентичні рішення, 

щоб позитивно змінювати себе та суспільство, в якому живе. [2, 90] 

Отже, в умовах ринкової економіки ціннісні орієнтації в системі 

вищої освіти більшою мірою орієнтовані на економічну ефективність 

освітніх послуг, чим пояснюється велика кількість комерційних 

навчальних закладів та ріст платних послуг. Проте ціннісно-

орієнтоване навчання покликане задовольняти потребу суспільства в 

людях ініціативних, творчих, здатних самостійно мислити, не 

залишаючи поза увагою роль людини у створенні не лише 

матеріальних, але й духовних цінностей, не забуваючи про 

формування гармонійної, а не лише конкурентоспроможної 

особистості. Система освіти є ключовим моментом в соціалізації 

людини і ціннісні орієнтації майбутніх поколінь багато в чому 

залежать від неї. 

В сучасному суспільстві освіта набуває все більшої цінності, 

зростає значення освіти протягом всього життя, освіта набуває якісно 

нового значення. В сучасному інформаційному суспільстві коли на 

перший план виходять вміння швидко орієнтуватися в інформації, 
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схоплювати все за лічені секунди, освіта стає певним фундаментом для 

розвитку особистості у змінному світі. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕСТЕТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 
 

Естетичне виховання студентів в коледжі – складова частина 

виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування й 

виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей 

особистості, на розвиток її здатності сприймати й перетворювати 

дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. 

Фізичне виховання розширює сферу естетичного впливу 

навколишнього середовища на особу. У процесі занять з фізичної 

культури в контексті зв’язку з естетичним вихованням можна 

вирішувати такі завдання: 

mailto:denis.serdyuk84@mail.ru
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● виховувати здатність 

сприймати, відчувати й 

оцінювати красу в сфері 

фізичної культури та в інших 

галузях її прояву; 

● формувати естетично 

зріле прагнення до фізичної 

досконалості; 

● формувати естетику 

поведінки і міжлюдських 

стосунків у фізкультурній 

діяльності; 

● виробляти активну позицію в утвердженні прекрасного, 

непримиренності до потворного, бридкого. 

Естетичне виховання є цілеспрямованим процесом формування 

творчо активної особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати 

прекрасне, трагічне, комічне, потворне в житті і мистецтві, жити і 

творити «за законами краси» [1].  

Головними засобами естетичного виховання у процесі занять 

фізичними вправами є: 
●  краса фізичної зовнішності людини: правильна будова тіла, 

гармонійний розвиток мускулатури, природна витонченість постави, 

пластична виразність тіла; 

● цілеспрямовані, досконалі рухи; 

● складнокоординаційні рухи, розміреність зусиль, динаміка 

ритмів та інші риси раціональних рухових дій; 

● гімнастичні виступи, спортивні змагання, фізкультурні паради, 

які за силою естетичного впливу межують з мистецтвом; 

● естетичні властивості навколишнього природного середовища, 

в якому проходять заняття; 

● сама атмосфера та умови занять (одяг, музика, хореографія, 

пісні, злагоджені дії, художнє оформлення споруд, гігієнічні умови). 
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У нашому коледжі уже стало доброю традицією проведення Дня 

здоров’я – спортивно-розважальне свято, на якому студенти мають 

змогу не лише позмагатися у вправності, витривалості, спритності, 

виконуючи різноманітні фізичні вправи, беручи участь у спортивних 

іграх, естафетах та змаганнях, але й продемонструвати свої 

виконавські таланти, готуючи музичні, танцювальні номери, 

хореографічні композиції, виступи команд чарлідінгу. Адже чарлідінг 
– це не лише видовищно та спортивно, це красиво.  

 
Проведення Дня здоров’я у жовтні відбувається на протязі  

багатьох років і сприяє згуртуванню студентських груп, прищеплює 
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студентам навички здорового способу життя, виховує естетичні смаки, 

а також дає величезний заряд позитиву. Програма Дня здоров'я 

розробляється заздалегідь і передбачає активну участь викладачів та 

студентів в оздоровчому святі. Зазначимо, що сама природа, 

навколишнє середовище (адже День здоров’я проводиться на березі 

річки Ворскли), дружня атмосфера сприяють естетичному вихованню 

студентів.   

Для вирішення завдань естетичного виховання в процесі занять 

фізичними вправами слід забезпечити відповідну естетичну 

спрямованість у застосуванні засобів і методів педагогічного впливу, 

підкреслюючи естетичні властивості фізичної культури, 

концентруючи на них 

увагу. Великої уваги в 

цьому плані слід 

надавати естетичній 

оцінці дій викладача й 

студентів, 

досконалому показу 

вправ, практичному 

привчанню до пошуку 

і творчості, зв’язку 

фізичних вправ з 

образотворчим 

мистецтвом, скульптурою, хореографією, музикою. 

У процесі засвоєння цінностей фізичної культури досягнуті 

показники фізичної досконалості повинні втілюватись як прекрасне в 

самій людині, адже гуманна суть естетики розкривається в красі 

людських вчинків і взаємостосунків. Варто пам’ятати, що естетичну 

дієвість мають і методи слова. Естетичне виховання студентів 

залежить від образності та емоційної виразності мови наставника: 

дружні, теплі, підбадьорюючі слова педагогів змогли створити веселу 

атмосферу, чудовий настрій, відчуття підтримки і єднання.  



Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної 

освіти» 

Аграрний коледж управління і права ПДАА 
320 

 
 

День здоров’я об’єднав усіх – і студентів, і викладачів. А ще – 

залишив бадьорий настрій на багато днів уперед. Сподіваємося, що 

саме такі фізкультурні заходи не лише залишають відчуття естетичної 

насолоди, але й дозволяють зрозуміти, що здоров’я людини дійсно є 

найціннішим скарбом. 
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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 

Проблематика корпоративної культури багатогранна, відносно 

нова для нашого суспільства й недостатньо досліджена наукою. У 

зв’язку з тим що корпоративна культура перебуває на «перетині» таких 

наук, як психологія, культурологія, педагогіка, менеджмент, 

соціологія, філософія та інших, вона потребує комплексних 

досліджень за участю фахівців різного профілю [1]. 

