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ПОД- СЕКЦИЯ 1.Воспитание и образование.
Січко І. О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
методики початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  
ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація. Екологічне виховання школярів стає пріоритетним напрямом у 
сучасній педагогічній теорії і практиці. Розглянуті у статті різні аспекти екологіч-
ного виховання і освіти допоможуть майбутнім учителям у пошуках ефективних 
шляхів у роботі із молодшими школярами.

Ключові слова: початкова школа, вчитель, природа, екологічне виховання. 
Keywords: elementary school, nature, teacher, ecological education.

Постановка проблеми. Формування екологічної культури населення, по-
чаток становлення падає на перші 7 – 8 років життя дитини. Молодший шкіль-
ний вік – відповідальний період життя людини, оскільки саме тут закладаються 
основи правильного ставлення до навколишнього світу Учні, які отримали пев-
ні екологічні уявлення, будуть дбайливо ставиться до природи. У майбутньому 
це може вплинути на оздоровлення екологічної ситуації в нашому краї і в краї-
ні. Ці завдання певною мірою можуть виконувати навчальні курси «Я і Україна. 
Довкілля» (В.  Ільченко), укладений відповідно до вимог Держстандарту та Ти-
пових навчальних планів початкової загальної освіти (галузь «Людина і світ»)та 
«Природознавство» відповідної освітньої галузі. Дані курси допомагають учням 
не тільки пізнавати навколишній світ, установлювати картину взаємозв’язків у 
природі, зрозуміти загальні закономірності в довкіллі, а й оцінити роль і місце 
людини у природі.

Метою статті є спроба висвітлення різних напрямів роботи в галузі екоосві-
ти та виховання молодших школярів.

Виклад основного матеріалу. Аналіз дослідження публікацій свідчить про 
те, що у останні 20  років значно зросла увага вчених до вивчення проблем еколо-
гічного виховання і освіти. Особливий інтерес представляють роботи Н. Верзіліна, 
А. Захлєбного, І. Зверєва, Б. Іоганзена, В. Ліпіцкого, І. Матрусова, А. Мамонтової, Л. 
Печко, В. Маршицької, Л. Руденко, С. Совгіри та ін., які розглядають різні аспекти 
екологічного виховання і освіти. Сьогодні ідеї сучасної комплексної екології активно 
упроваджуються в практику навчання і виховання молодших школярів. Проте, різ-
номаніття наукових напрямів, праць, шкіл, варіативність програм навчання, творчих 
розробок породжують безліч проблем і питань, що потребують уваги вчених, педа-
гогів, методистів. [3, C. 12].

Посилення екологічного виховання – важлива вимога реформування сучас-
ної школи – витікає з реалій сучасної екології, що заснована на декількох принципах, 
які широко відомі:
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Загальний зв’язок з живою природою. Все живе зв’язане в єдине ціле ланцюга-

ми живлення і іншими способами. Ці зв’язки лише в деяких випадках очевидні для 
нас, лежать на поверхні, частіше ж вони приховані від наших очей. Порушення цих 
зв’язків може мати непередбачувані наслідки, швидше за все небажані для людини.

Принцип потенційної корисності. Ми не можемо передбачати, яке значення 
для людства набуває зникнення того або іншого біологічного виду в майбутньому. 
Зміняться обставини – і тварини, до яких зараз відносяться як до шкідливих і непо-
трібних, можуть опинитися і корисними, і потрібними. Якщо ж ми допустимо зник-
нення будь-якого біологічного виду, то в майбутньому ризикуємо багато втратити.

Принцип різноманітності. Жива природа повинна бути різноманітною; тіль-
ки в тому разі природні співтовариства зможуть нормально існувати, будуть стійкі і 
довговічні [5, С. 49-52].

І нарешті, інша сторона справи – краса. Людина навряд чи буде щасливою, 
якщо вона позбудеться можливості бачити прекрасне. Отже, ми зобов’язані зберегти 
все видове різноманіття тварин і рослин.

Важливе виховне завдання сучасної школи – переконувати тих хто навчаєть-
ся в тому, що всі істоти –наші «сусіди на планеті».

Щоб успішно здійснювати екологічне виховання школярів, сам вчитель, без 
сумніву, повинен відмовитися від ряду традиційних установок. Мається на увазі і те, 
що в нашу свідомість упровадилося прагнення ділити природу на шкідливу і корисну, 
і глибоко помилкового, але вельми живучого гасла «підкорення природи», «пануван-
ня над природою» і погляд на комаху як на щось несерйозне, не особливо потрібне, і, 
нарешті, широко поширений погляд на природу як на другорядний предмет.

Дуже важливо, щоб вчитель постійно шукав нові, ефективні прийоми на-
вчання і виховання, цілеспрямовано поповнюючи свої знання про природу.

Школа як центральна ланка екологічного виховання школярів повинна бути 
активним організатором зв’язку з установами для розширення сфери природоохо-
ронної діяльності дітей молодшого шкільного віку і формуванні у них відповідально-
го відношення до природи [4, С 10-12].

Екологічна культура – культура всіх видів людської діяльності, так чи інакше 
пов’язаних з пізнанням, освоєнням і перетворенням природи, складається із знання 
та розуміння екологічних нормативів, усвідомлення необхідності їх виконання, фор-
мування почуття громадянської відповідальності за долю природи, розробки при-
родоохоронних заходів та безпосередньої участі в їх проведенні.

Екологічна культура  – складова частина світової культури, якій властиве 
глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у житті 
і майбутньому розвитку людства.Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною куль-
турою має розпочинатися ще з раннього дитинства, одночасно з засвоєння положень 
загальної культури. Школа покликана виховувати школярів у дусі любові до рідної 
природи, охорони навколишнього середовища [1, С.3]. Початкова школа – початкова 
ланка формування екологічної культури, екологічного мислення, засвоєння еколо-
гічних знань. Дитина приходить до 1 класу. У неї ще не сформовані стійкі погляди, 
переконання, інтереси. Тому завдання вчителя – сформувати мислення та екологіч-
ну культуру кожного учня, навчити молоде покоління жити за законами природи, 
домогтися, щоб почуття особистої відповідальності за все живе на Землі, турбота 
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про збереження природи стали рисами характеру кожної дитини. Навчання екології 
має бути активним, цікавим, раціональним, максимально наближеним до життя, а у 
навчальному матеріалі не повинно бути перенасиченості інформацією негативного 
характеру, яку діти неспроможні належним чином сприйняти.

В. О. Сухомлинський стверджував, що сама по собі природа не розвиває і не 
виховує. Залишивши дитину наодинці з нею, годі сподіватись, що вона під впливом 
навколишнього середовища стане розумною, глибоко моральною, непримиренною 
до зла. Тільки активна взаємодія з природою здатна виховувати найкращі людські 
якості. [9, с. 186]

Майбутнім педагогам важливо пам’ятати, що екологічна культура молодшо-
го школяра охоплює:

– знання про взаємозв`язки в природі та усвідомлення людини як її частини;
– розуміння необхідності берегти навколишнє середовище;
– уміння і навички позитивного впливу на природу;
– розуміння естетичної цінності природи ;
– негативне ставлення до людей, що завдають шкоди природному середови-

щу [2, С. 3].
Результативне екологічне виховання молодших школярів – це вимога часу. 

Крім того, цьому сприяє вік учнів, якому властиві допитливість, зацікавленість, потяг 
до всього живого. На основі зазначених властивостей доцільно формувати у молод-
ших школярів екологічну відповідальність. У формуванні означеної якості провідна 
роль належить вчителю початкової школи, оскільки саме вчитель цієї ланки має по-
класти в особистість дитини високі духовні цінності, етичні й естетичні почуття.

Успішність екологічного виховання молодших школярів буде залежити від 
рівня сформованості екологічної відповідальності самого вчителя, його переконань 
й світогляду. Формування екологічної культури молоді, особливо студентів, нале-
жить до найбільш відповідальних і актуальних завдань сучасної теорії і практики 
саме тому, що від свідомості, цінностей і культури студентської молоді – майбутніх 
учителів та вихователів  – буде залежати якість і безпечність виробничих процесів 
і життєвого середовища, самопочуття людини, ефективність використання при-
родних ресурсів, тривалість життя людства як цивілізації. Тому, сьогодні все більш 
гостро постає питання якісної підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
екологічного виховання учнів, особливо під час вивчення професійно орієнтованих 
навчальних дисциплін.

Природа – невичерпне джерело, з якого діти можуть обирати предмети для 
спостережень, ігор, праці. Збагачуючи здорові інстинкти дитини, природа задоволь-
няє її основний інтерес до діяльності та творчості.Розвиток дитини в ранню пору 
життя відбувається на основі планомірного розширення кола її уявлень, які вона 
сприймає за допомогою зовнішніх відчуттів. Ступінь ясності уявлень безпосередньо 
залежить від міри участі більшого числа зовнішніх відчуттів та міри активності ди-
тини в процесі пізнання. Адже активність дитини в процесі пізнання дозволяє під 
час сприйманя користуватися органами чуттів. Формування пізнавальних інтересів 
також в значній мірі визначається характером активності дитини в процесі пізнання. 
Ознайомлення дітей з природою – одно із головних засобів їх розвитку. В процесі 
його розширюється орієнтація дітей в навколишньому середовищі, формуються піз-
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навальні здібності, виховується відповідальне відношення до природи. Ознайомлен-
ня дітей з природою пропонує дати їм відповідний об’єм знань про предмети, явища 
неживої і живої природи, виховання інтересу і любові до неї.

Спостереження широко використовують для ознайомлення дітей молодшо-
го шкільного віку з природою. Вони можуть носити характер невеликих екскурсій, 
під час яких вчитель проводить огляд ділянки, організує спостереження за погодою, 
сезонними змінами в житті рослин і природи.

Отже, у педагогічному арсеналі майбутніх учителів є багато засобів щодо ви-
бору доцільних методів екологічного виховання учнів початкової школи.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВЫХ И НЕРЕЧЕВЫХ  

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСГРАФИИ

Ключевые слова: письменная речь, дисграфия.

Согласно данным, относящимся к 50-м годам, число учащихся с дисграфией 
в массовых школах составляло около 6 %, за прошедшие с тех пор полвека общая си-
туация на Украине изменилась далеко не в лучшую сторону, и более того значительно 
возрос процент всех видов речевой патологии у детей. Поистине катастрофическая 
неуспеваемость слишком большого числа учащихся общеобразовательных школ по 
письму уже давно беспокоит не только педагогов, а и логопедов, дефектологов.. Дис-
графия  – это массовое явление и установление его тесной связи с недостаточным 
уровнем речевого развития у детей заставляет специалистов, прежде всего логопедов, 
все более и более настойчиво говорить о необходимости проведения как можно бо-
лее ранней (до начала обучения в школе) коррекционно-профилактической работы с 
детьми по её предупреждению. Важным представляется установление объективных 
критериев, выявления детей «группы риска», а также разработка соответствующих 
диагностических и коррекционных методик для своевременного выявления дис-
графии у детей [2, 286; 3, 2-55]. Таким образом, проблема своевременной коррекции 
нарушений речевого развития у детей является актуальной не только для логопеди-
ческой практики, но и для всей системы дошкольного и школьного образования в 
Украине и других странах мира.

Целью работы явилась реализация комплексного дифференцированного 
подхода к проведению логопедической работы по коррекции нарушений речевых и 
неречевых психических функций у детей старшего дошкольного возраста для про-
филактики дисграфии.

Основными задачами работы стали:
1. Реализация основных принципов проведения комплексной логопедичес-

кой работы у дошкольников с нарушениями речевого развития при организации 
формирующего эксперимента по коррекционно-развивающему обучению детей 
старшего дошкольного возраста.

2. Разработка комплекса коррекционной логопедической работы адаптирован-
ного для детей старшего дошкольного возраста и ориентированного на преодоление на-
рушений речевого развития, психомоторики и перцептивно-когнитивных функций.

3. Проведение комплекса коррекционно-развивающих методик обучения у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, направ-
ленного на преодоление предпосылок развития нарушений письменной речи у этой 
категории детей.
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4. Оценка эффективности предложенных методик коррекционно-

развивающего обучения, направленного на профилактику дисграфии у детей стар-
шого дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями.

При разработке содержания и методов коррекционно-развивающего обу-
чения у детей старшего дошкольного возраста мы руководствовались общедидак-
тическими и специфическими принципами логопедагогики. Реализованы такие об-
щедидактические принципы как: научность, систематичность, последовательность в 
обучении, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также доступ-
ность учебного материала для восприятия детьми дошкольного возраста с различным 
уровнем психофизического развития.

Экспериментальное обучение проводилось в течение учебного 2008-2010 года 
на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных логопедических занятиях, на базе 
ДДУ № 228 и №114 г. Одессы. Экспериментальная группа включала 61 дошкольни-
ка в возрасте 5,5-6 лет с речевыми нарушениями – у этих детей апробирован комп-
лекс коррекционно-развивающих методик. Контрольную группу составили 36 детей 
5,5-6 лет, с речевыми нарушениями, у которых в логопедической работе использо-
вались общепринятые методики развивающего обучения. Все дети имели заключе-
ние невропатолога и результаты объективных нейрофизиологических исследований, 
подтверждающих наличие у них речевых нарушений.

Предложенные нами приёмы проведения логопедической работы не исклю-
чали традиционных подходов, а дополняли их. Систематически осуществлялся ана-
лиз результатов обучения и вносились необходимые коррективы в проведение лого-
педической работы.

Дети экспериментальной группы были разбиты на три подгруппы в со-
ответствии с особенностями их речевых и неречевых психических функций: с 
незначительным, выраженным и абсолютным риском возникновения нарушений 
письменной речи.

1  балл  – получал ребёнок, который понимал и успешно выполнял зада-
ние  – эти дети были отнесены к незначительной степени нарушений речевого и 
перцептивно-когнитивного развития;

2 балла – получал ребёнок, который допускал негрубые ошибки – эти дети были 
отнесены к выраженной степени нарушений нейропсихологического статуса;

3 балла – было поставлено детям, которые не ориентировались в содержании 
заданий, допускали грубые ошибки  – они были отнесены к группе дошкольников с 
высоким уровнем нарушений речевых и прецептивно-когнитивных функций.

Общая оценка состояния основных психофизиологических компонентов, 
которые принимают участие в формировании письменной речи подсчитывалась для 
каждого обследованного ребёнка, т.е. совершалась индивидуализированная диагности-
ка предпосылок дисграфии, которая позволила дать такую критериальную оценку раз-
вития дисграфии у детей: 1) до 35 балов – незначительная степень риска развития дис-
графии; 2) 36-70 балов – выраженная степень риска развития дисграфии; 3) больше чем 
70 балов – значительная степень риска развития дисграфии [4, 124-127].

Коррекционно-профилактическая работа была направлена на преодоление на-
рушений речевых и неречевых психических функций с учетом специфики нарушений 
в каждой из вышеуказанных подгрупп дошкольников. Проведение коррекционных ме-
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роприятий, содержание занятий и длительность каждого этапа логопедической работы 
варьировались для каждой подгруппы с учетом индивидуальных особенностей пси-
хофизического развития детей. Коррекционно-развивающая программа для детей 
экспериментальной группы включала предложенный комплекс методик логопедической 
работы для всех трёх подгрупп детей.

Предложенный комплекс коррекционно-логопедической работы был ори-
ентирован на развитие 16  основных психофизиологических компонентов, которые 
принимают участие в развитии речи [1].

1. Развитие связной монологической речи состояло из таких заданий: пере-
сказ известной сказки (например «Репка»); дидактической игры «Найди героев сказ-
ки («Репка»); дидактического упражнения «Расскажи сказку по цепочке»; дидакти-
ческой игры «Исправь ошибку».

2. Развитие словарного запаса включало: ознакомление ребенка со звучащим 
словом; игры «Детский мир», «Угадай по звуку», «Подскажи словечко», «Зоопарк», 
«Найди слово-друга», «Найди вкусные слова».