Корпоративну культуру як одну з ефективних сучасних форм 

управління досліджують у західній економічній літературі, починаючи 

з 1980-х років. Знані фахівці з ведення бізнесу К. Татеісі, Р. Рюттінгер, 

Т. Пітерс та Р. Уотермен  вважають, що, крім стратегій чіткої 

організаційної побудови відповідних систем управління та 

висококваліфікованих працівників, високоефективні компанії мають 

сильну корпоративну культуру й свій особливий стиль, які разом 

сприяють досягненню провідних позицій на ринку. Існує пряма 

залежність продуктивності праці від душевного комфорту, 

злагодженості дій і психологічної сумісності, які є додатковими 

засобами мотивації, а в інших випадках, як засвідчує досвід управління 

у відомих компаніях, – вирішальними.  

Сильна корпоративна культура, за визначенням Т. Діла та 

А. Кеннеді, має такі риси: 

 корпоративна філософія та місія, яка є об’єднувальним 

інструментом; 

 лідер, у якого вірять; 

 ефективні комунікативні канали та відкритий доступ до 

керування; 

 особлива увага приділяється працівникам, а також клієнтам і 

рівню обслуговування; 

 в організації відчувається почуття задоволення від 

прикладених зусиль і отриманих результатів, а також від 

приналежності до організації; 

 наявність традицій і звичаїв, які підтримуються всіма 

працівниками; 
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 загальний емоційний підйом, який стосується роботи та 

майбутнього організації. 

Саме корпоративна культура може бути потужним інструментом 

для формування атмосфери обміну знаннями між працівниками, 

накопичення загального досвіду в єдиній інформаційній базі, 

створюючи цим самим підвалини для побудови самонавчальної 

організації. Сильна корпоративна культура забезпечує пріоритетне 

використання стратегій розвитку людських ресурсів, стимулювання 

пізнавальної мотивації та створення клімату, сприятливого для 

самонавчання, групового навчання та розвитку творчого потенціалу 

працівників, втілення соціальної поведінки, тобто формування в членів 

колективу загальних цінностей, спільних інтересів, прагнень, намірів і 

взаємних обов’язків, пов’язаних із подальшою долею організації. 

Значення корпоративної культури для розвитку будь-якого 

підприємства визначається певними обставинами. По-перше, вона 

надає співробітникам організаційну ідентичність, визначає внутрішнє 

уявлення про підприємство та його головні цінності, є важливим 

джерелом стабільності на підприємстві; формує у співробітників 

відчуття надійності, сприяє утвердженню відчуття соціальної 

захищеності. По-друге, знання про головні принципи корпоративної 

культури підприємства допомагають новим співробітникам швидко 

адаптуватися й включитися в ефективну роботу, правильно 

інтерпретувати явища, які відбуваються на підприємстві, визначаючи 

в них все найбільш важливе й вагоме. По-третє, корпоративна 

культура більше, ніж будь-що інше, стимулює свідомість і високу 

відповідальність працівників, які виконують поставлені перед ними 

завдання. Відзначаючи й нагороджуючи таких співробітників, 

корпоративна культура ідентифікує їх як рольові моделі (зразки для 

наслідування), поширюючи прогресивний досвід у колективі . 

Проблеми корпоративної культури розглядаються не лише 

вченими-економістами, а й привертають увагу педагогів, філософів, 

психологів, соціологів та ін. 

Корпоративну культуру як систему норм і цінностей 

співробітників організації, які задають орієнтири їх поведінки й дій, 

можна розглядати як частину духовної культури. За визначенням 

доктора педагогічних наук Г. Шевченко, «духовна культура – це ідеї, 

цінності, норми естетичні та моральні, що охоплюють не тільки 

свідомість, а й підсвідомість людини й виступають мотивами й 

стимулами її поведінки в особистому та громадському житті» [3]. 
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Система цінностей і особливо тих цінностей, що вважаються 

високими, – важливий елемент культури взагалі й корпоративної 

культури зокрема. При цьому важливим є не тільки перелік цінностей, 

а й процес їх формування та дії, що обумовлюють мотивацію, а також 

середовище, яке впливає на цей процес.  

Основними функціями корпоративної культури є пізнання, 

продукування та передання цінностей, а також соціалізація індивіда, 

особистісне зростання та самоактуалізація. Тому вважаємо, що саме 

через призму корпоративної культури можна глибше розкрити 

структуру цінностей і соціокультурні процеси, які відбуваються в 

сучасному суспільстві. 

Феномен корпоративної культури потребує усвідомлення й 

прийняття певної позиції з цілого ряду проблем. Однією з 

найважливіших є визначення змісту цього поняття.  

Широкий зміст цієї категорії передбачає системне сприйняття 

культури в єдності матеріального й духовного, складній взаємодії та 

взаємовпливах усіх свідомих і підсвідомих елементів. Вузький зміст – 

це тільки духовна частина культури, правила поведінки, норми, 

традиції, корпоративні міфи, що є регуляторами поведінки 

особистості.  

Аналіз різноманітних джерел показав, що в науковій літературі 

не існує загальноприйнятого визначення корпоративної культури. 

Багато авторів визначають її як систему загальної думки та цінностей, 

що сприймається всіма членами організації; як характерну рису, що 

відрізняє одну організацію від іншої.  

Термін «корпоративний» (від латинського corporatio – 

об’єднання, співтовариство), означає те, що об’єднує, пов’язує. 

Відповідно до цього можна розглядати будь-яку корпорацію як форму 

організації трудових спільнот зі своїми специфічними ознаками. Такий 

спосіб соціальної інтеграції відрізняють мета діяльності, доцільна 

поведінка індивідів (яка орієнтована на інших), наявність ієрархічної 

структури відносин і легітимного панування.  

Починаючи з 1980-х років концепція корпоративної культури 

міцно завоювала одне з провідних місць. Інтерес до неї пояснювався 

тим, що це поняття могло пояснити різницю в ефективності діяльності 

різних організацій. Американські соціологи Т. Пітерс і Р. Уотерман, 

дослідивши велику кількість компаній, встановили, що всі найбільш 

прибуткові та розвинуті компанії мають високу корпоративну 

культуру. Але до цих пір у науковому світі не має спільного розуміння 
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того, що являє собою корпоративна культура, у чому полягає її 

природа. 

Феноменологічний підхід навпаки розглядає корпоративну 

культуру як надраціональний феномен, який чинить опір змінам і 

впливає на ефективність організаційної діяльності лише 

опосередковано, через вплив на процес сприйняття та інтерпретації 

ситуації. Згідно з феноменологічним підходом, корпоративна культура 

розуміється як позначення суті організації. Тобто корпоративна 

культура не властивість, яку має організація, а те, чим вона по суті є. 

Автори, що дотримуються цього підходу (С. Роббінс, В. Щербина), як 

правило, заперечують можливість цілеспрямованого прямого впливу 

на формування корпоративної культури. 

Система цінностей (духовних і матеріальних), яких може 

дотримуватися індивід, є другою загальною категорією, що 

включається авторами до визначення корпоративної культури. 

Цінності орієнтують індивіда в тому, яку поведінку слід вважати 

припустимою, належною, а яку неприпустимою, некоректною. 

Цінність, яка є прийнятою, допомагає індивідові зрозуміти, як він 

повинен діяти в конкретній ситуації. 

Третім загальним атрибутом поняття корпоративної культури 

вважається «символіка», за допомогою якої ціннісні орієнтації 

успадковуються членами організації. Багато організацій мають 

спеціальні, призначені для всіх документи, у яких вони детально 

описують свої ціннісні орієнтації. Проте зміст і значення останніх 

найповніше розкриваються працівникам через історії, легенди й міфи. 

Їх розповідають, переказують, тлумачать. У результаті цього вони 

іноді більше впливають на індивідів, ніж ті цінності, які записані 

в рекламному буклеті організації. 

Процес формування корпоративної культури у студентів вищих 

навчальних закладів буде ефективним за наявності відповідної 

теоретичної моделі. При розробленні моделі необхідно враховувати 

специфіку процесу формування корпоративної культури у вищому 

навчальному закладі. Вона пов’язана зі спрямованістю викладачів та 

студентів на професійну діяльність, пріоритетом технократичного 

мислення, відсутністю фахової педагогічної підготовки викладачів і 

кураторів студентських груп. Як зазначає І. Медведєва  у вищому 

навчальному закладі простежується «низький рівень соціабельності 

студентів» – брак умінь і навичок спілкування, недорозвиненість 

комунікативних навичок [2]. 
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При розробленні моделі формування корпоративної культури 

студентів вищих технічних навчальних закладів під час 

позааудиторної роботи нами були враховані такі вимоги (В. Міхєєв, 

В. Сластьонін , В. Штофф ): модель повинна представляти й описувати 

систему, яка має мету й результат; модель повинна знаходитися в 

деякому співвідношенні подібності та відмінності з оригіналом; 

модель повинна заміщати оригінал у певних відносинах у процесі 

дослідження; модель повинна забезпечувати можливість отримання 

нового знання про оригінал у результаті дослідження.  

У процесі дослідження уточнено зміст поняття «корпоративна 

культура студентів вищих навчальних закладів». Вона являє собою 

систему цінностей, норм поведінки, традицій, символів, що склалися в 

студентів під час навчання у вищому навчальному закладі, 

поділяються більшістю студентів, забезпечують ефективні 

міжособистісні відносини в студентському середовищі, а також 

визначають спосіб їхніх дій і взаємодії в майбутній професійній 

діяльності. 

Унаслідок аналізу наукової літератури виявлено, що 

корпоративна культура студентів складається з ціннісно-

нормативного, соціально-психологічного та символьно-знакового 

компонентів і виконує аксіологічну, розвивальну, комунікативну й 

регулятивну функції. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

 

У ХХІ ст. особливо загострилась проблема екологічного 

виховання у зв’язку з погіршенням екологічної ситуації у світі та 

регіонах України. Починаючи з ХХ століття, активно руйнується 

природне середовище. І сьогодні людство уже говорить про глобальну 

екологічну кризу. Україна має міжнародний статус зони екологічного 

лиха. Ця зона охоплює понад 10 відсотків загальної площі території 

нашої країни. Природні ресурси, зокрема рослинний і тваринний світ, 

знаходяться на межі повного виснаження. 

В умовах такої кризової ситуації важливо активізувати 

поширення екологічних знань, підняти на високий рівень екологічну 

освіту та екологічну культуру населення і, зокрема, студентської 

молоді. 

Аналіз наукової літератури дав змогу виявити, що саме глобальні 

проблеми сучасності, які несуть загрозу життю і людській цивілізації, 

викликали необхідність екологічної освіти. Пошук шляхів гармонійної 

взаємодії суспільства і природи призводить до інтенсивного процесу 

екологізації загальної культури людства і, як наслідок, – до 

формування теорії і практики екологічної освіти. 

Подальше дослідження цієї проблеми, проведене філософами і 

педагогами, дозволило виділити новий аспект виховання – 

екологічний [1, с. 58]. 