3. Развитие словообразования состояло из таких заданий: составить, пред-
ложение по картинке, по вопросам, описать действие, которое ему демонстрируют, 
дополнить предложение, употребить слово в нужном падеже; игр «Один – много», 
«Наоборот», «Найди свою маму», «Угадай, чей домик.

4. Развитие грамматической стороны речи включало такие игры и упраж-
нения: «Сосчитай», «Что лишнее?», «Общие слова», «Большой – маленький», «Чей? 
Чья? Чье?».

5. Развитие звукопроизношения состояло из таких заданий: упражнение в 
написании букв, например «Н»; учиться писать и читать слоги, слова, предложения с 
этой буквой; учить проводить звукобуквенный, фонематический анализ; определять 
позицию звука в словах; учить работать со схемой слова, делить слово на слоги; раз-
вивать графические навыки.

6. Развитие фонетического восприятия: игры «Послушай, о чем говорит ули-
ца», «О чем говорит дом?», «Жмурки с погремушкой», «Узнай, где звучит», «Коло-
кольчик», «Солнце или дождик», «Угадай, что звучит?»; для развития слухомоторных 
координации: игра «Топ – топ- топ». Для различения высоты, силы и тембра голоса: 
игры «Кто как кричит?», «В лесу» и др.

7. Развитие речевого анализа единиц языка включало: произношение чисто-
говорок; анализ предложений; произношение последнего слова в стихотворении, с 
определением первого звука в названном слове; дидактическую игру «Почему так 
называются?»; закрепление звука в предложении на примере чтения сказки.

8. Развитие фонематического синтеза слов: игра «Жуки»; «Найди картинку с 
песенкой жука «ж-ж»; «Выбери слова»; произношение чистоговорок.

9. Развитие произношения слов сложного состава: дидактическая игра «На-
зови ласково»; «Большой и еще больше»; «Составь слова».

10. Развитие слухоречевой памяти включало: игры и упражнения на запо-
минание с опорой на картинки, постепенно увеличивая трудность задания; игра «На-
зови съедобные предметы»; «Наряди куклу»; задание «Назови предметы из первого 
(2, 3 ряда)»; игры на классификацию; игра «Назови недорисованные предметы»; игра 
«Слова».
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11. Развитие зрительного гнозиса: задание «Подбери предметы по цвету»; 

формирование дифференцированного восприятия и понятий «большой-маленький», 
«длинный-короткий», «широкий-узкий», «высокий-низкий; задание «Подбери 
предметы по форме»; игра «Лото»; игра «Мозаика».

12. Развитие пространственных представлений включало: задания на разви-
тие восприятия собственного тела; ориентацию в пространстве («Волшебный мешо-
чек», игры с мячом, игра «Колодец», катание мяча по наклонной плоскости ладонью, 
игры «Не урони шар», «Попади в ворота», «Делай так»); развитие пространственных 
представлений в речи ребенка (набрасывание колец на штырь с проговариванием, 
игры «Найди игрушку»).

13. Развитие зрительно-моторной координации состояло из таких игр и 
упражнений: «Отгадай-ка», «Времена года», «Последовательные картинки», «Собери 
картинку».

14. Развитие профиля латеральной организации: игра «Делай как я», «Зерка-
ло», «Путешествие по лабиринту».

15. Развитие мышления: игра «Исключи 4-ое лишнее», упражнение «Узнай 
буквы по фрагментам», «Подбери слово».

16. С целью развития внимания использовались следующие виды работ: 
запомнить в течение 20  секунд невербальные символы и нарисовать их в тетра-
ди, воспроизведение по памяти расположение фишек, запомнить и также раз-
ложить 8  предметных картинок, запомнить 8  цветных карточек, произвольно 
сгруппированных с предметными картинками попарно.

Разработанный вышепредставленный комплекс коррекционно-развивающих 
методик адаптированный для детей старшего дошкольного возраста в ходе фор-
мирующего эксперимента был реализован при обучении детей экспериментальной 
группы с речевыми нарушениями и при его проведении мы руководствовались 
вышеизложенными общедидактическими и специфическими принципами логопедаго-
гики .

Эффективность предложенной логопедической работы оценивалась путем 
сравнения данных, полученных в результате сопоставительного анализа состояния 
разных сторон устной речи, психических функций и процессов в двух группах детей 
(экспериментальной и контрольной) и внутри экспериментальной группы дошколь-
ников (внутри-групповая динамика в каждой из выделенной подгруппы – I, II, III с 
различной степенью риска развития дисграфии).

Результаты формирующего эксперимента сопоставлялись с результатами 
эффективности обучения в контрольной группе дошкольников (36 детей), у которых 
логопедическая работа проводилась по традиционной системе.

Предпринятый сопоставительный анализ исследований по оценке состояния 
речевых и других психических функций, составляющих нейрофизиологический базис 
процесса письма, показал, что в контрольной группе дошкольников, у которых приме-
нялись традиционные приёмы логопедической работы и у детей экспериментальной 
группы детей с речевыми нарушениями, у которых реализована предложенная 
комплексная коррекционно-развивающая программа обучения сформированность 
основных компонентов речевого развития и перцептивно-когнитивных функций в 
результате проведённого формирующего эксперимента была различной. Сравнитель-
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ная оценка эффективности применения коррекционно-развивающих методик логопе-
дической работы у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями в 
экспериментальной и контрольной группах представлена в таблицах.

Результаты, представленные в таблицах, свидетельствуют о том, что 
предложенный нами комплекс коррекционно-развивающих методик, адаптированный 
для детей старшего дошкольного возраста оказывает положительное влияние на раз-
витие речевых и неречевых ВПФ. Так, у дошкольников экспериментальной группы 
с незначительной степенью риска показатели связной монологической речи значи-
тельно выросли с 5,6% на 44,4%, в то время как показатели у дошкольников контроль-
ной группы выросли всего на 12,3%; показатели сформированости словарного запаса 
выросли на 40,5% у детей экспериментальной группы, в контрольной же группе эти 
показатели увеличились на 15%; сформированость зрительно-моторной координа-
ции в экспериментальной группе выросла на 35,1%, у дошкольников контрольной 
группы эти показатели выросли на 13,9%.

Дети контрольной группы, имевшие нарушения речевых и неречевых пси-
хических функций и обучающиеся по общепринятым логопедическим методикам, 
дали положительную динамику только некоторых функций, у них отмечалась нерав-

Таблица 1 
Сравнительная оценка эффективности применения коррекционно-развивающих 
методик логопедической работы у детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями в экспериментальной и контрольной группах (до применения комплекса)

Основные психофизиологические 
компоненты, которые принимают учас-
тие в формировании навыков письмен-
ной речи

Экспериментальная группа Контрольная группа

Незн. 
степень

Выраж. 
степень

Значит. 
степень

Незн. 
степень

Выраж. 
степень

Значит. 
степень

1. Связная монологическая речь 44,4% 11,2% 33,2% 13,4% 1,1% 12,6%
2. Словарный запас 40,5% 25% 15,6% 15% 12,2% 2,8%
3. Словообразование 13,9% 10% 23,9% 16,7% 2,8% 5,6%
4. Грамматический строй речи 26,6% 5,5% 32,3% 11,1% 5,6% 5,6%
5. Звукопроизношение 13,9% 11,1% 25% 13,9% 11,1% 13,2%
6. Фонематическое восприятие 16,7% 13,9% 30,6% 19,4% 16,6% 8,3%
7. Языковой анализ различных речевых 
единиц

13,9% 13,9% 27,8% 13,9% 16,6% 5,6%

8. Фонематический синтез слов 23,8% 22,2% 26,7% 19,4% 16,6% 13,9%
9. Произношение слов сложного слого-
вого состава

18,3% 2,8% 35% 13,9% 8,3% 2,8%

10. Слухоречевая память 16,7% 5,5% 22,3% 19,4% 13,9% 5,5%
11. Зрительный гнозис 24,4% 13,9% 10,6% 11,1% 5,5% 34,4%
12. Пространственные представления 31,1% 10% 21,1% 13,9% 11,1% 12,2%
13. Зрительно моторная координация 35,1% 19,4% 15,5% 22,2% 13,4% 2,8%
14. Профиль латеральной организации 37,8% 21,1% 16,7% 11,1% 13,9% 33,3%
15. Оценка состояния мышления 8,4% 21% 49,4% 13,9% 13,9% 25%
16. Оценка состояния внимания 8,4% 25% 33,4% 19,4% 8,3% 13,9%
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номерность развития психических функций и процессов, что позволяет говорить о 
выраженной степени риска возникновения нарушений письма у этих детей.

Различия результатов экспериментальной и контрольной групп и их по-
дгрупп позволяет говорить об эффективности предложенного нами комплекса ло-
гопедической работы у детей старшего дошкольного возраста с речевыми наруше-
ниями.

Выводы. 1. Нарушения письменной речи у детей являются распространенным 
речевым расстройством, имеющим разнообразный и сложный патогенез. Основными 
факторами риска развития дисграфии являются: нарушения устной речи, 
перцептивно-когнитивных и психомоторных функций ребенка, а также несформи-
рованность таких важных для школьного обучения умений, как фонематический 
анализ и синтез, языковой анализ (выделение звука, слога, слова, предложения), сво-
бодная ориентировка на листе бумаги, графические навыки, способность подчинить 
свои действия определенному регламенту и правилам.

2. Базовым принципом разработанной коррекционно-развивающей программы 
являлось дифференцирование подхода с учетом основных этапов формирования моз-

Таблица 2 
Сравнительная оценка эффективности применения коррекционно-развивающих 
методик логопедической работы у детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями в экспериментальной и контрольной группах 
(после применения комплекса)

Основные психофизиологические 
компоненты, которые принимают 
участие в формировании навыков 
письменной речи

Экспериментальная группа Контрольная группа

Незн. 
степень

Выраж. 
степень

Значит. 
степень

Незн. 
степень

Выраж. 
степень

Значит. 
степень

1. Связная монологическая речь 44,4% 11,2% 33,2% 13,4% 1,1% 12,6%
2. Словарный запас 40,5% 25% 15,6% 15% 12,2% 2,8%
3. Словообразование 13,9% 10% 23,9% 16,7% 2,8% 5,6%
4. Грамматический строй речи 26,6% 5,5% 32,3% 11,1% 5,6% 5,6%
5. Звукопроизношение 13,9% 11,1% 25% 13,9% 11,1% 13,2%
6. Фонематическое восприятие 16,7% 13,9% 30,6% 19,4% 16,6% 8,3%
7. Языковой анализ различных речевых 
единиц

13,9% 13,9% 27,8% 13,9% 16,6% 5,6%

8. Фонематический синтез слов 23,8% 22,2% 26,7% 19,4% 16,6% 13,9%
9. Произношение слов сложного сло-
гового состава

18,3% 2,8% 35% 13,9% 8,3% 2,8%

10. Слухоречевая память 16,7% 5,5% 22,3% 19,4% 13,9% 5,5%
11. Зрительный гнозис 24,4% 13,9% 10,6% 11,1% 5,5% 34,4%
12. Пространственные представления 31,1% 10% 21,1% 13,9% 11,1% 12,2%
13. Зрительно моторная координация 35,1% 19,4% 15,5% 22,2% 13,4% 2,8%
14. Профиль латеральной организации 37,8% 21,1% 16,7% 11,1% 13,9% 33,3%
15. Оценка состояния мышления 8,4% 21% 49,4% 13,9% 13,9% 25%
16. Оценка состояния внимания 8,4% 25% 33,4% 19,4% 8,3% 13,9%
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говой организации речевых функций и психических процессов у детей. Такой подход 
позволяет не только корригировать нарушения ВПФ у детей, но и предупреждать у них 
возможные нарушения письменной речи, о чём свидетельствуют результаты формирую-
щего эксперимента.

3. Проведённые исследования по пропедевтике дисграфии у детей с речевыми 
нарушениями представляют значительный интерес для теории и практики логопедии, 
способствуют уточнению патогенетических механизмов возникновения дисграфии, 
особенностей её проявления в старшем дошкольном возрасте, а также свидетель-
ствуют об эффективности разработанного комплекса коррекционно-развивающего 
обучения для дошкольников с речевыми нарушениями.

4. Разработанную систему коррекционно-развивающего обучения сле-
дует рассматривать как первую и обязательную ступень по подготовке детей 
к обучению грамоте и как необходимый комплекс логопедической работы по 
предупреждению дисграфии. Предложенные приёмы оптимизации процесса 
коррекционно-логопедической помощи детям дошкольного возраста целесообразно 
использовать при обучении детей в дошкольных учреждениях специального и обще-
образовательного назначения.
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ПОД- СЕКЦИЯ  1. Воспитание и образование.

Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна
викладач кафедри іноземних мов 

Національної академії внутрішніх справ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено процес підготовки майбутніх правоохоронців до про-
фесійної самореалізації, а також подано методичні рекомендації, які забезпечують 
ефективність цього процесу.

Ключові слова: методичні рекомендації, професійна самореалізація, готов-
ність, методи роботи, майбутній працівник органів внутрішніх справ.

In the article the process of training for professional selfrealisation to future workers of 
law enforcement agencies has been examined. Methodical recommendations that ensure the ef-
ficiency of this process have been outlined.

Key words: methodical recommendations, professional selfrealisation, readiness, 
methods of work, future worker of law enforcement agencies.

Формування готовності курсантів до професійної самореалізації є педаго-
гічним процесом суб’єкт-суб’єктної взаємодії між курсантами та професорсько-
викладацьким складом ВНЗ МВС України з метою розвитку знань, умінь, навичок, 
якостей та властивостей, що забезпечують актуалізацію потреби курсантів у профе-
сійній самореалізації та їх готовність до роботи в цьому напрямі.

Проведений теоретичний аналіз проблеми підготовки курсантів до профе-
сійної самореалізації та результати експериментального дослідження дають змогу 
обґрунтувати методичні рекомендації професорсько-викладацькому складу щодо 
формування готовності майбутніх працівників органів внутрішніх справ до профе-
сійної самореалізації.

Метою статті є оприлюднення основних положень методичних рекомен-
дацій щодо підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до профе-
сійної самореалізації.

1. Формування готовності курсантів до професійної самореалізації має здійсню-
ватися протягом усього терміну професійної підготовки в умовах гуманістичної освітньої 
парадигми, цілеспрямованих заходів та спеціально організованого навчально-виховного 
процесу. Визначними ідеями процесу підготовки курсантів мають бути положення 
особистісно-орієнтованого підходу до навчання, концепції цілісності та суб’єктності.

2. Дотримання загальнопедагогічних принципів, які відображають осо-
бливості процесу підготовки курсантів до професійної самореалізації, що є вза-
ємозалежними та взаємозумовленими, серед яких: принцип гуманізації професійної 
освіти, принцип особистісного підходу до навчання, принцип активності, принцип 
навчання у співпраці, принцип неперервної освіти.

3. Педагогічними умовами, що істотно впливають на значимість та ефектив-
ність процесу формування готовності до професійної самореалізації в майбутніх пра-
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воохоронців, є такі, що сприяють формуванню й розвитку мотиваційного, когнітивно-
го та діяльнісного компонентів готовності курсантів до професійної самореалізації.

4. Розвиток мотиваційної спрямованості курсантів до роботи з професій-
ної самореалізації. Створення умов для розвитку мотиваційної сфери (потреби, ба-
жання, цілі, прагнення, спрямованість, наміри, здібності, можливості) є необхідним 
для успішного становлення особистості курсанта та його особистісно-професійного 
зростання. Усвідомлення мети своєї діяльності, установок, інтересів, здібностей озна-
чає повне розкриття курсантом власних можливостей, унаслідок чого він досягатиме 
певних акме-вершин.