В найважливіших міжнародних документах останнього 

десятиріччя, присвячених проблемам навколишнього середовища і 

гармонійного розвитку людства, велика увага приділяється 

екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про 

екологічну ситуацію в світі, регіоні, в місці проживання, їх обізнаності 

з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, з 

концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації. 

Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну 

екологічну освіту. Екологічна освіта на порозі 3-го тисячоліття стала 

необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного 

розвитку. Екологічне виховання і інформування населення, підготовка 

висококваліфікованих фахівців названі в програмних документах 

найвизначнішого міжнародного форуму 20-го сторіччя в Ріо-де-

Жанейро (1992), присвяченого навколишньому середовищу і сталому 
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розвитку, одним з найважливіших і необхідних засобів здійснення 

переходу до гармонійного розвитку всіх країн світу[5].  

Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає 

процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна 

спрямовуватися на формування екологічної культури, як складової 

системи національного і громадського виховання всіх верств 

населення України (у тому числі через екологічне просвітництво за 

допомогою громадських екологічних організацій), екологізацію 

навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на професійну 

екологічну підготовку через базову екологічну освіту. 

Реформування екологічної освіти та виховання має 

здійснюватися з обов'язковим врахуванням екологічних законів, 

закономірностей, наукових принципів, що діють комплексно в 

біологічній, технологічній, економічній, соціальній і військовій 

сферах. 

Головними складовими системи екологічної освіти та виховання 

мають бути її формальна й неформальна частини, форми й методи яких 

різні, а мета одна: різнобічна підготовка громадян, здатних визначати, 

розуміти й оптимально вирішувати екологічні та соціально-економічні 

проблеми регіонів проживання на основі наукових знань процесів 

розвитку біосфери, здорового глузду, загальнолюдських досвіду й 

цінностей [5]. 

Під екологічним вихованням розуміється формування у широких 

верств населення високої екологічної культури всіх видів людської 

життєдіяльності, так або інакше пов'язаних з пізнанням, освоєнням, 

перетворенням природи [1, с. 103]. Основна мета екологічного 

виховання студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – навчити молоду 

людину розвивати знання законів живої природи, розуміти суть 

взаємин живих організмів з навколишнім середовищем і формувати 

уміння управляти фізичним і психічним станом. 

Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого 

розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної 

революції та демографічного вибуху. Людству потрібні нова філософія 

життя, висока екологічна культура і свідомість. 

Основними показниками екологічної культури вважаються 

знання загальних закономірностей розвитку природи і суспільства, 

розуміння взаємозв’язку їх існування і того, що природа склала 

першооснову становлення й еволюції людства, визначення соціальної 

зумовленості взаємовідносин людини і природи, подолання 
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споживацького ставлення до природи як джерела матеріальних вигод, 

уміння передбачити наслідки впливу діяльності людини на біосферу 

Землі, підпорядкування своєї діяльності вимогам раціонального 

природокористування, вміння зберегти сприятливі природні умови і 

конкретну працю.  

Одним з найважливіших факторів, що впливають на становлення 

духовного світу молоді, є формування екологічного мислення, 

екологічного світогляду, отже, й екологічної культури. Сучасна 

цивілізована людина має усвідомлювати себе частиною природи, 

відчувати органічний зв’язок з нею, сприймати шкоду, заподіяну їй, як 

свій власний біль. Адже екологічна криза викликається не тільки 

технічним прогресом, але й пануючим антропоцентричним 

екологічним усвідомленням.  

Загальним завданням екологічної освіти та екологічного 

виховання є формування екологічної свідомості особистості. Воно 

конкретизується на рівні трьох основних задач: а) формування 

адекватних екологічних уявлень; б) формування суб’єктивного 

ставлення до природи; в) формування системи умінь і навичок 

(технологій) взаємодії з природою.  

У сфері формування екологічних уявлень зміст екологічної освіти 

базується на таких основних положеннях: а) складність системи 

внутрішніх взаємодій у природі; б) енергетичний обмін між 

техносферою і біосферою; в) світ природи як духовна цінність; г) 

взаємозв’язок природних умов і розвитку суспільства [1,5].  

У сфері формування стратегій і технологій екологічної діяльності 

зміст екологічної освіти полягає в оволодінні молоддю уміннями та 

навичками: а) естетичного засвоєння природних об’єктів; б) 

отримання наукової інформації щодо світу природи; в) взаємодії з 

природними об’єктами в умовах антропогенного середовища; г) 

природоохоронної діяльності. 

Екологічна освіта у вищому навчальному закладі є продовженням 

попередніх етапів екологічної освіти (дитячий садок, середня школа, 

родина) і наступним, більш високим рівнем у системі безперервної 

багатоступеневої екологічної освіти. Вищий навчальний заклад 

повинен виховувати у студентів почуття високої відповідальності за 

збереження та примноження природних багатств, бережливе їх 

використання, охорону природного середовища та довкілля.  

Основне завдання екологічної освіти та виховання – необхідність 

закріпити у суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не 
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безмежні. Сучасне суспільство не має права жити за рахунок 

майбутніх поколінь. Як казав Антуан де Сент-Екзюпері: «Ми не 

отримуємо у спадщину Землю від пращурів, ми отримуємо її в борг від 

наших дітей!»  

Якщо під екологічною свідомістю розуміти усвідомлення 

кожною людиною цінності існування як природного, так і соціального 

середовища, то стає зрозумілою необхідність розв’язання комплексу 

завдань з формування екологічної свідомості. Особливу актуальність 

ця проблема має у «посттоталітарних країнах», де гуманізація 

взаємовідносин між природою і людиною стала нормою поведінки 

багатьох поколінь, в усіх соціальних групах суспільства.  

Розвиток і формування екологічної свідомості студентів ВНЗ всіх 

спеціальностей є досить важливою проблемою сьогодення, що 

пов’язано з їх майбутньою професійною діяльністю. 

Екологічна свідомість ґрунтується на ідеологічних і моральних 

цінностях, але передбачає їх індивідуальне осмислення. Вона 

формується на основі ключових компетенцій: соціальних, 

полікультурних, комунікативних, інформаційних, саморозвитку і 

самоосвіти, продуктивної творчої діяльності. Одним з шляхів 

формування таких компетенцій є гуманістично орієнтоване навчальне 

завдання, тобто завдання, яке спрямоване на становлення не тільки 

фахових, предметних компетенцій, але й на розкриття різноманітних 

аспектів життєдіяльності людини та суспільства [1]. 

Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, 

екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки 

взаємовідносин людського суспільства й природи (не насильство, а 

гармонійне співіснування з нею!) повинна стати одним з головних 

важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-

економічних проблем сучасної України.  

Основною метою екологічної освіти є формування екологічної 

культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, 

фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і 

свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, 

унікальної цінності. Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути 

самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого - 

виконувати інтегративну роль у всій системі освіти. 

Екологічна освіта – це сукупність компонентів: екологічні знання 

– екологічне мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – 

екологічна  культура. Основними стратегічними напрямками розвитку 
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екологічної освіти є: розробка наукових основ неперервної екологічної 

освіти на основі Національної доктрини розвитку освіти у XXI 

столітті, здобутків української та зарубіжної педагогічної практики за 

участю Академії педагогічних наук України, провідних вчених і 

практиків освітньої галузі, Міністерства екології та природних 

ресурсів України, громадських екологічних організацій; поступове 

поетапне реформування екологічної освіти та виховання особистості 

на наукових і духовних принципах з урахуванням національних 

традицій, надбань та світового досвіду; формування поколінь з новою 

екологічною культурою, новим екологічним світоглядом на 

принципах гуманізму, екологізації мислення, міждисциплінарної 

інтеграції, історизму та системності з метою збереження і відновлення 

природи України та її біологічного різноманіття; розвитку 

міжнародних  зв’язків і співробітництва у галузі екологічної освіти і 

науки, охорони довкілля, раціонального використання природних 

ресурсів, збереження біосфери і цивілізації. 

Вихідним положенням вищої екологічної освіти є продовження 

базової середньої освіти на наступному, більш високому рівні з метою 

формування у студентів високої екологічної культури, глибоких 

екологічних знань та біосферного світогляду, підготовка бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів у всіх сферах екологічної, практичної, 

управлінської, освітньої та наукової діяльності.  

Велике значення для підвищення рівня вищої екологічної освіти 

мають: міжвузівські, регіональні і міжнародні контакти викладачів і 

студентів (слухачів); участь фахівців Мінекоресурсів у розробці 

Державних стандартів екологічної освіти; зв'язки з громадськими 

організаціями; регулярний обмін досвідом, стажування, виконання 

спільних екологічних проектів, науково-дослідних програм і видання 

підручників та посібників; термінова підготовка і перепідготовка 

педагогічних кадрів вищих навчальних закладів у галузі екологічної 

освіти [4]. 

В основу екологічної освіти покладені принципи гуманізму, 

науковості, неперервності, наскрізності та систематичності. 

Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального й 

емоційного у взаємовідносинах людини з природою на базі принципів 

добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й універсалізму, 

наукових знань і дотримання екологічного права [5]. 

Природоохоронні знання не вичерпують поняття «екологічна 

культура». Зростає значущість емоційного та морального компонентів, 
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відчуття відповідальності за майбутнє планети кожного студента. 

Екологічно і гуманістично спрямовані форми і методи формування 

екологічної культури особистості у вищому навчальному закладі 

створюють модель позитивної моральної і суспільної поведінки, 

формують своєрідний захисний механізм, що запобігає деформації 

моральних і духовних цінностей. До методів формування суб’єктивно-

свідомого ставлення до природи належать: метод екологічної 

ідентифікації, метод екологічної рефлексії.  

Використання саме цих методів сприяє ефективній організації 

екологічного виховання й освіти, що має привести студентів до 

розуміння цілісності природи Землі, єдності її процесів, зв’язку 

людини з природою. Будь-яка діяльність людини, її поведінка 

стосовно природи мають бути погоджені з її законами. Саме з цього 

розвивається почуття причетності до природи, відчуття її 

натхненності, духовного єднання з нею. 
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ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТІВ В КОЛЕДЖІ 

 

Людина, його тіло – це частина природи оточуючого нас 

середовища. Фізичне самовдосконалення людини, його бережне 

ставлення до свого організму, до своєї краси, здоров'я свого тіла 

mailto:acup@ukr.net
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являється досить важливим елементом фізичної культури. Арістотель 

назвав фізичну красу людини його найкращим рекомендаційним 

листом. Відомо, що найкращий спосіб збереження краси та зміцнення 

здоров'я – фізичні вправи. Для збереження та зміцнення здоров'я, 

високого рівня працездатності, людина щоденно повинна витрачати 

тільки на роботу м’язів 1200 ккал, як мінімум. Більшість людей, які 

мешкають в міських умовах, не мають достатньої рухової активності, 

необхідного фізичного навантаження, витрачають лише 600-1000 ккал 

на добу. Тому так важливо, особливо в сучасних умовах, звернення до 

найбільш ефективних засобів фізичної культури і спорту, видам 

спорту, які доступні всім і не вимагають наявності складного 

технічного спортивного інвентарю, одягу, спортивних споруд. Але не 

треба вважати, що заняття фізичною культурою автоматично формує 

стан здоров'я. Дослідниками встановлено, що із більшості факторів, які 

мають вплив на формування здоров'я студентів (приймаємо за 100%), 

на заняття фізичною культурою і спортом припадає 15-30%, на сон – 

24-30%, на харчування –10-16%. На сумарний вплив інших факторів 

припадає 24-54%. 