Для підвищення мотиваційної спрямованості майбутніх працівників органів 
внутрішніх справ необхідно:

• спонукати курсантів до постановки ними життєвих цілей, визначення 
життєвих стратегій та пріоритетів;

• нарощувати позитивне ставлення та інтерес до майбутньої професії, усві-
домлення курсантами власного призначення в органах внутрішніх справ;

• формувати розуміння майбутніми правоохоронцями значимості професії 
міліціонера та прагнення самореалізації в ній;

• створювати позитивну “Я-концепцію” під час визначення ієрархії мотивів 
“Я-реального” та “Я-ідеального”;

• формувати стійкі наміри щодо особистісного саморозвитку, самовдоско-
налення, досягнення професіоналізму та акме-вершини в професії;

• моделювати образ професіонала-правоохоронця та визначати вимоги до 
знань, умінь, якостей, якими має володіти майстер своєї справи.

5. Використання у навчально-виховному процесі особистісно-орієнтованих 
технологій навчання, при виборі яких викладачам необхідно спрямувати зусилля на ви-
вчення особистості курсанта, його індивідуальних здібностей, виокремлення тих мо-
делей педагогічної взаємодії, які можуть вести до успіху. Висуваючи у центр уваги осо-
бистість, яка прагне максимальної реалізації своїх можливостей, діяльність педагога має 
забезпечувати розвиток у курсантів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння 
самостійно вчитися, допомогу пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися.

Для забезпечення особистісно-орієнтованого навчання курсантів велике 
значення мають:

• варіативність технології, тобто навчальний матеріал має бути організова-
ний таким чином, щоб курсант мав можливість вибору під час виконання 
завдань;

• постійне вивчення та знання індивідуальних особливостей особистості 
курсанта, зокрема темпераменту, рис характеру, поглядів, звичок;

• діагностика та коригування рівня сформованості особистісних якостей, 
таких як світогляд, мотивація, інтереси, спрямованість, життєві плани;

• виявлення та подолання причин, що не дають можливості курсанту до-
сягти мети особистісного розвитку;

• максимальна орієнтація на власну активність особистості;
• заохочення кожного курсанта до посильної діяльності з постійно зроста-

ючими вимогами до нього, що дасть можливість іти вперед випереджаль-
ними темпами;
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• активне стимулювання курсантів до самоосвіти, саморозвитку та самови-

раження під час оволодіння новими знаннями;
• самоменеджмент, причому в разі потреби допомогти зорієнтуватись кур-

санту у меті, методах, формах та напрямах самовиховання та самовдоско-
налення;

• контроль та оцінка не лише результату, а й змін особистості курсанта, які 
відбулись у процесі навчання.

6. Створення в курсантському колективі сприятливих умов для виявлення 
особистісної активності кожного курсанта. Важливим є згуртування навчальної гру-
пи та постановка спільної мети – досягнення особистісно-професійного зростання та 
професійної самореалізації в майбутній правоохоронній діяльності. Для цього необ-
хідно забезпечити:

• сприятливий морально-психологічний клімат та доброзичливу атмосферу 
в групі;

• довіру між членами групи, можливість вільного висловлювання своїх ду-
мок;

• високу вимогливість один до одного, конструктивну ділову критику;
• формування таких необхідних характеристик функціонування групи, як 

згуртованість, організованість, злагодженість;
• діяльність лідера в навчальній групі, чиї знання, досвід, уміння допомага-

ють групі досягти певного результату в навчальній діяльності та сприяють 
установленню рівноправних відносин між членами групи.

Найбільш плідно активність курсантів реалізується через ділові ігри, міжосо-
бистісну комунікацію, спільне обговорення професійних проблем, групові дискусії, 
диспути. Однак не варто відкидати дослідницьку активність, яка також стимулює май-
бутніх правоохоронців до особистісно-професійного зростання, актуалізує пошуковий 
потенціал, розвиток їхніх інтелектуальних здібностей, формує інтерес до пізнавальної, 
творчої діяльності, самостійного засвоєння нових знань на основі вже наявних.

7. Для формування в курсантів готовності до професійної самореалізації 
важливою умовою є розвиток їхньої самостійності, що означає виконання курсан-
тами різноманітних видів індивідуальної та групової пізнавальної діяльності, яка 
здійснюється на аудиторних заняттях та в позааудиторний час. Самостійність, у свою 
чергу, сприяє розвитку творчих здібностей та професійного мислення в курсантів, 
формує вміння ставити й вирішувати теоретичні та практичні завдання без сторон-
ньої підтримки, розвиває готовність курсантів до подальшого самонавчання, є засо-
бом тренування та закріплення знань, умінь та навичок. Для розвитку самостійності 
в курсантів потрібно застосовувати:

• різноманітні типи навчальних завдань, які виконуються під керівництвом 
викладача;

• систему організації роботи, за якої управління навчальною діяльністю 
курсантів відбувається за відсутності викладача і без його безпосередньої 
допомоги;

• самостійну роботу курсантів, яка виконується за спеціальним навчальним 
планом, складеним на основі врахування індивідуальних особливостей і 
пізнавальних можливостей майбутніх правоохоронців.
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Індивідуальні особливості курсанта, його здібності та схильності найкраще 

виявляються під час самостійної роботи. Самостійну роботу курсантів необхідно за-
безпечувати системою необхідних навчально-методичних засобів для вивчення на-
вчальної дисципліни чи конкретної теми: підручниками, посібниками, методичними 
матеріалами, конспектами лекцій, рекомендованою спеціальною літературою, а та-
кож завданнями викладача.

Для підвищення активності та самостійності курсантів потрібно забезпечи-
ти такі умови організації самостійної роботи:

• формування в курсантів потреби та інтересу до самостійної роботи;
• оволодіння майбутніми правоохоронцями вміннями та навичками само-

стійної навчальної діяльності;
• врахування індивідуальних та групових особливостей курсантів під час 

визначення завдань для самостійного опрацювання матеріалу;
• створення необхідних методичних матеріалів для організації самостійної 

навчальної діяльності курсантів;
• розробка індивідуальних завдань з урахуванням рівня інтелектуального 

розвитку майбутніх правоохоронців для самостійної роботи курсантів над 
проблемними темами дисципліни та керівництво нею з боку викладача;

• управління самостійною роботою курсантів, надання вказівок, допомоги 
для усунення недоліків.

8. Важливе значення для розвитку самостійності курсантів має їхнє вміння 
займатися самоосвітою як цілеспрямованою діяльністю, що спрямована на отриман-
ня знань у процесі самостійної роботи без допомоги викладача. Самоосвіта виконує 
низку функцій під час підготовки до професійної самореалізації:

• спонукає курсанта стати активним учасником навчального процесу;
• розвиває вміння курсантів раціонально організовувати свою діяльність 

(спланувати, реалізувати, а потім оцінити і скоригувати);
• виявляє особисті професійні інтереси і можливості курсанта;
• розвиває ініціативність, бажання займатись індивідуальною роботою, від-

відувати факультативні заняття;
• є мотивувальним чинником самовдосконалення, саморозвитку, самореа-

лізації майбутнього працівника органів внутрішніх справ після завершен-
ня підготовки у ВНЗ МВС України;

• формує готовність до професійної діяльності з використанням найно-
вітніших перспективних технологій (за допомогою комп’ютеризованого 
комплексу та швидкого взаємообміну інформацією в мережі Інтернет).

При цьому, розвиваючи у курсантів самостійність, необхідно особливу увагу 
звертати на такі самоосвітні вміння:

• вибір спеціальних джерел для розкриття відповідей на поставлені запи-
тання (посібників, довідників, словників, журнальних статей, таблиць, 
джерел з інтернет-сайтів);

• відшукування курсантами потрібного матеріалу для опрацювання певного пи-
тання (пошук та групування матеріалу з теми, його оцінка, порівняння та аналіз);

• виділення основного та другорядного в процесі розкриття відповіді на по-
ставлене запитання (складання плану, виділення наріжних питань, основних 
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теоретичних положень, ключових слів, термінів та понять, побудова логічно-
го зв’язку між основними аспектами досліджуваної теми, узагальнення);

• підбір власних ілюстрацій за опрацьованим матеріалом під час підготовки 
до наукових конференцій, семінарських та інших практичних робіт (скла-
дання слайд-презентацій, підбір рисунків, конструювання таблиць, графі-
ків, схем та ін.);

• робота з літературою (конспектування, реферування, складання анотації 
та тезисів);

• користування інтернет-ресурсами, програмами, що стимулювали б кур-
сантів до самостійного пошуку джерел, необхідних для виконання за-
вдань.

9. Важливе значення для формування готовності курсантів до професійної 
самореалізації, крім самоосвіти, має самовиховання. Здатність майбутніх працівни-
ків органів внутрішніх справ до самовиховання має здійснюватися на основі розвитку 
їх самостійності, а також ознайомлення курсантів з такими методами самовихован-
ня, як самопізнання, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, самоорганізація, 
самокорекція, самоконтроль. Такі методи самовиховання сприятимуть виробленню 
наступних умінь і навичок майбутніх правоохоронців:

• свідомо керувати власною поведінкою, фізичним та психічним станом;
• розвивати в собі якості та властивості, які сприятимуть професійній само-

реалізації в майбутній діяльності;
• правильно організовувати та розподіляти свій час;
• виробляти навички самоаналізу та самооцінки;
• проектувати зміни своєї особистості на шляху до особистісно-професійного 

зростання;
• здійснювати самокорекцію та самоконтроль результатів діяльності із са-

мовдосконалення та саморозвитку;
• приймати оптимальні рішення в екстремальних умовах та ін.
10. Важлива роль у процесі розвитку самостійності курсантів, здатності до 

самоосвіти та самовиховання відводиться науковій роботі. Наукова робота активі-
зує дослідницькі можливості курсантів, розвиває пізнавальний інтерес до вивчення 
нового, розширює кругозір, створює базу для їх творчого самовираження, а також є 
вагомою складовою професійної самореалізації особистості.

Для розвитку інтелектуальних, творчих, дослідницьких здібностей майбут-
ніх правоохоронців у період підготовки у вищих навчальних закладах МВС України 
необхідно використовувати різні форми та методи наукової роботи:

• створення наукових гуртків навчальних дисциплін;
• організація курсантських конференцій, наукових семінарів, круглих столів;
• здійснення курсантами реферативної роботи із вивченням першоджерел 

та із залученням інтернет-ресурсів;
• написання майбутніми правоохоронцями наукових робіт, статей, а також 

тез виступів на наукових конференціях;
• створення слайд-презентацій для наукових доповідей тощо.
11. Важливим аспектом ефективного формування готовності майбутніх пра-

цівників органів внутрішніх справ до професійної самореалізації є суб’єкт-суб’єктна 
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взаємодія між курсантом і викладачем. Виявлення самоосвітньої діяльності курсан-
тів, їх робота над власним саморозвитком, самовдосконаленням не зменшує ролі 
педагогічного впливу та підтримки викладача в навчально-виховному процесі ВНЗ 
МВС України. Викладач має вибудовувати тонкі, людські взаємини, що забезпечува-
ли б створення ситуації партнерства, гарантували відкритість та співробітництво.

У період навчання курсант повинен опанувати не лише певну сукупність за-
гальнонаукових і професійних знань, умінь та навичок. Педагог має підтримати та 
розвинути індивідуальність особистості, закласти в неї механізми адаптації, само-
визначення, саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення в умовах навчально-
пізнавальної діяльності. Основою цієї діяльності повинна бути співпраця, відкри-
те спілкування, взаєморозуміння між курсантом та викладачем, що, з одного боку, 
сприяє всебічному розвитку особистості курсанта, а з другого  – створює суб’єкт-
суб’єктний характер виховних взаємин. При цьому викладач має:

• визначати особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховній діяль-
ності курсантів як пріоритетний напрям у підготовці майбутніх фахівців;

• організовувати навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням індивіду-
альних здібностей, інтересів, можливостей і нахилів майбутніх правоохо-
ронців, орієнтації на їх позитивні особистісні якості та властивості;

• максимально сприяти розвитку інтелектуальних, духовних і фізичних 
якостей курсантів;

• ознайомлювати майбутніх фахівців з ефективними технологіями самови-
ховання, саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації;

• здійснювати контроль самоосвітньої та інших видів діяльності курсантів;
• аналізувати сформований рівень готовності курсантів до професійної са-

мореалізації;
• оцінювати роботу кожного курсанта, давати поради щодо покращення ре-

зультативності його діяльності.
В умовах суб’єкт-суб’єктної взаємодії готовність до самореалізації майбутніх 

працівників органів внутрішніх справ реалізується за рахунок міжособистісної кому-
нікації, спільного обговорення конкретних ситуацій, аналізу професійних проблем, 
а тому діалогічна взаємодія між курсантом і викладачем повинна мати рівноправний 
характер, що даватиме можливість збільшення свободи творчого самовираження ви-
хованців. Таким чином, ведення діалогу з курсантами передбачає:

• безконфліктне, продуктивне спілкування на паритетних засадах;
• сприйняття співрозмовника як індивідуальності, що має власні погляди на 

вирішення тих чи інших проблем;
• виявлення зацікавленості у співрозмовникові, бажання чути і розуміти 

його думки та висловлювання;
• необхідність неупередженого ставлення до партнера під час обговорення 

проблемних позицій тощо.
Досягнення високих результатів у формуванні готовності майбутніх право-

охоронців до професійної самореалізації має забезпечуватися на основі особистісно-
орієнтованої взаємодії між курсантом та викладачем, що передбачає створення атмос-
фери взаємоповаги, відкритості, доброзичливості, можливості вільного висловлення 
своїх думок, позитивної уваги до особистості курсанта в поєднанні з вимогливістю 
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викладача та заохоченням особистим прикладом до саморозвитку курсантів та їхньої 
професійної самореалізації.

Отже, професорсько-викладацькому складу, кураторам навчальних груп 
необхідно звернути увагу на: 1)  формування готовності курсантів до професійної 
самореалізації має здійснюватися в умовах гуманістичної освітньої парадигми; 
2) процес підготовки курсантів до професійної самореалізації має відбуватися за умов 
дотримання загальнопедагогічних принципів; 3)  педагогічні умови, що сприяють 
формуванню й розвитку мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів 
готовності курсантів до професійної самореалізації; 4)  розвиток мотиваційної 
спрямованості курсантів до роботи з професійної самореалізації; 5)  використання 
у навчально-виховному процесі особистісно-орієнтованих технологій навчання; 
6)  створення в курсантському колективі сприятливих умов для виявлення 
особистісної активності кожного курсанта; 7)  розвиток самостійності курсантів у 
процесі формування їх готовності до професійної самореалізації; 8)  формування 
самоосвітніх умінь курсантів; 9) ознайомлення курсантів з основними методами та 
прийомами самовиховання; 10) виконання завдань з наукової роботи для активізації 
дослідницьких можливостей курсантів; 11) формування суб’єкт-суб’єктних відносин 
між курсантом і викладачем.

Висновки. Використання методичних рекомендацій щодо формування 
готовності майбутніх правоохоронців до професійної самореалізації сприятиме 
розвитку їх пізнавальних, інтелектуальних, творчих здібностей та допоможе 
спрямувати курсантів вищих навчальних закладів МВС України на активне 
особистісно-професійне зростання в органах внутрішніх справ, розширити простір 
їх професійної самореалізації.
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ГОЛОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПЕРЕБУДОВИ  
ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Сутність корінної перебудови діяльності школи і вишу та педагогічного 
спілкування є вибір і використання системи заходів з збереження становлення учня 
як суб’єкта педагогічних взаємодій (замість існуючого  – об’єкта виховання). Теза 
Г.С.Костюка про те, що людина виступає суб’єктом власної діяльності у тому випад-
ку, якщо вона «цю діяльність планує, передбачає її результат контролює і несе за неї 
відповідальність» [2, с.156] розкриває сенс здійснення якісно нового педагогічного 
керівництва і спілкування у розвитку особистості того хто навчається.