Уважне ставлення до свого здоров'я необхідно активно 

виховувати в студентські роки. Проте нерідко студенти порушують 

елементарні правила гігієни, режиму харчування, сну. Так, 29% 

студентів, що живуть в гуртожитку, ідуть на заняття без сніданку. Сон 

у 89% студентів, що живуть в гуртожитку, затягується до 1-2 години 

ночі. Таким чином працездатність понижується на 7-18% у порівнянні 

із нормальним сном. До 59% студентів починають самопідготовку в 

період від 20 до 24 год. 64% студентів бувають на свіжому повітрі 

менше 30 хв. в день, 31% – до 1 години, коли фізіологічна норма 

становить 2 години в день. До різних загартувальних процедур 

прибігають тільки 2% студентів. Тому спалахи інфекційних 

захворювань в осінньо-зимовий та зимово-весняний період 

охоплюють до 80% студентів. Заняття фізичною культурою і спортом 

ще недостатньо поширені серед студентів.  

Саме тому, з метою популяризації спорту серед студентської 

молоді та виховання здорового способу життя студентів, у коледжі 

створено різноманітні спортивні гуртки та секції, проводяться 

спортивні змагання, Дні здоров’я, спортивні свята. У коледжі діють 

спортивні секції з футболу, волейболу, настільного тенісу, легкої 

атлетики, гирьового спорту, шашок та шахмат.  
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На заняттях з фізичної культури, у спортивних секціях доцільно 

використовувати різноманітні ігри, які сприяють вихованню здорового 

способу життя студентів.  

ІГРИ 

І. З елементами боротьби 

Парт вправи. Перекидання вперед і назад; 

перевороти назад; присідання; обертання; стрибки; 

ходьба; біг із партнером, який сидить на плечах; біг 

із партнером у захваті на «млин»; біг із партнером, який лежить на 

руках спереду; біг на одній нозі; біг із захопленням ніг сидячи на спині 

партнера; біг із партнером, який сидить на спині; піднімання партнера 

із різних початкових положень (захоплення ніг спереду, захоплення на 

«млин», охоплення тулуба ззаду, захоплення ззаду під коліньми, під 

плечі, зворотним захопленням ніг тощо, відрив партнера від килима у 

захопленні на «хрест»); переповзання з партнером, який сидить або 

лежить на спині поперек і вздовж. Переміщення у боротьбі лежачи, 

стоячи на одному коліні; висід праворуч (ліворуч) в упорі, лежачи на 

животі; віджимання хвилею в упорі лежачи; поворот на боці навколо 

вертикальної осі; лежачи на спині обертання ноги (ніг) у колінному 
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суглобі, руки на мосту, лежачи на спині обертання згинанням ніг у 

тазостегновому суглобі. 

ІІ. Перенесення навантажень 

Навантаженням може бути: патронний ящик, гиря, трак гусениці 

танка, камінь, штанга, людина та ін. Випрямити тулуб; підняти вантаж 

на плече, спину, груди; згинати і розгинати руку з вантажем; нахиляти 

тулуб вперед і вбік з вантажем над головою; присідати з вантажем над 

головою; присідати з вантажем; переносити вантаж на плечах, перед 

собою, на спині; підняти штангу на груди, виконати жим, ривок і 

поштовх штанги двома руками; піднімати і переносити партнера на 

спині, плечах, верхом на плечах, перед собою на руках, а також удвох 

способом «крісло». 

III. З гирями 

Початкове положення: ноги на 

ширину плечей, взявшись хватом зверху 

однією рукою за гирю, яка стоїть на 

підлозі, за командою «Вправу починай» 

підняти гирю вгору на пряму руку, потім 

опустити вниз, не торкаючись підлоги. 

Вправа виконується протягом 1 хв. на 

максимальну кількість разів. 

Пропонуємо деякі методичні 

поради: для підвищення якості занять і тренувань доцільно 

скористатися найпоширенішими методами їх організації. 

Одночасне проведення. Юнаки у складі всього класу (взводу, 

групи) одночасно виконують одні й ті самі вправи (прийоми, дії) при 

різноманітних шикуваннях, але за загальною командою викладача. 

Цей метод найчастіше використовується: при проведенні ранкової 

фізичної зарядки (розминки) і підготовчої частини занять; при 

виконанні вправ на багатоперегінних приладах, тренажерах, з 

вантажем; при метанні гранат; при вивченні і тренуванні окремих 

прийомів (елементів) рукопашного бою на спеціальному обладнанні. 

Групове проведення. Клас (група) ділиться на дві-три групи 

(відділення), які послідовно виконують вправи у різних місцях з 

обов'язковою заміною їх за тривалістю. 

Поточне проведення. Вправи виконуються групами, змінами або 

у колоні по одному, послідовно на кожній групі приладів, на 

навчальних місцях (пунктах), на лініях приладів (мішеней, цілей і т.д.). 
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Цей метод широко 

застосовується під час виконання 

спеціальних бігових підготовчих 

вправ на швидкість, вправ на 

силових тренажерах, стрибків через 

«коня» і «козла», у тренуваннях з 

рукопашного бою з використанням 

опудал, мішеней та ін. 