При цьому, основні психологічні умови організації педагогічного спілкуван-
ня якісно нового рівня в навчально-виховному процесі полягають в такій його по-
будові, яка забезпечує кожному учню можливість і необхідність вибору цілей своєї 
навчально-пізнавальної та трудової діяльності, її планування, організацію, здійснен-
ня і самоконтролювання на основі всебічної й щоденної допомоги та сприяння всьо-
го педагогічного колективу.

Згідно даних наших досліджень, дидактичними умовами здійснення такого 
підходу до побудови навчально-виховного процесу і педагогічного спілкування є ор-
ганізація міждисциплінарного навчання і спілкування. Сьогодні освіта носить пере-
важно предметний характер, не дозволяючий в необхідній мірі формувати в учнів 
наукову картину світу, наукове мислення, здатність до вирішення нестандартних 
життєвих задач, методів самоконтролю й самооцінки своєї діяльності. Міждисци-
плінарне навчання здійснюється за допомогою систем міжпредметних, комплексних, 
цікавих для учнів завдань. В психолого-педагогічній літературі доведене значення 
структурування змісту освіти, яке забезпечує генералізацію знань та вмінь учнів, ко-
трі виконують комплексні міжпредметні творчі завдання. Разом з тим, використання 
таких завдань у навчанні не оправдано мало (хоча вчителі-новатори широко і успіш-
но їх застосовують). Новий методологічний підхід до побудови педагогічної взаємодії 
з учнями в процесі навчання, як пише І.П.Аносов, передбачає:

В додаток до одно предметного навчання – розробку, планомірне викорис-
тання, діагностику якості виконання та корекцію методів виконання учнями систем 
обов’язкових міжпредметних творчих (проблемних завдань, які ускладнюються в 
міру переходу від класу в клас) навчальних основ, узагальнюючих на міжпредметній 
основі засвоювані ними знання і способи дій, що забезпечують можливість зробити 
учням вибір завдання, планувати, сам організовувати і самоконтролю вати свою ді-
яльність у процесі виконання завдань;
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планомірна педагогічна допомога учням у процесі їх вирішення (починаючи від сти-
мулювання пізнавальних інтересів, допомоги у виборі завдань, підборі літератури, 
формування відповідних засобів пізнання і вирішення та закінчуючи формуванням 
оціночних дій учнів у процесі виконання завдань) – все це забезпечує узагальнен-
ні педагогічні основи організації спілкування учителів і учнів, їх тісну взаємодію на 
міжпредметній основі (що зараз практично не має місця);

Аналіз індивідуальних особливостей пізнавальної діяльності учнів у процесі 
вирішення нетрадиційних задач, вибір педагогічно адекватних корекційних впливів;

Розвиток і корегування способів спілкування та взаємодії учнів та вчителів у 
процесі вирішення таких задач, що дозволяють удосконалювати рівні здійснення пе-
дагогічного спілкування у навчальному закладі [1, с.154]. Виявлено, що навчання, ор-
ганізоване з урахуванням названих положень розвиває здібності учнів до вирішення 
складних навчально-пізнавальних трудових і життєвих задач за рахунок широкого 
використання педагогічного спілкування, забезпечує можливості активного пошуку, 
переконструювання і використання доцільних способів і засобів, формує адекватні 
плануючі та само оцінюючі компоненти діяльності та спілкування, сприяє творчому 
розвитку особистості тих хто навчається.

Високий рівень культури спілкування педагога виступає істотною умовою 
оптимізації навчально-виховного процесу, детермінує соціально-психологічний клімат 
у виховному колективі, міцність і конструктивність міжособистісних відносин, забез-
печує комфортність спілкування у системі «вчитель-учень» – стресостійкість самого 
педагога. Разом з тим практика роботи школи свідчить: найбільш утруднення учителів-
початківців пов’язані саме з комунікативним боком педагогічної діяльності, що є на-
слідком недостатньої зорієнтованості навчального процесу вишу на формування куль-
тури професійно-педагогічного спілкування майбутніх вихователів. Лише в останній 
час у низці педвиші країни почав активно напрацьовуватись позитивний досвід (спец-
курси та факультативи з проблем педагогічного спілкування, педагогічної техніки).

Віддаючи належне проведеній практиці, неможна не вказати і на її слабкі 
боки – відсутність єдиних концепційних основ і , як наслідок, емпіризм і еклектика 
у відборі змісту, засобів і методів підготовки. У більшості випадків точка упору в 
основному робиться на питанні, як готувати (методичне забезпечення, форми праці 
тощо), і недостатньо уваги надається обґрунтуванню того, що саме і чому необхідно 
формувати у особистості майбутнього вчителя як суб’єкта комунікативної діяльності. 
Погано розроблений понятійний апарат: основні визначення, покликані характери-
зувати систему підготовки, не уявленням у їх співвідношенні та взаємозв’язку. В міру 
кволого наукового забезпечення ефективність суттєво знижується. Таким чином, 
чітко проявляється протиріччя між наявністю певного досвіду, практичної підготов-
ки майбутніх учителів до педагогічного спілкування і його недостатнім теоретичним 
мисленням. Які можливі підходи до вирішення проблеми концепційної обгрунто-
ванності системи професійної підготовки вчителя до педагогічного спілкування? Які 
основоположні категорії повинні бути покладені в теоретико-методологічний базис 
такої системи? Що вважати критеріями її оптимальності?

Відзначимо перш за все три моменти, принципово важливих, на наш погляд, 
в пошуку відповіді на виниклі запитання. По-перше, вказана система повинна бу-
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дуватись за цільовим принципом, добре перевіреному і «працюючому» в подібного 
роду побудовах. Причому ціллю функціонування цієї системи повинне виступати 
формування культури спілкування педагога, оскільки культура спілкування  – це 
якісна, багатомірна і універсальна характеристика особистості як суб’єкта спілку-
вання, котра об’єднує діяльність спілкування та його спрямованість цілісно, завжди 
виявляє не лише здібності, але й ідейно-класові позиції та потреби «носія» культури. 
Ця ціль в її розгорнутому вигляді (тобто як багатоманіття структурних елементів у 
їх системності) і представляє зміст підготовки майбутніх педагогів до професійного 
спілкування.

По-друге (і це логічно випливає з попереднього твердження), стає зрозумі-
лим, що під час розробки теоретичних основ формування особистості вихователя 
як суб’єкта спілкування базовим, ключовим повинне виступати об’ємне і конструк-
тивне поняття «культури педагогічного спілкування» як інтегральний еталон соці-
альної та професійної зрілості педагога в сфері спілкування. Всі інші поняття або ж: 
1) стоять рангом вище на ієрархічній понятійній драбині і в міру цього занадто аб-
страговані для конкретної цілі, що має місце в нашому випадку; або 2) виступають як 
складові структурні одиниці культури особистості в сфері спілкування (наприклад, 
«знання», «уміння», «потреби», «настанови» тощо) або 3) як її емпіричний прояв і на-
слідок («комунікативна активність», «такт», «стиль», тощо).

По-третє, рівень розвитку культури спілкування конкретного вчителя, 
що отримуємо на «виході» системи підготовки майбутніх фахівців до професійно-
педагогічного спілкування, може слугувати узагальненим критерієм ефективності 
функціювання цієї системи.

На основі сказаного стає доцільним висунути низку передбачень:
Існуюча технологія підготовки вчителя виключає його формування як 

суб’єкта педагогічної діяльності та педагогічного спілкування. В даний час в педу-
ніверситеті засвоєнню підлягає низка поодиноких формально-логічних понять від-
носно навчально-виховного процесу. Причому ці поняття первісно відчужені від 
суб’єкта засвоєння.

Протиріччя між педагогічним спілкуванням та діяльністю може бути ви-
вчене в генетичному, функційному і особистісному аспектах. Для його подолання 
необхідно виявити: а) структуру узагальненого способу рішення педагогічних задач, 
а також б) вихідну форму сумісної продуктивної педагогічної діяльності.

Привласнення педагогічної діяльності можливе посередністю навчально-
педагогічної діяльності студента та підвищенням рівня оволодіння ним професійно-
педагогічним умінням спілкування.
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ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ І РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

У статті розглядається розвиток сучасної системи освіти і навчання з ура-
хуванням основних вимог Болонської системи. Приєднання України до цієї системи 
викликає неоднозначну реакцію і ставлення, але слід визнати, що робота за новими 
стандартами значно розширює можливості і перспективи навчання студентів. При 
цьому враховуються інтелектуальний потенціал, можливості і здібності молодої 
людини.

У програмному навчанні індивідуальна робота займає одне з провідних місць, 
оскільки сприяє безперервному розвитку,вдосконаленню, самореалізації, розкриттю 
здібностей кожного студента.

Завдання з таких дисциплін, як «Живопис», «Кольорознавство», «Основи ком-
позиції», «Декоративно – прикладне мистецтво», «Художньо – прикладна графіка», 
«Історія образотворчого мистецтва» та інші, зорієнтовані, як і інші предмети, на 
індивідуальну співпрацю студента, на засвоєння теоретичних основ образотворчого 
мистецтва, використання набутих знань у майбутній професії.

Кожне завдання  – чи то оформлення речей, вивчення технік і роботи над 
пейзажем,портретом, натюрмортом, у техніці акварелі, вугілля, сангіни, пастелі, 
гуаші, чи то виконання начерків, композицій шрифту в різних стилях, створення 
орнаменту на склі за мотивами українських народних розписів – зміцнюють знання 
студентів, сприяють дослідницькому і творчому пошуку, підвищують рівень профе-
сіоналізму, виховують смак.

Ключові слова: освітня інституція,індивідуальність, індивідуальна 
робота,особистість, творча лабораторія, вербальність, начерки, ескізи.

В статье рассматривается развитие современной системы образования и 
обучения с учетом основных тренований Болонской системы. И хотя присоединение 
к этой системе вызывает неоднозначные отношения и реакцию, но следует при-
знать, что работа по новым стандартам значительно расширяет возможности и 
перспективы обучения студентов. Здесь учитывается интелектуальный, творчес-
кий потенциал, возможности и творческие способности молодого человека.

Индивидуальная работа занимает одно из ведущих мест в программном обу-
чении, так как способствует беспрерывному развитию, совершенствования, саморе-
ализации, раскрытию способностей каждого студента.

Задания по таким дисциплинам, как « Живопись», « Рисунок», «Основы ком-
позиции», «Цветоведение», « Перспектива», « Декоративно – прикладное искусство», 
« Художественно – промышленная графика», ориентированы на индивидуальную ра-
боту студента, на изучение теоретических основ изобразительного искусства, ис-
пользование приобретенных знаний в будущей работе.

Каждое задание – это и оформление вещей, предметов, например в стиле Ма-
рии Приймаченко, изучение различных техник и работа над пейзажем, натюрмор-
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том, портретом в техниках акварели, углем или сангиной, пастелью или гуашью, 
работа над набросками, композицыями шрифта в различных стилях, и создание 
орнамента на стекле по мотивам украинских народных росписей – укрепляет зна-
ния студентов, способствует исследовательскому и творческому поиску, повышает 
уровень профессионализма, воспитывает вкус.

Ключевые слова: образовательная институция, индивидуальность, инди-
видуальная работа, личность, творческая лаборатория, вербальность, наброски, 
эскизы.

The development of the modern system of education and teaching according to the 
main demands of the Bolonga system are considered in the article. Though joining this system 
cause ambiguous attitude and reaction, the work based on the new standards has enlarged 
possibilities and prospects for teaching students. Intellectual and creative potential and abilities 
of a young person are taken into consideration here.

Individual work takes one of the leading places in the curriculum, as it promotes 
constant development, improvement, self-realisation, and unveiling potentialities of every 
student.

Every task in such disciplines as “Painting”, “Drawing”, “The Foundations of 
Composition”, “Chromatics”, “Perspective”, “Arts and Crafts”, “Graphic Arts” is headed for 
individual work of student, learning the theoretical foundations of fine art and using this 
knowledge in future work.

Each task like designing objects, learning different techniques and working at 
landscape, still life, portrait with water-colours, charcoals or sanguine, working at sketches, 
type compositions in different styles, creating ornamental patterns on the glass based on the 
motives of Ukrainian folk painting consolidate knowledge of students, promote research 
and creative investigation.

Розвиток сучасної національної системи освіти є значним прогресом у 
навчанні та вихованні студентів у вищих навчальних закладах художньої освіти.

Українська освітня інституція сьогодні розвивається під знаком 
Болонського процесу, націленого на поліпшення світового визнання європейської 
ситеми освіти, забеспечення мобільності студентів, розширення можливостей їх 
працевлаштування.

Навчання за Болонською системою найбільше відповідає сучасному студенту, 
бо враховує рівень кожного, його інтелектуальний,творчий потенціал. Заняття 
ведуться більш диференційовано, індивідуально, а досягнуті успіхи засвідчують, що за 
роки Незалежності України зміцнів сектор недержавних закладів, ведеться серйозна 
підготовка кадрів з багатьох фахових дисциплін, розширився обсяг фінансування у 
вищій школі.

На черговій конференції міністрів країн Європи відповідальних за сферу 
освіти (19 травня 2005 р., Норвегія) було схвалено приєднання України до Болонського 
процесу. Серед кроків Болонської декларації є: формування у студентів навичок 
критичного мислення, прищеплення самостійно вирішувати проблеми, що виникають 
у процесі навчання та практичної діяльності, стимулювання дослідницьких, 
комунікативних навичок. Важливе місце в цій системі посідає індивідуальна робота 
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зі студентами.

Добре адаптована така система для роботи зі студентами  –дизайнерами 
творчих факультетів, бо виробляє звичку підпорядковувати своїм художнім задумам 
всі враження, переживання. Розвивається інтелект, любов до творчості, до людей, 
формується широкий розумовий кругозір. Протягом всього періоду навчання 
ведеться серйозна,наполеглива робота, яка сприяє виявленню здібностей кожного, 
активізує їх до певного роду діяльності. Це питання актуальне зараз, коли студенти 
змушені відволікатися від навчального процесу – вони працюють, заробляючи кошти 
на навчання, допомагають близьким, мають послаблене здоров’я, хворіють, або 
бажають працювати індивідуально, а не в групі студентів. 

Що ж таке індивідуальність і як це пов’язане з індивідуальною роботою 
студентів. Індивідуальність  – це сукупність своєрідних психічних особливостей 
і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються 
у рисах характеру, специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від 
іншої. Зрозуміти особистість  – означає зрозуміти, які життєві завдання і в який 
спосіб вона вирішує, якими принципами розв’язання цих завдань вона керується. 
Особистість повинна перебувати в стані безперервного розвитку, самовдосконалення 
й самореалізації, постійно відкриваючи для себе все нові обрії на людському шляху, 
відшукує можливості актуалізації своїх здібностей. Зазирнувши в далеке минуле 
можна зрозуміти, що індивідуальна робота була невід’ємною частиною у методичній 
діяльності педагогів Стародавньої Греції і Риму, майстрів середньовіччя доби 
Відродження; художники доби Просвітництва і Романтизму власним прикладом, 
підходом до кожного диференційовано, розвивали у молодого покоління природні 
здібності і таланти, спираючись на індивідуальну роботу.

До подібної проблеми зверталося багато вітчизняних вчених, психологів, 
педагогів  – практиків, таких як: С.Я.Гальперін, Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Г.Є. 
Ковальова, В.А. Ковальов, Ф.Ф.Тализіна.

Упродовж останніх років викладачі нашої кафедри працюють над проблемою 
виявлення творчих здібностей студентів, формуванню їх професійних навичок, де 
індивідуальна робота складає значну кількість годин в навчальних програмах.

В основі цієї роботи викладачі поклали принцип індивідуалізації, тобто, 
цей процес розглядають як пов’язаний з психологічними потребами і мотивами 
особистості, що в умовах роботи з молоддю є особливо актуальною, і як форма 
індивідуально  – особистісних варіантів досягнення певної мети у навчанні. Сюди 
були включені: робота у позаурочний час, навчально  – дослідницька, робота, яка 
використовується в процесі вивчення програмного матеріалу певної дисципліни і 
закінчується контролем.(залік або екзамен).