Тренування повинні проводитися систематично, з багаторазовим 

повторенням вправи, що вивчається, поступовим ускладненням умов 

її виконання та підвищенням фізичних навантажень. А саме: 

виконання вправи в простих умовах, потім в ускладнених; виконання 

вправи після дій, пов'язаних із значним фізичним навантаженням; 

виконання вправи у комплексі з іншими діями на спеціально 

підготовлених місцях і на різноманітній по характеру місцевості; 

виконання деяких вправ у засобах індивідуального захисту 

(протигазах), в умовах обмеженої видимості і вночі. 
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ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МАГІСТРАНТІВ 
 

Ефективність професійного самовдосконалення залежить від 

стійкості самооцінки викладача. Тому у процесі підготовки майбутніх 

викладачів ВНЗ до педагогічної діяльності варто звернути увагу на 

формування самооцінки магістранта. Є безліч методів для досягнення 

цієї мети: психотерапевтичні методики, самогіпноз, йога, психологічні 

тренінги, медитативні практики, робота з переконаннями, шлях віри та 

багато іншого. Формування позитивної мотивації магістрантів до 

майбутньої педагогічної діяльності викладача ВНЗ слід розпочати 

саме із перевірки власної самооцінки. Цьому сприятимуть 

різноманітні тести, які слід провести у групах магістрантів. Знайти 

такі тести досить легко у мережі Інтернет, тестування здійснюється 

он-лайн і автоматично генеруються та видаються результати 

тестування. Прикладом такого тесту є тест «Рівень твоєї самооцінки» 

http://lady.tochka.net/ua/tests/psihotest/129. Магістрантам доцільно 

ознайомитися з матеріалами блогу «Майстерня особистості» 

http://maysternyaosobystosti.blogspot.com/2013/07/Metodyka-

vyznachennya-samootsinky-osobystosti.html та рекомендувати їх 

самим стати активними дописувачами блогу. Доцільним є 

використання у роботі з магістрантами-майбутніми викладачами ВНЗ 

електронного лабораторного практикуму «Основи психології та 

педагогіки» (автори Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, Т. В. Первушина) за 

адресою http://posibnyky.vntu.edu.ua/opp/3.html. Різноманітні 

психологічні практики, спрямовані на самовдосконалення й 

особистісний ріст, додадуть нового виміру до сприйняття світу, 

розширять життєві перспективи, відкриють нові можливості. 

Доцільним є проведення тренінгів для магістрантів, оскільки 

тренінг є одним з активних методів групової роботи, процесом 

запланованих змін людини, спрямованих на її особистісний і 

професійний розвиток, шляхом набуття, аналізу й переоцінки 

власного життєвого досвіду. Такі форми організації навчання 

магістрантів уможливлять формування позитивної мотивації 

магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності викладача ВНЗ. 

http://lady.tochka.net/ua/tests/psihotest/129/
http://maysternyaosobystosti.blogspot.com/2013/07/Metodyka-vyznachennya-samootsinky-osobystosti.html
http://maysternyaosobystosti.blogspot.com/2013/07/Metodyka-vyznachennya-samootsinky-osobystosti.html
http://posibnyky.vntu.edu.ua/opp/3.html
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СПЕЦИФІКА МЕТОДІВ КРОСКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
 

Кроскультурне виховання майбутніх фахівців галузі туризму – це 

прогресивний підхід, спрямований на трансформацію освітнього 

процесу у ВНЗ з метою засвоєння знань про різноманітні культури, 

виховання толерантного ставлення до їх проявів у соціумі, а також 

формування цінностей, умінь і навичок, необхідних для успішної 

соціалізації студентів та здійснення професійної діяльності в 

демократичному полікультурному суспільстві. 

Базовими принципами кроскультурного виховання майбутніх 

фахівців галузі туризму є принципи: гуманізму; діалогу та взаємодії 

культур; творчої доцільності вживання, збереження та створення 

нових культурних цінностей; інтернаціоналізації; індивідуалізації; 

триєдиності (кроскультурного навчання, виховання та розвитку 

кроскультурної компетентності студентів); цілісності культурної 

картини світу; культуровідповідності; позитивного ставлення до 

культурної багатоманітності; педагогічної етики й такту.  

Специфіка методів кроскультурного виховання, безсумнівно, 

базується на вище зазначених принципах та визначається діалогічним 

характером функціонування та розвитку культури, рівнем 

етнокультурної ідентифікації студента, рівнем знань про 

кроскультурне середовище, їхньою емоційною культурою та 

культурою поведінки, що потребують використання таких 

інтерактивних методів: бесіда, дискусія, діалог, моделювання, 

проектування, реконструкція, рефлексивні методи, рольові ігри; метод 

ігрових ситуацій професійного спілкування з іноземними клієнтами; 

метод інтервізії; робота в групах і міні-групах; обговорення 

літературних творів, кінофільмів, матеріалів преси, проблем ВНЗ і 

громади, метод прикладу; спілкування в режимі он-лайн, інтернет 

листування; методи контролю і самоконтролю ефективності процесу 

полікультурного виховання (педагогічне спостереження, бесіда, 

дискусія, реферати, твори, звіти, психолого-педагогічне тестування, 

мультимедійна презентація, ведення учнівських щоденників, 

портфоліо). 
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Павло Янченко 

аспірант, Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка, yanchenkopashaua@gmail.com  
 

ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Принцип науковості при формуванні правової культури 

майбутніх юристів у процесі фахової підготовки грунтується на 

загальновідомому педагогічному принципі науковості, забезпечуючи 

тісний взаємозв’язок між конкретною навчальною дисципліною і 

науковою галуззю.  

Згідно мети і завдань дослідження посилаємося на суттєві 

положення принципу науковості, про які йдеться в працях вітчизняних 

учених (Н. Волкова (2001), А. Кузьмінський, В. Омеляненко (2007), 

В. Лозова, Г. Троцко (2002), З. Курлянд (2007), Д. Мазоха, 

Н. Опанасенко (2005), С. Максимюк (2005), Л. Петренко (2009), 

Г. Селевко (2006), М. Фіцула (2000), В. Ягупов (2003)), та сприятимуть 

його реалізації: 

наукова спрямованість процесу формування правової культури 

майбутніх юристів у процесі фахової підготовки (на засвоєння 

студентами науково обґрунтованих знань та відомостей; на 

формування науковими методами світоглядних переконань та 

правової культури, єдність свідомості і діяльності, правосвідомості та 

правової поведінки майбутніх юристів); 