Наприклад, завдання з монументально  – декоративних завдань, 
оздоблювальних матеріалів, робота над виконанням інтер’єру, сприяє підвищенню 
рівня знань і вмінь, пізнавальної і практичної діяльності, самостійності в опрацюванні 
матеріалу, участь старшокурсників у конкурсах, оглядах. Індивідуальна робота 
сприяє розкриттю здібностей кожного студента. Спілкування педагога зі студентом 
допомагає бути творчим, сміливим, самокритичим, міцнішає самосвідомість людини. 
Педагог допомагає студенту позбутися остраху у виборі теми, матеріалів, форматі 
роботи, для чого дається певний розділ для опрацювання, який обговорюється на 
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семінарі і далі детально розробляється під час індивідуальної роботи студента з 
педагогом.

Робота над постановками з дисципліни «Живопис», «Рисунок» – це серйозні 
штудії, відпрацювання художньої майстерності, вміння «читати» конструкцію, будову 
форми, визначити геометричну основу і співвідношення частин між собою. Кожний 
зі студентів шукає свою точку зору, своє місце звідки буде малювати. Педагог може 
запропонувати студенту відійти від загального плану, отримати студенту завдання, 
які виявлять особисті здібності студента, збережуть індивідуальність кожного. 
Формування власної неповторної манери оберігає молодь від низькопробної 
культури, розвиває у них художній смак, формує такт, почуття міри. В результаті 
індивідуальної роботи педагога і студента є можливість коректно,спокійно визначити 
нахили, захоплення кожного, допомогти, побачити і розвинути той ледь помітний 
успіх, що виявить і підтвердить особисті здібності студента.

Виховання і навчання йдуть паралельно. Педагог живе зі студентами 
єдиними думками, психологічна установка дається на творчість, на мистецтво. 
Серед предметів, де ведеться глибока, послідовна індивідуальна робота слід назвати: 
перспективу, живопис, основи композиції,

декоративно – прикладне мистецтво, шрифти. Завдання з кольорознавства, 
декоративно  – прикладного мистецтва, рисунку, художньо  – промислової графіки 
зорієнтовані на самостійну, індивідуальну роботу в музеях, виставках, бібліотеках. 
Підбір елементів за мотивами творів народних художників для оздоблення предметів 
вжитку, аналіз творів видатних українських або зарубіжних художників, створення 
ескізу композиції, робота над начерками, формує розуміння гармонії, краси, залучає 
студентів до вивчення теоретичних основ образотворчого мистецтва і використання 
в майбутній професії. Яке б завдання не отримали студенти, наприклад, розробка 
ескізу ігрової дитячої кімнати, ескіз інтер’єру, розробка кирилиці за Григорієм 
Нарбутом, вивчення різних стилів шрифтів, робота над вітражем за мотивами 
українського народного розпису, кожне із завдань активно впливає на такі критерії 
якості підготовки спеціалістів, як: сформованість творчого досвіду, міцність знань, 
системність, науковий і дослідницький пошук, професійна адаптація до тих чи інших 
умов роботи. Студенти старших курсів працюють над захистом дипломних проектів, 
а робота над спорідненою темою може об’єднати в одну дослідницьку групу.

Серед форм індивідуальної роботи, що проводяться в нашому навчальному 
закладі: конференції, конкурси, виставки творчих робіт, участь у роботі творчої ла-
бораторії, участь у роботі студентського наукового товариства, запровадження твор-
чих проектів, тощо.

Практика довела, що викладачам, які органічно поєднують педагогічну і 
творчу діяльність, у більшій мірі вдається викладати навчальну інформацію в уза-
гальненому, систематизованому викладі, поєднувати образну і вербальну (словесну) 
форму, її подання аналізувати і передбачати труднощі, які виникають у студентів. Ді-
яльність студента оцінюється, корегується педагогом, а у разі необхідності, допома-
гає у вирішенні поставленої мети. Тут і власні думки, і оцінки, і судження.

Характерними психологічними особливостями викладача є лідерство, вмін-
ня впливати на ситуацію, вправно використовувати вербальні і не вербальні засоби у 
процесі комунікації, контролювати ситуацію.
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Студент довіряє викладачеві і останній стає для нього авторитетом.
Не можливо уявити ефективність роботи без спілкування, без викладання 

думок, вміння знайти спільну мову, навчитися «слухати одне одного», не бути «над 
студентом», а направляти, коректувати ту чи іншу ідею, задум студента. Принцип 
співробітництва повинен бути врахований в індивідуальній роботі зі студентом. 
Шукаючи та вивчаючи літературу для виконання певного завдання, написання само-
стійних робіт, рефератів, доповідей, повідомлень, студенти під час лекції колективно 
обговорюють, оцінюють не тільки результат, але і шлях прийняття рішення, що при-
вів до даного результату.

Викладачі постійно ознайомлюються з методичною літературою, опрацьову-
ють науково – методичні журнали, вивчають досвід

навчально – вихової роботи своїх колег за фахом, експерементально переві-
ряють доцільність запровадження у практику педагогічних інновацій (співбесіди, ку-
раторська робота, екскурсії, вихід на етюди, перегляд робіт, літня практика, тощо).

Для майбутніх молодих людей така форма роботи стає школою бачення, 
академією художніх смаків, а індивідуальна робота сприяє закріпленню і розвитку 
вмінь, навичок, можливості працювати на перспективу, створюючи позитивні умови 
для розвитку здібностей кожного вихованця.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Воспитание и образование.

Абдрахманова М.В.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ «ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(ПРИРОДОСООБРАЗНЫЙ АСПЕКТ)

Ключевые слова: принцип, преемственность, природосообразность, воспи-
тание, дошкольники, младшие школьники.
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В современной период развития образования первостепенной становится 
задача реализации преемственности в системе «дошкольное образовательное учреж-
дение  – начальная школа» на основе соблюдения природосообразного характера 
воспитания детей при переходе из одного периода развития в другой. Преемствен-
ность в данном случае является механизмом осуществления целостного и системно-
го подхода к воспитанию, которая учитывает взаимосвязь в целях, содержании, ме-
тодах, приемах, средствах воспитания, поскольку именно преемственность является 
основным связующим звеном между этапами системы «дошкольное образовательное 
учреждение – начальная школа».

Природосообразное воспитание детей в системе «дошкольное образова-
тельное учреждение – начальная школа» осуществляется наиболее успешно, на наш 
взгляд, обеспечением «безболезненного» перехода из одного периода детства в дру-
гой, минуя возрастные кризисные периоды и сохраняя, тем самым, самоценность 
детства (С.Т. Шацкий, А.В. Запорожец). В этом неоценима роль педагога, предприни-
мающего специальные творческие усилия по применению форм, методов и средств 
в определенном направлении  – в комплексе развития, воспитания и обучения до-
школьников и младших школьников.

Преемственность как педагогическая категория понятие довольно ши-
рокое и многостороннее. Категория преемственности используется в психолого-
педагогической и методической литературе для раскрытия межпредметных и внутри-
предметных связей в учебных предметах; для обозначения связей между учебными 
и воспитательными учреждениями; для характеристики взаимосвязей между компо-
нентами учебно-воспитательной деятельности. Говорят о преемственности в препо-
давании того или иного предмета, о преемственности в работе тех или иных учебных 
заведений и т.д. Часто под этим термином подразумеваются формы педагогической 
деятельности, осуществляемые, например, воспитателями детских садов и учителя-
ми школ, преподавателями школ и вузов. Понятие преемственности характеризует 
также требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся на каждом этапе 
обучения, формам, методам и приемам объяснения нового учебного материала и ко 
всей последующей работе по его усвоению.

Под преемственностью в педагогических процессах и явлениях понимается 
такая связь старого с новым и нового со старым, когда возникающие в условиях этой 
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связи диалектические противоречия разрешаются путем организованного взаимо-
действия соответствующих компонентов [7].

З.Б. Лопсонова, исследуя историю проблемы преемственности в отечествен-
ной педагогике, выделяет, что в условиях соответствующего воспитания у старшего 
дошкольника формируется ряд ценных новых черт социально-личностного разви-
тия, имеющих особое значение для вступления в новые условия школьного обучения 
[3, 81 – 82].

Изучая проблему преемственности в системе «дошкольное образовательное 
учреждение – начальная школа», А.А. Люблинская рассматривает вопрос преемствен-
ности с позиций общей теории личности и законов ее формирования на основе реше-
ния двух задач. Во-первых, определение содержания деятельности детей в дошкольном 
образовательном учреждении и начальной школе с целью достижения согласованности 
и последовательности в работе и, во-вторых, определение путей осуществления преем-
ственности. В качестве исходных позиций она выделяет целостность, направленность, 
активность или действенность личности для обеспечения преемственности в работе 
дошкольного образовательного учреждения и начальной школы и подготовки к бес-
кризисному периоду от одной ступени к другой [5, 32 – 34].

Д.Б. Эльконин в теории возрастной периодизации психического развития 
детей определяет, что внутренние законы такого развития у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста едины, и дошкольный период и период начальной 
школы можно объединить в «единую эпоху детства» [9].

В.Я. Лыкова в определении преемственности в воспитательной работе до-
школьного образовательного учреждения и начальной школы основывается на целост-
ности процесса, обеспечивающего полноценное личностное развитие ребенка, его фи-
зическое благополучие в переходный период от дошкольного возраста к воспитанию 
и обучению в начальной школе, направленного на перспективное формирование лич-
ности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания [4].

В решении проблемы природосообразного воспитания детей в системе «до-
школьное образовательное учреждение  – начальная школа» мы придерживаемся 
концепции Р.Б. Стеркиной (1996), которая выделяет несколько оснований: состоя-
ние здоровья и физическое развитие детей; уровень развития познавательной ак-
тивности детей; умственные и духовные способности учащихся; сформированность 
творческого воображения детей как направления интеллектуального и личностного 
развития; развитие коммуникативности, т.е. умение общаться со взрослыми и свер-
стниками [8]. Учитывая эти компоненты, представляется возможность воспитания 
природосообразной, гармонично-развитой личности.

Современные исследователи (А.В. Белошистая, Н.Ф. Виноградова), рассма-
тривают преемственность между дошкольным и начальным звеном обучения как 
одно из условий непрерывного образования ребенка [1, 3 – 10; 2, 7 – 12].

На наш взгляд, целью воспитательного процесса в дошкольном образователь-
ном учреждении и начальной школе является создание психолого-педагогических 
предпосылок, не дублирование программ, а их органичная преемственность.

Успешность реализации преемственности в системе «дошкольное образова-
тельное учреждение – начальная школа» определяется целым рядом факторов, ко-
торые создаются педагогически грамотной воспитательно-образовательной средой, 
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адекватной психологическим и физиологическим особенностям и возможностям де-
тей. Преемственность между детским садом и школой должна оставаться двусторон-
ним процессом, при котором дошкольное воспитание сохранит свою самоценность 
как основа формирования физиологических, личностных, психологических качеств 
ребенка, а школа развивает выявленный в детском саду потенциал учащегося.

Природосообразное воспитание детей в системе «дошкольное образова-
тельное учреждение  – начальная школа» в рамках внешней преемственности (ор-
ганизационный аспект) должна оставаться двусторонним процессом, при котором 
дошкольное воспитание будет служить основой формирования физиологических, 
личностных, психологических качеств ребенка, а школа будет способствовать раз-
витию выявленного в детском саду потенциала учащегося.

Природосообразное воспитание дошкольников и младших школьников 
должна осуществляться на основе преемственности «дошкольное образовательное 
учреждение – начальная школа» при помощи «легкой» и «мягкой» адаптации ребенка 
к новым условиям жизнедеятельности, предупреждением отрицательного влияния 
нового периода жизни на здоровье, психическое и эмоциональное благополучие де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация:
В данной статье мы рассматриваем и предлагаем основные аспекты и кри-

терии воспитания свободной творческой личности, которые на наш взгляд, являют-
ся наиболее эффективными для её формирования. Неотъемлемой частью воспитания 
свободной творческой личности является наличие и предоставление человеку свободы 
выбора. В статье также выделены некоторые другие аспекты, придерживаясь которых 
можно воспитать свободную творческую личность как в себе, так и в ребёнке.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, свобода, твор-
чество, творческая личность, понятие выбора, свобода выбора.

Abstract:
In this article we are researching and offering the general aspects and criteria of 

the free and creative education. In our opinion these aspects are the most effective for such a 
personality formation. The main detail of the free and creative person education is the existence 
and concession of the choice freedom. In the article we also note some other aspects that can be 
useful for education of the free and creative person in child and in yourselves.

Keywords: innovation, innovation activity, freedom, creation, creative person, the 
conception of choice, the choice freedom.

На каждом этапе становления общества перед инновационной деятельно-
стью возникали новые задачи, а их разрешение требовало адекватной и продуманной 
методики применения.

Эффективность функционирования образовательной деятельности во мно-
гом зависит от результатов управленческой деятельности по созданию новшеств, но-
ваций, нейтрализации рисков и реализации нововведений.

Но качественные нововведения не появляются сами собой. Каждое нововведение – 
это результат творчества личности, его нестандартное мышление, отсутствие страха и точно 
известная ему конечная цель. Такому человеку не страшны ни стандарт, ни риски, ни посто-
янно обновляющиеся правила, так как творчество – свобода самовыражения, следовательно, 
творческая личность – это в первую очередь свободный человек. В процессе нововведения 
таким человеком управляет не страх перед различными препятствиями в процессе реализа-
ции намеченного, а его четко сформулированная и установленная конечная цель.

Но таким человек не становится просто в процессе своего жизненного фор-
мирования, его необходимо таким вырастить, воспитать. Роль семьи и педагогов в 
воспитании такого свободного человека – решающая.
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Необходимо отметить, что система образования постоянно, особенно в по-

следнее десятилетие, теряет действительных творческих личностей. Многие учрежде-
ния, в том числе и работники министерства образования даже не задумываются, по-
чему это происходит. Основная проблема заключается в том, что все без исключения 
решения навязываются, диктуются, спускаются сверху. Исходя из этого, человек теряет 
интерес к работе, а теряет его потому, что не чувствует перед собой ответственности за 
конечный результат. В таком случае человек думает: «Это не я придумал, не моё дело. 
Вы это сотворили – вам и отвечать». Соответственно, ни о каком творчестве не может 
быть и речи. Всё чаще и чаще люди, изо дня в день занимаясь этим рутинным делом, не 
хотят отвечать за свою работу, за её результаты, думать наперёд, находить нестандарт-
ные пути решения, искать варианты. Работники жалуются, оправдываются, обвиняют 
всех и вся. Руководитель в свою очередь, ищет виноватых, «принимает меры». Замкну-
тый круг… А всё потому, что обе стороны пытаются избежать ответственности.

Свободный же человек способен найти выход из любой, даже из самой слож-
ной, ситуации, так как исходит из следующих соображений: «Я творец, я создатель и 
я отвечаю за то, что сделал».

Неотъемлемой частью развития свободной творческой личности является 
понятие выбора, а именно «свобода выбора», наличие и предоставление человеку 
этого выбора. У ребёнка начиная с первого года жизни должна быть свобода выбора, 
но для этого, как минимум, необходимо наличие этого выбора. Базовым условием 
«свободного» развития является обеспечение выбора по как можно большему числу 
сфер воспитания. В японской системе дошкольного воспитания существует методи-
ка свободного выбора. Такое управление детьми ставит их перед необходимостью 
выработки самостоятельного решения. С одной стороны, это развивает чувство от-
ветственности, с другой, человек привыкает к самостоятельности, и тогда диктат и 
бездумное подчинение уже не для него. Вместо «Ешь быстрее!» – подсказка: «Через 
три минуты начнутся мультфильмы». Вместо «Немедленно за уроки!» – более так-
тично и мудро: «Ты сядешь за домашнее задание сейчас или после чая?» [URL: http://
www.medical-enc.ru/vospitanie-detey/kak-vospitat-svobodnogo-cheloveka.shtml (дата 
обращения: 04.03.14)]. Именно выбор даёт человеку ощущение свободы. А свобод-
ный человек неизбежно становится более ответственным.

Анализируя материал по психологии свободы, мы можем составить класси-
фикацию понятия «свобода выбора» и изобразить её на схеме:
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Условно говоря, эта схема противопоставляет внешнюю и внутреннюю сво-

боду так же, как и психологические явления «хочу» и «надо». Например, ребёнок не 
может заставить себя начать подготовку к экзамену. Он всё откладывает и отклады-
вает подготовку на последние дни. Внутренняя свобода выбора, т.е. его желание за-
няться чем-то более приятным «тянет его на свою сторону». Он переводит приоритет 
с основного занятия на развлечения. Безусловно, он может отдохнуть какое-то вре-
мя, а затем в более короткие сроки успеть подготовиться. Это его выбор, им правит 
внутренняя свобода. Однако наряду с желаниями существует еще и понятие необхо-
димости для того, чтобы заставить себя делать что-либо. Этот самый ученик может 
подумать и вспомнить, для чего он все это делает, что он получит взамен, чему это 
может помочь. Допустим, он хочет заслужить уважение к себе своих друзей и учите-
ля, либо эти результаты помогут ему при поступлении в институт, либо он хочет по-
радовать своих родителей и т.д. И он забывает о своих развлечениях и приступает к 
выполнению основной работы несмотря на то, что у него нет желания для этого. Тем 
самым он приобретает внешнюю свободу. Иногда внешняя свобода гораздо сильнее 
внутренней. Поэтому развитие в ребенке чувства внешней свободы является немало-
важным фактором развития в нём творческой личности, способной к инновациям и 
прогрессивному движению.

Непреодолимое «надо» с железной необходимостью подчиняет себе всякое 
«хочу». В ситуации, когда человек не свободен в выборе своих поступков и желаний, 
он остаётся свободным в выборе мотивов. Если он свободен в выборе мотивов, по 
которым вынужден совершать неприятное для него действие, то, безусловно приоб-
ретает внешнюю свободу. У нас всегда остаётся возможность объяснить себе, для 
чего мы делаем то, что нам не хочется делать. Человеку свойственно избегать бес-
смысленных действий [URL: http://managercoach.by/выбор-есть-всегда/ (дата обраще-
ния: 04.03.14)].

Свобода выбора является первым и важнейшим аспектом развития свобод-
ной творческой личности. Но необходимо также выделить несколько других аспек-
тов, придерживаясь которых можно воспитать свободную творческую личность как 
в себе, так и в ребёнке. Итак, кратко перечислим их.

Во-первых, это отсутствие страха и необходимость избавления от так назы-
ваемых манипуляторов. Необходимо просто забыть о страхе как таковом и разного 
рода внешних преградах. А для этого человеку необходимо выбрать, что же для него 
является более приоритетным: реальное желание создать что-либо и продвинуть 
свою новаторскую идею или думать о том, какова будет реакция других, которые 
сами в свою очередь, ничего подобного ранее не создавали. Необходимо вспомнить 
из истории и отметить, что любая новаторская и гениальная идея на начальном этапе 
своего становления всегда воспринималась обществом и конкурентами с подозрени-
ями и малоперспективными. Эти проекты смогли сделать прорыв в первую очередь 
потому, что их создатели были уверены в том, что сотворили, знали о том, что нужно 
обществу ещё до того, как общество начало задумываться о чём-то подобном, а также 
потому, что эти творческие личности сами вели свои инновации к реализации, а не 
общество управляло ими. Соответственно, как подобное общество, так и отдельные 
личности могут выступать в роли манипуляторов, препятствующие реализации ин-
новационных идей. Самым эффективным средством от манипулирования является 
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собственное мышление, чутьё и самое главное, уверенность. Создатель инновацион-
ной идеи должен убедить себя, что это именно его идея и только он должен думать о 
том, как её реализовать. Никто не знает об инновации лучше, чем её создатель, поэто-
му только он в силах взять на себя ответственность и реализовать её.

Во-вторых, необходимым условием воспитания свободной творческой лич-
ности является воспитание в человеке чувства уверенности в себе и своих силах. Для 
этого необходимо хвалить ребёнка и поддерживать его творческое желание, помо-
гать ему в реализации, подсказывать ему более эффективные пути для достижения 
результата. Ребёнку будет очень приятно видеть, что кроме него к процессу реали-
зации задуманного причастны также его близкие, друзья. Поэтому немаловажным 
фактором является воспитание в ребёнке умения привлекать на свою сторону людей, 
в которых он уверен, узких специалистов, которые знают некоторые детали лучше 
него и всегда могут поддержать его идею. Умение создавать команду единомышлен-
ников – ключ к успеху любой инновации.

В-третьих, это творческое разнообразие или необходимость обеспечения детей 
различными источниками произведений искусств. Для развития свободной творческой 
личности необходимо прививать детям любовь не только к компьютеру и интернету, ко-
торые пользуются у них наибольшей популярностью, но и к музыке, живописи, лите-
ратуре, танцам и другому искусству. Чем больше видов искусства развивает и увлекает 
ребёнка, тем более свободная и творческая личность сформируется в нём.

В-четвёртых, необходимо оставлять за человеком право на ошибку. Каждо-
му свойственно ошибаться. Разумным человеком является тот, кто вовремя заметит 
свою ошибку и не боясь её, сможет в короткие сроки её устранить.

И наконец, в-пятых, только свободный и творчески мыслящий человек мо-
жет воспитать себе подобного. Поэтому наряду с уже перечисленными аспектами 
формирования и воспитания свободного и творческого ребёнка, необходимо также 
выделить некоторые критерии для самовоспитания педагога.

Именно свободное освоение учителями педагогических инноваций, являясь 
внутренней потребностью, позволит преодолеть многие психологические и практи-
ческие барьеры нововведенческой деятельности.

Для того, чтобы образование было свободным и обновляющимся естествен-
ным способом, школа должна стать открытой для внешнего взаимодействия с окру-
жающим миром. Это является одной из важных проблем многих современных тех-
нологий образования, связанная как с готовностью самих учителей, так и с работой 
школы как социальной системы. Современная школа до сих пор остаётся консерва-
тивной во многих аспектах, связанных с методами, формами, содержанием образо-
вания, которые направлены на то, чтобы сообщить учащимся как можно больший 
объём знаний, а не на развитие их способностей и собственной активной позиции.

Многие технологии обучения изолированы от внешних изменений и не 
учитывают ни национальных, ни школьных, ни личностных особенностей. Ре-
шением данной проблемы, на наш взгляд, может быть готовность учителей само-
стоятельно проектировать и разрабатывать педагогические технологии, а не только 
умение овладевать ими и реализовывать их в большом количестве. Каждому учите-
лю необходимо самостоятельно уметь создавать собственные педагогические тех-
нологии по своему предмету и в своей воспитательной работе, учитывая специфи-
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ку конкретного образовательного учреждения и контингента учащихся. И помимо 
конкретных организационно-процессуальных умений по созданию собственных 
педагогических технологий, первичным условием является духовно-нравственная 
ориентация педагога. Заряженность учителя на достижение высоких целей своей 
деятельности становится неотъемлемым условием работы с современными педаго-
гическими технологиями.
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Сучасний розвиток нашої держави характеризують зміни соціально-
економічних умов. Відповідно ці зміни зумовлюють підвищені вимоги до 
здійснення висококонкурентої професіоналізації спеціалістів соціальної сфери. Як 
фундаментальна умова практичного забезпечення соціальної політики у державі 
соціальна робота відповідає життєвим потребам кожної людини та потрібна 
суспільству для допомоги у вирішенні найголовніших проблем. У зв’язку з цим 
підвішується роль соціального працівника як професіонала і значення соціальної 
роботи як виду професійної діяльності.

З огляду на це назріла потреба посилення професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників, що потребує формування та максимально можливого 
розвитку їх професійної компетентності, умінь творчо та самостійно пристосовувати 
здобуті знання.

Соціальна політика України характеризується наявністю державних 
документів, а саме: Закон України “Про соціальні послуги” (2003р. зі змінами 2012р.), 
“Про соціальну роботу” (2001р. зі змінами 2012р.), “Про державні соціальні стандарти 
та державні соціальні гарантії” (2000р. зі змінами 2012р.), “Про схвалення Стратегії 
реформування системи надання соціальних послуг” (2012р.) та інші, що визначають 
завдання щодо розробки й впровадження на державному рівні соціальних послуг 
населенню.

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчив, що актуальність 
щодо проблеми готовності особистості до різноманітних видів діяльності доведена 
цілою низкою досліджень у психолого-педагогічному напрямі. Питання готовності 
майбутніх фахівців до різної професійної діяльності розкривається у наукових 
працях Н. Андрієвської, Л. Григоренко, Н. Єлової, С. Корнієнко, Т. Ярошенко.

Сeрeд вагомих нaукoвих доробків з прoблeми особистісно-професійного розвитку 
майбутніх соціальних працівників акцентуємо увагу на праці українських (I.  Звєрєвa, 
A.  Кaпськa, O.  Кaрпeнкo, М.  Лукaшeвич, I.  Мигoвич, Л.  Мiщик тa iн.) тa зaрубiжних 
нaукoвцiв (В. Бoчaрoвa, Л. Джoнсoн, М. Дoeл, Б. Шифoр, Н. Шмeльoвa тa iн.).

Одним із найважливіших завдань, що на даний час потребує першочергово 
вирішення, є доцільне застосовування людського потенціалу, а саме: підготовка кадрів 
для різноманітних галузей життєдіяльності суспільства на високоякісному рівні.
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Загальновідомо те, що соціальний працівник є уособленням виду професійної 

діяльності “Соціальна робота”. Все частіше виникає необхідність у кваліфікованих 
соціальних працівниках, які б змогли розв’язати, зумовлені суспільством, завдання. 
Отже, майбутньому соціальному працівникові потрібно володіти багатим та 
різноманітним колом професійних знань, умінь і навичок, які б він міг застосовувати 
щодня у своїй практичній діяльності. З метою здобуття відповідного рівня професійної 
віддачі необхідний високий рівень освіченості (саме у соціальній роботі) й готовності 
до професійної діяльності.

За підготовку спеціалістів зі сфери соціальної роботи долучилася значна 
кількість навчальних закладів. Однак на сьогодні відсутня достатня науково-
методична база, конкретна концепція та спланована система навчання й виховання. 
Відповідно до цього розповсюджується феномен низькоякісного виконання 
своїх професійних обов’язків соціальними працівниками, що є, у свою чергу, 
неприпустимим для спеціалістів саме такої спеціальності як соціальна робота.

Об’єктом професійної уваги соціального працівника є велика кількість різних 
клієнтів та соціальних груп населення, що потребують допомоги. Дуже вагомим під 
час роботи з такою категорією клієнтів соціальної діяльності, як люди з особливими 
потребами, є кваліфіковане виконання своїх професійних обов’язків, комунікативні й 
організаторські вміння. Враховуючи чутливість та вразливість даної категорії людей, 
соціальному працівникові потрібно володіти достатнім об’ємом знань стосовно 
роботи з людьми з особливими потребами й певним складом особистих якостей, 
чого, на нашу думку, не в змозі в повній мірі забезпечити навчальні заклади під час 
підготовки майбутнього фахівця.

Розгляд та проведення аналізу наукової літератури засвідчує, що провідні 
напрями досліджень більшим чином спрямовані на перевагу критеріїв професійної 
компетентності, психологічної готовності й придатності вчителів, психологів та 
соціальних педагогів. Водночас не досить достатньо звертається увага на розробку 
напрямів дослідження, що відповідні проблематиці, спрямованій на становлення 
особистості та підготовку майбутнього соціального працівника.

Дуже важливим у професійній підготовці соціальних працівників є 
врахування різноманітності таких функцій, як: прогностичної, аналітичної, 
управлінської, соціально-профілактичної, соціально-побутової, соціально-правової, 
соціально-реабілітаційної тощо. З метою виконання та реалізації даних професійних 
функцій майбутньому фахівцеві соціальної сфери необхідні як достатньо серйозна 
професійна освіта, так і особистісна готовність із дотримання відповідних 
професійно-етичних принципів та норм.

Еталоном успішного навчання студентів та дієвості їх професійної підготовки 
виступає існуюча система професійної підготовки студентів з соціальної роботи 
у вищих навчальних закладах, яка більшим чином звертає увагу на професійну 
складову навчання. Тоді як молодий спеціаліст на своєму шляху в процесі трудової 
діяльності стикається окрім проблем професійних (рівень його знань, умінь та 
навичок), ще й з проблемами соціального та психологічного напрямку. З’являється 
потреба досліджувати процес професійної підготовки як полівалентний процес, бо 
вона може проявляти себе не тільки в одній, а й в різних сферах людської діяльності. 
Виходячи з цього, необхідно особливу увагу приділяти формуванню готовності до 
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майбутньої професійної діяльності у професійній підготовці соціальних працівників 
у вищій школі протягом всього періоду підготовки.

Вивчення тих проблем, що пов’язані з професійною готовністю майбутніх 
соціальних працівників, на даний час є актуальним з певного ряду причин. По-перше, 
вони мають вплив на якість надання потребуючим верствам населення різноманітної 
соціальної допомоги, що в свою чергу вимагає особистісного підходу до кожного 
клієнта, загальних і профільних знань, можливості застосовувати набуті знання 
у своїй практичній діяльності тощо. По-друге, відповідно до науково-технічного 
прогресу виникає необхідність у різних інноваційно-передових технологіях, які 
можуть застосовуватися інформаційними системами, соціальними організаціями 
і службами, що, у свою чергу, вимагає від майбутніх спеціалістів соціальної сфери 
освоєння достатнього обсягу умінь та навичок, інформації, які надають можливість 
швидше пристосуватися до певних змін, у тому числі й брати участь в інноваційних 
процесах. По-третє, професійна готовність студентів до соціальної роботи має вплив 
на розвиток соціальної структури суспільства, що спричинює характерні властивості 
політичного й культурного життя нашої країни, демографічні процеси в ній.

Отже, соціальна робота є одним із найбільш складних й багатопланових 
різновидів професійної діяльності у сфері “людина  – людина”, належить до ряду 
найважчих серед “професій допомоги”. Періодичний вплив стресових факторів під 
час взаємодії з клієнтом, якому характерні різноманітні потреби і складні життєві 
обставини, досить високий ступінь відповідальності з приводу прийняття рішень, 
вимагає від нього певного ряду професійно вагомих якостей, професійної культури 
й достатнього рівня особистісної зрілості. Вищезазначене засвідчує актуальність 
дослідження умов, основних шляхів та засобів формування професійної культури 
майбутніх соціальних працівників під час їх високоякісної особистісної і професійної 
готовності у вищому навчальному закладі.
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Проблемы создания условий для активного творческого развития личности 
студентов в рамках подготовки к будущей профессиональной деятельности нераз-
рывно связаны с информационно-организационными аспектами, протекающими в 
современном обществе.

В последние десятилетия прослеживаются определенные тенденции в разви-
тии общества. Одна из них связана с ростом объёмов информации, их динамического 
обновления. Результаты многочисленных исследований показывают, что происходит 
процесс фактического удвоения объёмов информации в инфоноосфере Земли. Мно-
гие исследователи отмечают, что параллельно стремительными темпами происходит 
и старение исходной информации. Это объясняется тем, что появляются и развива-
ются новые направления в традиционных, классических науках, возникают междис-
циплинарные науки.