відповідність змісту юридичної освіти рівню розвитку 

юридичних наук (необхідність приведення змісту юридичної освіти у 

ЗВО у відповідність із сучасним рівнем розвитку юридичних наук, 

накопиченим суспільством досвідом, розвитку сучасних педагогічних 

та юридичних технологій); 

концентричність процесу формування правової культури 

(концентричний характер притаманний структурі кожної дисципліни, 

яка вивчається майбутніми юристами у процесі фахової підготовки, що 

забезпечить наближення знань студентів до сучасного рівня 

юридичних наук);  

оновленість навчально-методичного забезпечення (посібники та 

підручники, особливо, електронні, навчально-методичні комплекси 

дисциплін, електронні освітні ресурси, програми практик, введення 
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спецкурсів, розробка тренінгів тощо) науково-педагогічними кадрами 

ЗВО, яке спрямоване на безпосереднє формування правової культури 

майбутніх юристів;  

наскрізність процесу формування правової культури майбутніх 

юристів (науковість наскірзно пронизується через вивчення усіх 

навчальних дисциплін у процесі фахової підготовки, і не тільки); 

відкритість та публічність процесу формування правової 

культури майбутніх юристів (залучення майбутніх юристів до участі 

у студентських наукових товариствах, гуртках, клубах, до активної 

діяльності науково-дослідних лабораторій та центрів, рад молодих 

учених ЗВО, наукових установ, Ради молодих учених при Міністерстві 

освіти та науки України, зокрема, через залучення до її офіційної групи 

у соціальній мережі Facebook: 

https://www.facebook.com/youngscientists.ua/; до участі в олімпіадах, 

наукових конференціях, симпозіумах, конкурсах наукових робіт, 

грантах тощо);  

оптимізація управління НДРС (науково-педагогічні кадри ЗВО 

виконують управлінські функції на новому рівні: планування 

навчальної роботи студентів у тісному зв’язку з НДРС, оптимізація 

проведення навчальних занять шляхом використання інноваційних 

методів, форм та засобів навчальної діяльності, організація самоосвіти, 

контроль, орієнтація майбутніх юристів на подальшу наукову 

діяльність через аспірантуру тощо); 

соціальні мережі у науковій діяльності (використання у процесі 

організації НДРС груп наукового та юридичного напрямів: «Наука 

України», «Аспіранти UA», «Освіта і наука України», «Молоді 

науковці для молодих науковців», «Вища школа і наука України: 

розпад чи розквіт?», «Нові стандарти вищої освіти», «Неформальне 

спілкування на наукову тематику», «Науково-практичний юридичний 

журнал "ПравникЪ"», «Дом юриста Analytics», «Група "Освіта. Наука. 

Технології. Інновації" РПР», «Науковий гурток з кримінального 

права» тощо). 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА В 

УКРАЇНІ НА ПРИНЦИПАХ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ» ЯК 

ДІЄВИЙ ДИДАКТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ 

ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ 

 

Розвиток лідерства в системі управлінських відносин має 

відбуватися на принципах гендерної рівності. Лише тоді можливо 

найбільш повно розкрити потенціал лідерства в розвитку 

демократичного суспільства й ринкової економіки, досягнення 

суспільної злагоди в Україні. Отже, реалізація проекту «Розвиток 

лідерства в Україні на принципах гендерної рівності» відповідає 

інтересам суспільства в цілому, зацікавленого в розвитку лідерських 

здібностей особистості. Довгостроковою метою проекту є виховання в 

Україні нового покоління майбутніх менеджерів, лідерів-управлінців, 

як чоловіків, так і жінок. 

Результатом реалізації проекту буде широке інформування 

громадськості пілотних областей України про зміст та можливості 

лідерства в управлінні, формування соціальної мережі лідерів, 

зацікавлених у розвитку власних лідерських умінь і навичок та 

поширенні лідерської парадигми управлінської діяльності, створення 

системи їх інформаційної та науково-методичної підтримки. 

Показники, якими вимірюються результати проекту: публікації в 

друкованих засобах масової інформації; відеосюжети про проект на 

каналах телебачення; кількість учасників семінарів-тренінгів проекту 

«Розвиток лідерства на принципах гендерної рівності»; створення 

сайту проекту; інформаційні та науково-методичні матеріали на сайті 

проекту; навчально-методичний посібник «Розвиток лідерства на 

принципах гендерної рівності»; робочий зошит «Розвиток лідерства на 

принципах гендерної рівності»; кількість учасників соціальної мережі 

лідерів. 

Результати проекту будуть досягнуті завдяки реалізації 

наступних заходів: підготовка й публікація в центральних місцевих 

газетах статей про мету, цілі, завдання проекту, зміст, форми й 
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переваги лідерської моделі управління; проведення 17-ти дводенних 

семінарів-тренінгів у кожній з пілотних областей для зацікавлених в 

розвитку лідерства осіб (50 чол. на кожен семінар); інформування про 

семінари-тренінги, їх програму та оцінки їх ефективності на каналах 

місцевого телебачення пілотних областей; підготовка рукописів і 

видання «Робочого зошита» та посібника «Розвиток лідерства на 

принципах гендерної рівності»; розробка та оприлюднення сайту 

проекту «Розвиток лідерства на принципах гендерної рівності»; 

постійне поповнення сайту проекту інформаційними матеріалами про 

хід його реалізації», функціонування соціальної мережі лідерів, 

науково-методичними матеріалами з проблем розвитку лідерства. 

Заходи проекту будуть проходити в адміністративних центрах 

Полтавської, Черкаської, Тернопільської, Кіровоградської, 

Вінницької, Сумської, Донецької Чернігівської, Житомирської, 

Харківської, Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Чернівецької 

Рівненської областей, АР Крим. Термін реалізації проекту один рік –з 

квітня 2014 р. по березень 2015 р.  
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