Естественно, что вышеназванные тенденции сказываются и на современной 
школе. Система образования в настоящее время испытывает колоссальное давление. 
При этом в его развитии реализуются нередко противоречивые, разнонаправленные 
процессы. Анализ этих процессов показывает, что современная школа вот уже не-
сколько десятилетий находится в затяжном кризисном состоянии. Связано это не 
только с финансово-экономическими проблемами, характерными для отечественной 
школы. Отметим, что ещё в середине 60-х годов П.Я.Ильенков отмечал, что совре-
менная школа в большей своей части является школой памяти. Школа же будущего 
должна стать, по его мнению, в первую очередь, школой мышления. Иными слова-
ми, ориентация на наполнение памяти школьников знаниями по различным наукам, 
характерное для традиционной школы, сегодня меняется коренным образом, ори-
ентируясь на обучение учащихся способам мышления, способам, приемам поиска и 
работы с информационными источниками.

Система образования стоит сегодня перед необходимостью активного ре-
шения этой проблемы. Учителю одному из первых предстоит решать её. Для этого 
же следует начинать с изменениями в личности, взглядах, мотивах самого учителя. 
Оптимальное решение возможно при создании условий для развития личности бу-
дущего учителя. Педагог, работающий в школе зачастую уже сформировавшаяся 
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личность, для изменения профессиональных стереотипов поведения приходится 
прикладывать значительные усилия.

Для молодежи более характерна гибкость мышления и быстрая адаптив-
ность, что дает возможность знакомить в теории и практике с новыми подходами в 
обучении. Поэтому желательно ещё на студенческой скамье показывать возможные 
направления и технологии разрешения этих проблем.

Одним из активно разрабатываемых по многим направлениям в последние 
годы являются вопросы использования современных информационных коммуникаци-
онных технологий в системе обучения (ИСИКТО). Основной идеей является активное 
использование технических достижений — видео, компьютера, гипертекстовых, муль-
тимедийных технологий — в сочетании с современными психолого-педагогическими 
взглядами на процесс обучения и воспитания школьников.

В этом плане будущему учителю желательно не только раскрывать особен-
ности применения ИСИКТО на уроках по профильному предмету. Одновременно 
нужно помочь ему самому освоить работу по их разработке и использованию. Ука-
жем на важность проведения такой работы не только с будущими учителями физики, 
математики, но со студентами — будущими учителями истории и т.д.

Общеизвестно, что наглядно-образные компоненты мышления выполняют 
важную роль в жизни школьника. Использование ИКТ при изучении материала по-
вышают эффективность обучения. Графики, анимации помогают учащимся пони-
мать сложные логические построения. С другой стороны, исследование разных объ-
ектов, их характеристик с помощью компьютера, способствуют усвоению учебного 
материала, усиливают коммуникативные связи.

Сегодня одна из задач учителя    – заинтересовать детей своим предметом, 
стимулировать познавательную и творческую активность школьников, опираясь на 
общеизвестные данные об особенностях восприятия учащихся. Максимум эффек-
тивности урока достигается при реализации познавательной самостоятельности. В 
результате такой работы является формирование и развитие современной информа-
ционной культуры. При этом умения и навыки навигации в огромном пространстве 
информации становятся базисом интеллектуального развития обучаемых, определяя 
его потенциальное место в структуре общества.

Многообразие задач, стоящих перед общеобразовательной школой, сложно 
решать, опираясь только на традиционные подходы.

Умения и навыки самостоятельно работать с информацией, находить, осмыс-
ливать, преобразовывать и, наконец, синтезировать на базе имеющейся информации 
новые знания – в этом сегодня видится наиболее перспективное направление разви-
тия учебного процесса. Такой подход позволит учащимся в дальнейшем выстроить 
линию самообразования и саморазвития. Включение в учебный процесс разнообраз-
ных источников, способов работы с информацией (в т.ч. с помощью информационно-
коммуникационных технологий), оценка доверия этим источникам, обучение поиску 
и опровержению ошибок, умению находить иные, более достоверные источники, всё 
это приводит к активизации познавательной деятельности школьников.

Соответственно, при подготовке будущих учителей нужно знакомить их с 
разнообразием новых подходов к обучению, технологиям их реализации. На заня-
тиях вместе со студентами анализируем, в чем заключаются возможности, каковы 
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слабые места разных технологий в обучении по конкретным учебным дисциплинам. 
Студенты, на основе проводимого на семинарах, практических занятиях обсужде-
ния, выясняют, что использование ИКТ сегодня позволяет:

• применять их на занятия самых различных школьных дисциплин;
• реализовать высокий уровень мотивации учения при использовании но-

вых информационных технологий, осуществляя одновременно щадящий 
психологический климат в учении;

• реализовать удобство работы школьнику, её комфортность;
• осуществлять формирование элементов современной информационной 

культуры.
• обеспечить индивидуальный характер обучения на отдельных этапах, за-

давая темп, скорость и глубину изучения и усвоения знаний;;
• использовать мультимедиа-возможности воздействия на школьника, опи-

раясь на широкий спектр иллюстративных материалов (видеофрагменты, 
анимации, презентации, модели и т.д.);

• показывать школьникам явления и процессы, воспроизведение которых в 
школе по тем или иным причинам невозможно;

• моделировать вместе со школьником широкий круг явлений и процессов 
окружающего мира с возможностью изменения параметров моделируемого;

• реализовывать разветвленную систему контроля и самоконтроля с ис-
пользованием компьютера как тестового, так и экспертного характера, 
подключать систему подсказок, помощи;

Вместе с тем, будущие учителя отмечают слабые места подобных технологий:
• дорогостоящая материальная база оборудования и соответствующего 

программного обеспечения;
• необходимость соблюдения жестких санитарно-гигиенических норм;
• недостаточно глубоко отработанная методика работы как учителя, так и 

школьников с компонентами НИТО;
• отсутствие продуманного управления в ходе занятий (особенно при ис-

пользовании игр) уводит от основной цели обучения;
• внешняя яркость и эффекты в программах приводят зачастую к быстрой 

утомляемости, психологической перегрузке школьников;
• нередко закладываются асоциальные идеи (ярко это проявляется в играх 

типа «Doom», «стрелялках», некоторых симуляторах);
На занятиях по курсам методик преподавания, аудиовизуальным техноло-

гиям в обучения мы показываем студентам, что часть названных «узких мест» се-
годня активно разрабатываются. Рассматриваем со студентами наиболее доступные 
в наших условиях программные педагогические средства. При этом основной целью 
работы будущих учителей является не просто «созерцание» этих ППС, а анализ пе-
дагогических и методических возможностей, выявление сильных и слабых сторон, 
определение роли и места этих ППС в структуре уроков и внеурочной работы с уча-
щимися.

Показывается, что при помощи компьютерных презентаций имеется воз-
можность создания разных типов уроков в соответствии с потребностями и логикой 
изучаемого материала. Потенциал современных мультимедийных технологий по-
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зволяет активизировать познавательную деятельность учащихся. В частности, среда 
MS PowerPoint помогает представить учебный материал более ярко, внести в урок 
новизну. Происходит экономия учебного времени, освобождая его для индивидуаль-
ной работы на уроке, для решения большего числа задач. Информация на слайде в 
графическом виде (чертеж, иллюстрация, блок-схема) более информативна, обеспе-
чивает более полное усвоение информации. Отмечается рост активности школьни-
ков на уроке, происходит оптимизация темпа работы учеников. Соответственно, это 
нередко приводит к участию учеников в разработке элементов урока, т.е. прививают-
ся элементы творческого мышления. В результате у большинства детей повышается 
мотивация учебной деятельности.

Одним из приемов использования НИТО является проектное обучение, 
которое предполагает формирование у учеников умения учиться, конструктив-
но общаться, работать в группе, вести исследовательскую работу. При такой фор-
ме организации занятий создаются все необходимые условия для формирования у 
школьников реального процесса мышления, познания, а так же прививаются навыки 
самостоятельной деятельности, умение работать с различными информационными 
источниками.

Одним из относительно новых мультимедийных средств является интерак-
тивная доска. Это мультимедийное средство качественно нового поколения, которое 
объединило в себе сенсорное устройство с проекционными технологиями. В отли-
чие от проекционного экрана интерактивная доска позволяет управлять процессом 
передачи и восприятия информации в режиме реального времени. При работе с ней 
отмечается, что весь класс вовлекается в активную работу на уроке, при этом повы-
шается концентрация внимания, изучаемый материал лучше запоминается.

Одним из перспективных направлений в мультимедиа обучении будущих 
учителей мы видим гипертекстовые технологии. Как известно, в основе гипертексто-
вого представления информации лежит идея расширения традиционного понятия 
текста, путем введения понятия нелинейного текста, в котором между определенны-
ми текстовыми фрагментами выставляются перекрестные связи. В нём определены 
правила перехода от одного фрагмента текста к другому. Таким образом, получается 
система, которая называется гипертекстом или нелинейным текстом. Базисным её 
компонентом является справочная (информационная) статья, состоящая из заголов-
ка, собственно текста и списка ссылок на родственные статьи. Для удобства пользо-
вания гипертекст обычно снабжен алфавитным указателем (глоссарием) и списком 
основных тем.

Отметим, подобные информационные системы имеют свои особенности, 
связанные со спецификой организации учебного процесса в системе образования. 
Имеется в виду:

– материал, построенный по принципу гипертекста, удобен для восприятия, 
оказывает воздействие на запоминание основного содержания;

– гипертекст обычно дает учащимся динамическую систему, в которой име-
ются разные возможности, одновременно позволяя реализовать и самостоятельную 
работу и активные действия школьников;

– работа с гипертекстом приводит к росту интеллектуального уровня обу-
чаемых;
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– подводит учеников к пониманию наличия информации разных видов и ва-

риантности способов ее представления;
– способствует системно-структурному представлению об изучаемом;
– у школьников формируется информационная культура.
Обсуждая со студентами – будущими учителями теоретические аспекты, за-

тем мы переходим к практическому освоению этих технологий с учетом специфики 
их профиля. В ходе проведения этой работы накоплен интересный методический и 
технологический материал, проведен анализ большого числа существующих ППС. 
Студенты также разрабатывают уроки с применением различных ИКТ, показывают 
их фрагменты, защищают свои проекты уроков.

Интересным развитием этой идеи стало представление и защита проектов 
Web-страничек факультетов, отдельных кафедр, спортивных секций, разработанные 
группами студентов. Несомненный интерес у преподавателей вызывают странички 
электронных учебников с использованием возможностей гипертекста.

Подводя итоги обсуждения, отметим следующее. Подрастающее поколение 
должны учить учителя, обладающие гибкостью мышления, способностью к самосо-
вершенствованию и саморазвитию.

Решение проблем подготовки таких специалистов невозможно, если не соз-
давать условия для всестороннего развития личности будущего учителя в ходе ауди-
торной и внеаудиторной работы; если не создать гибкую систему реагирования на 
запросы такой личности.

У этой многофакторной проблемы множество аспектов как теоретического, 
так и практического плана, предполагающей необходимость целенаправленной дея-
тельности преподавателей самых различных специальностей и дисциплин.

Литература:
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2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические 

и информационные технологии в системе образования: Уч.пос. – М., 2001.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация.Встатти проведен анализ результатов применения информа-
ционно коммуникационной компетентности учебы показывает, что использование 
последних значительно повышает качество знаний и повышается активная позиция 
молодежи в получении знаний, что положительно влияет на формирование готовно-
сти будущих учителей трудовой учебы к развитию экономической компетентности 
учеников.

Ключевые слова: информационно коммуникационной компетентности , 
экономические знания, экономическая компетентность, технология.

Annotation. Ustatti of proveden analiz rezul’tatov primeneniya informatively 
communication to the competence ucheby pokazyvaet, chto ispol’zovanie poslednikh znachitel’no 
povyshaet kachestvo known I povyshaetsya aktivnaya poziciya molodezhi in poluchenii known, 
chto polozhitel’no vliyaet on formirovanie gotovnosti buduschikh uchiteley trudovoy ucheby k 
of razvitiyu economic kompetentnosti uchenikov.

Keyword: informatively communication to the competence ucheby economic 
znaniya economic kompetentnost’, tekhnologiya.

Главной целью педагогического образования является подготовка специали-
стов, которые владеют высоким уровнем профессиональной квалификации, ком-
петентностью по выбранному делу и комплексом личных качеств, актуальных в со-
временных условиях информатизации профессиональной деятельности. Чем выше 
уровень развития профессиональных и личных качеств у будущих учителей техно-
логий, в частности, информационно-коммуникационной компетентности, тем более 
эффективной можно считать их профессиональную подготовку. В настоящее вре-
мя, когда успех социально-экономического развития в значительной мере зависит, 
в частности, от интенсивности инновационных процессов в самых разнообразных 
сферах человеческой деятельности, как никогда раньше стала актуальной потреб-
ность в высококвалифицированных учителях, в частности, учителях технологий, с 
ярко выраженной информационно-коммуникационной компетентностью.

Для учителей технологий информатика не является профилирующим предме-
том, поэтому для них особенно важным становится такое качество, как информационно-
коммуникационная компетентность. Она предусматривает наличие в будущих учителей 
способностей: применять ИКТ в учебе и повседневной жизни; рационально использовать 
компьютер и компьютерные средства во время развязывания заданий, связанных с про-
работкой информации, ее поиском, систематизацией, хранением, представлением; строить 
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информационные модели и исследовать их с помощью средств ИКТ; давать оценку процес-
су и достигнутым результатам технологической деятельности.

Мы считаем, что проблема организации целостного учебно-воспитательного 
процесса, ориентированного на использование ИКТ решается, в том числе, через 
формирование информационно-коммуникационной компетентности будущих 
учителей. Именно в условиях информатизации образования, когда происходит ко-
ренное изменение организационных форм и методов обучения, содержания учеб-
ных курсов, изменяются объем и содержание учебного материала, критерии его 
отбора информационно-коммуникационная компетентность будущих учителей 
является особенно необходимой, поскольку использовать возможности ИКТ стоит 
не столько для поддержки традиционных форм и методов обучения, сколько для 
реализации идей развивающего обучения, интенсификации всех уровней учебно-
воспитательного процесса, подготовки студентов к условиям будущей работы в ин-
формационном обществе.

Следует отметить, что, по мнению многих авторов, использование современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в сфере образования позволит 
педагогам модернизировать цели, содержание, методы, средства и формы учебы, рас-
ширить собственные педагогические возможности, а тем, кто учится, предоставит 
возможность приблизиться к активной работе с доступной для них информацией. 
Теоретические и экспериментальные исследования отечественных и зарубежных 
авторов относительно внедрения информационно-коммуникационных технологий 
в учебный процесс показывают, что принципиальное решение задания реформиро-
вания образования заключается не так в сфере расширения технических возможно-
стей современных технологий, как в отрасли разработки и внедрения дидактичных и 
методических принципов применения отмеченных технологий в обучении. Следова-
тельно, использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 
постоянно динамически обновлять содержание, методы, формы обучения согласно 
изменениям, которые происходят в информационном пространстве Украины и за ее 
пределами, что еще раз доказывает необходимость формирования у будущих педаго-
гов информационно-коммуникационной компетентности.

Анализируя современное состояние применения программных средств в 
учебном процессе, а также во внеклассной работе, можно констатировать, что в на-
стоящее время уже сформировался отечественный фонд компьютерных программ 
для общеобразовательной школы. Компьютерные программы предлагаются разра-
ботчиками в виде педагогических программных средств с методическими и инструк-
тивными материалами или включаются в компьютерный курс. Кроме того, есть раз-
работки инструментальных программных средств или систем для учителя и ученика. 
И именно для успешного их использования будущему учителю технологий нужно 
иметь высокий уровень информационно-коммуникационной компетентности.

Рассмотрим возможности дисциплин профессиональной и практической 
подготовки в формировании информационно-коммуникационной компетентности 
будущих учителей технологий.

Согласно образовательной квалификационной характеристике, педагогиче-
ское высшее учебное заведение должно сформировать будущих учителей технологий 
как социальных личностей, способных разрешать определенные проблемы и задачи 
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социальной деятельности, через выработку умений, определенных в документе. Также 
в документе определены функции (учебная, воспитательная, развивающая, органи-
зационная, планирующая, контролирующая, производственная, диагностическая, 
коммуникативная), типичные задачи деятельности и умения, которыми должен 
владеть бакалавр. Детальный анализ этих заданий и функций позволяет утверж-
дать, что их выполнение требует от будущих учителей технологий высокого уровня 
информационно-коммуникационной компетентности.

Знания, которыми пользуются будущие учителя технологий, являются раз-
ноплановыми и касаются очень многих аспектов будущей деятельности. Поэтому, 
необходимо уметь видеть связь между ними, ведь при подготовке творческого, вы-
сококвалифицированного учителя технологий с высоким уровнем информационно-
коммуникационной компетентности нужно использовать возможности позитивного 
влияния на этот процесс дисциплин естественно-математической, фундаментальной 
подготовки и цикла профессиональной и практической подготовки.

Цикл выборочных дисциплин и цикл дисциплин по выбору студентов явля-
ется тем связующим звеном, которое сможет помочь будущим учителям технологий 
произвести системный подход к анализу полученной касательно ИКТ информации, в 
контексте ответственности за результаты принятых управленческих решений. Цикла 
выборочных дисциплин и цикл дисциплин по выбору студентов направлен не только 
на подготовку, в которой главное место отводится ИКТ, но и на постоянное развитие 
личности как активного субъекта труда, познания, общения. Целью личностно ори-
ентированного образования будущих учителей технологий, направленного на раз-
витие их информационно-коммуникационной компетентности, является содействие 
самореализации, саморазвитию относительно овладения ИКТ, адаптации к профес-
сиональной деятельности, саморегуляции.

Профессионально-педагогической подготовке учителей трудового обучения 
и технологий уделяется внимание в трудах С. Батишева,    Е. Белозерцева, Р. Гуревича, 
М. Кадемии, О. Молдаванова, В. Сластенина,  Д. Тхоржевського и др.

Будущему учителю технологий в своей педагогической деятельности необ-
ходимо иметь широкий кругозор и хороший эстетический вкус, знать производство, 
уметь перспективно думать, владеть аналитическими и объемными методами поиска 
формы, хорошо знать конструкционные и отделочные материалы и иметь высокий 
уровень информационно-коммуникационной компетентности.

Уроки технологий имеют все основания и возможность для решения многих 
социально-педагогических проблем формирования интереса к профессиям мате-
риальной сферы. На таких занятиях ученики получают базовые знания, у них фор-
мируются умения и навыки, которые лежат в основе сознательного выбора данных 
профессий и специальностей. Учитель технологий является интегрирующим звеном 
между реализацией требований общества к трудовым ресурсам и самой личностью с 
учетом ее способностей и интересов.

Методика формирования у студентов, будущих учителей технологий, 
информационно-коммуникационной компетентности должна включать все формы, 
методы и средства организации учебного процесса в ВУЗе. Опыт педагогических ВУ-
Зов свидетельствует, что реальное состояние информационно-коммуникационной 
компетентности будущих учителей технологий, при всех позитивных сдвигах, кото-
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рые отмечаются за последние годы, существенно отстает от потребностей педагоги-
ческой практики.

Для определения профессиональных компетентностей учителя технологий 
также целесообразно рассмотреть основные задания, которые возможно выполнить 
лишь с помощью образовательной отрасли «Технология» [2]: знакомство с основами 
современного производства, основываясь на закономерностях развития природы и 
общества, которые изучаются учениками на предметах по основам наук; обеспече-
ние профессионального самоопределения школьников (за основу берут профессио-
нальную ориентацию на разные сферы производства); формирование у учеников в 
процессе предметной, конструкторской и художественно-конструкторской деятель-
ности таких качеств личности, которые необходимы для будущей трудовой деятель-
ности в разных сферах производства; содействие развитию творческого отношения 
личности к производительному труду на основе индивидуального подхода к учени-
кам и дифференциации содержания и процесса обучения.

Основываясь на вышеперечисленных заданиях образовательной отрасли 
«Технология», к профессиональным компетентностям Х. Процко относит: поли-
техническую, профориентационную, творчески-производительную, личностно-
ориентировочную [1, с.52]. Считаем целесообразным дополнить этот перечень 
информационно-коммуникационной компетентностью.

Анализ учебных планов подготовки будущих учителей технологий показал, 
что ряд нормативных и выборочных учебных дисциплин имеют потенциальные воз-
можности для формирования их информационно-коммуникационной компетентно-
сти, поэтому исходя из содержания многопредметной педагогической деятельности 
учителя технологий в процессе его подготовки в педагогическом ВУЗе, необходимо 
раскрывать сущность информационно-коммуникационной компетентности, обеспе-
чить овладение студентами знаниями содержания компетентности и приобретения 
опыта проявления информационно-коммуникационной компетентности в профес-
сиональных или квазипрофессиональных условиях.

Например, предметом изучения дисциплины «Информатика» являются 
средства компьютерной техники, информационные системы и компьютерные сети, 
информационно-коммуникационные технологии, технологии компьютерного модели-
рования физических систем, явлений и процессов. Целью изучения дисциплины являет-
ся: выяснение роли информатики как науки в современном мире и системе наук, форми-
рования у студентов знаний теоретических основ информатики, приобретения умений 
и навыков использования и разработки средств информационно-коммуникационных 
технологий в своей будущей профессиональной деятельности, которая является осо-
бенно ценным с точки зрения развития их информационно-коммуникационной компе-
тентности. Среди заданий дисциплины: изучение теоретических основ информатики и 
характеристик компьютерной техники, архитектуры, технико-эксплуатационных харак-
теристик и принципов функционирования современных компьютерных систем, пакетов 
прикладных программ, изучения и применения информационно-коммуникационных 
технологий и систем проработки профессиональной информации и моделирования.

После изучения дисциплины студенты приобретают умения: работать с ком-
пьютером в качестве пользователя (включать компьютер, работать с внешними носи-
телями данных, с операционной системой и ее сервисными дополнениями и тому по-
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добное); работать с современными системами обрабатывания текстовых документов и 
графики; использовать готовые программные средства для аналитического, графиче-
ского решения различных задач; на научной основе организовывать свой труд, владеть 
современными методами и средствами сбора, хранения, проработки, представления, 
передачи информации, средствами поддержки интеллектуальной профессиональной 
деятельности; разработать план изучения учебного материала с сочетанием традицион-
ных и информационно-коммуникационных технологий; применять информационно-
коммуникационные технологии для: интенсификации познавательной деятельности 
учеников во время изучения школьного курса технологий, информатики и других 
предметов; управления учебно-воспитательным процессом; решения проблемы ин-
теграции учебных предметов и дифференциации процесса обучения. Таким образом, 
развитие каждого из вышеперечисленных умений способствует развитию показателей 
информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей технологий.

Практика по информационным технологиям, которая проводится по окон-
чании VIII семестра в течение 3-х недель, – является одной из наиболее эффективных 
форм работы относительно формирования информационно-коммуникационной 
компетентности будущих учителей технологий.

Основой практики является самостоятельная работа студентов на базе ком-
пьютерных лабораторий кафедры информационных технологий и инновационных ме-
тодик обучения. Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры.

В процессе прохождения практики по информационным технологиям есть воз-
можность развития информационно-коммуникационной компетентности, поскольку 
студенты изучают: роль информационных технологий в современном обществе, в его 
экономической, социальной и образовательной сферах; принципы построения, струк-
туру современных операционных систем; основные факты о главных устройствах ин-
формационных и коммуникационных технологий и их функции, в частности, о цен-
тральном процессоре, устройствах памяти, периферических устройствах, интерфейсах, 
программном принципе работы компьютера, носителях информации, которые студент 
может использовать в своей деятельности; источник и реципиент информации, про-
цессы кодировки и декодирования, единицы измерения, количества и скорости пере-
дачи и обработки информации; психологические закономерности восприятия, запо-
минания и обработки информации человеком; основы информационной деятельности 
человека, язык, как способ представления и передачи информации, естественные и 
формальные языки; простые примеры информационных моделей реальных объектов; 
алгоритмы, основные алгоритмические конструкции: следование, разветвление, ци-
клы, вспомогательные алгоритмы; виды компьютерной графики, соотношения между 
ними, основные понятия компьютерной графики, назначения, принципы использова-
ния растровых и векторных графических редакторов и тому подобное.

А также в процессе прохождения практики по информационным техно-
логиям есть возможность развития технологически-результативного компонента 
информационно-коммуникационной компетентности, поскольку студенты в про-
цессе прохождения практики приобретают навыки: конфигурировать операционные 
системы под выполнение разнообразных задач; выполнять операции, связанные с 
использованием современных средств информационных компьютерных техноло-
гий, придерживаясь требований техники безопасности, гигиены труда, эргономи-
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ки, ресурсосбережения и условий эксплуатации при соединении разнообразных 
устройств, управления ими, загрузка бумажных и электронных носителей; решать 
задачи построения самых простых наглядных информационных моделей объектов 
и процессов; оперировать с информационными объектами в наглядно-графической 
взаимосвязи (интерфейсе), используя знание об устройствах компьютера, в том чис-
ле, создавать, хранить объекты, удобные для использования индивидуальные катало-
ги, архивировать информацию, пользоваться меню и окнами, экранной справочной 
системой, придерживаться права собственности на информацию, применять меры 
антивирусной безопасности; оценивать числовые параметры информационных 
объектов и процессов, объем памяти, необходимый для сохранения информации, 
скорость передачи информации и тому подобное, и что особенно важно для буду-
щего учителя – создавать информационные объекты с уровнем сложности, которая 
отвечает образовательным требованиям, в том числе: создавать тексты, используя 
базовые средства текстового редактора; структурировать текст (нумерация стра-
ниц, использования списков, ссылок, заглавий, колонтитулов, указателей, адресов, 
обращений, подписей и так далее); проводить проверку орфографии и грамматики, 
использовать в тексте таблицы, изображения; создавать и использовать разнообраз-
ные представления информации: математические формулы, графика, диаграммы, 
таблицы; работать с книгами, с формулами и функциями, оформлять электронные 
таблицы, строить и печатать диаграммы в табличном редакторе; выполнять основ-
ные операции с графическими объектами: создавать рисунки, чертежи, редактиро-
вать, копировать их, использовать основные возможности графического редактора; 
применять средства информационно-коммуникационных технологий в процессе 
изучения методики преподавания школьных предметов и другой образовательной 
деятельности, организации собственного информационного пространства.

Таким образом, из анализа учебных программ лишь незначительного коли-
чества учебных дисциплин подготовки будущих учителей технологий можно сделать 
выводы, что возможности в освещении информационно-коммуникационной темати-
ки отдельно взятых профессиональных дисциплин не одинаковы, однако в большин-
стве дисциплин присутствует информационно-коммуникационный потенциал. Стоит 
отметить, что хотя проблемы формирования информационно-коммуникационной 
компетентности не являются центральным компонентом в содержании вышеперечис-
ленных профессиональных дисциплин, и отсутствуют методики их направленности на 
развитие этого сложного личностного качества, преподавателям ВУЗа важно прово-
дить работу по отбору ярких и доступных для понимания студентов материалов, ко-
торые содержат идеи необходимости развития информационно-коммуникационной 
компетентности для их будущей профессиональной деятельности.

Литература:
1. Процко Х.В. Підготовка майбутніх учителів технологій до профорієнтаційної 

роботи в загальноосвітній школі: Автореф. дис… канд. пед. наук / Х.В. Процко – 
Чернігів, 2009. – 20 с.

2. Тхоржевський  Д. Про розробку державного стандарту освіти  /   Д.  Тхоржев-
ський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – № 3 (10). – С. 2–4.



54

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
ПОД- СЕКЦИЯ 3. Инновации в области образования.

Малапура Ю.С.
Артемівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням

СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  
У КОНТЕКСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОТВОРЧОГО ПІДХІДУ

Анотація. У публікації розкривається сутність феномену індивідуально-
творчого підходу як одного з методологічних орієнтирів дослідження викладання му-
зичного мистецтва. В роботі обґрунтовується необхідність використання у процесі 
навчання індивідуально-творчого підходу, як одного з ефективних підходів формуван-
ня досвіду художньої інтерпретації.

Summary: The article discloses the essence of the phenomenon of individualized 
creative approach as one of the methodological guidelinesfor teaching musical art. This study 
proves the necessity to use individualized creative approach in teaching as one of the efficient 
approaches in developing of artistic interpretation experience.

Ключові слова / Key words: індивідуальний підхід / individualized approach, 
індивідуально-творчий підхід / individualized creative approach, творчість / artistry, 
креативність / creativity.

Сьогодні сучасна загальна освіта спрямована на розвиток індивідуальних 
здібностей учня, формування світосприйняття, розкриття власного “Я”, усвідомлення 
навколишнього світу і себе в ньому як цілісності, що виражена у єдності суспільства 
та навколишнього середовища, психологічного, біологічного, духовного аспектів іс-
нування, що закладає вітальні підвалини досвіду людини. Актуальність формування 
індивідуально-творчого підходу, як одного з ефективних підходів формування досві-
ду художньої інтерпретації є визначальним чинником соціалізації людини, який за-
кладений у пріоритетних напрямах Національної Доктрини розвитку освіти України 
у ХХІ столітті та Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Про Дер-
жавну національну програму “Освіта” (Україна ХХІ століття), “Про загальну серед-
ню освіту”. Виходячи з цього мета нашого дослідження полягає у розкриті сутності 
індивідуально-творчого підходу як одного з методологічних орієнтирів формування 
досвіду художньої інтерпретації.

Для того, щоб виконати завдання, які висуваються суспільством на кон-
венційному рівні до особистості, зокрема до школярів, необхідно імплиментувати 
індивідуально-творчий підхід, як один з ефективних підходів формування досвіду 
художньої інтерпретації. Індивідуально-творчий підхід сприятиме активному залу-
ченню учнів до активних і захоплюючих форм опанування художнього мистецтва, 
ефективному особистісному розвитку, збагаченню його емоційно-естетичного до-
свіду під час сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва і музично-
практичної діяльності, а також формуванню ціннісних орієнтацій, потреби в творчій 
самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.

У науковій рефлексії сутність поняття індивідуального та індивідуально-творчого 
підходу є предметом дослідження багатьох наук, зокрема:
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У наукових доробках з актуальних проблем індивідуального та індивідуально-

творчого підходу вчені розглядають у контексті усіх рівнів методології, визначаючи 
низку питань, завдань і формуючи наукові погляди відповідно до існуючих, підтвер-
джених наукою і актуалізованих у даний час освітньо-парадигмальних установок, 
методологічних підходів.

На загальнофілософському рівні ставиться і певним чином вирішується 
проблема індивідуальності, як необхідний елемент концепції всеєдності. Онтологіч-
но індивідуальність у філософії всеєдності має два прояви: втілення і становлення. 
Схожої позиції дотримувалися, наприклад, такі визначні філософи, як Аристотель, 
Ф. Аквінський, Г. Гегель, Р. Декарт, І. Кант, Ж. Ламетрі, М. Монтень, Й. Песталоцці, 
А. Платоном,Й. Фіхте, Л. Фоєрбах та ін.

На конкретно-науковому рівні методології проблеми індивідуальності висвітле-
но в працях багатьох українських та російських вчених таких як: А.  Бударний, З.  Вятки-
на, С. Гончаренка, І. Дичківська, А. Кірсанова, Л. Кондрашова, В. Лозова, Н.Сегеда, 
Г.Селевко, В.Семенцова, Є.  Рабунський, Р.  Штейнер та ін. Дослідники Б.  Ананьєв, 
А. Рахімов в галузі психології досліджують процеси творчого мислення. Також у сво-
їх наукових дослідженнях цьому питанню приділили вчені педагогічних наук такі, як 
І.  Барташнікова, Д.  Богоявленська, Б.  Грінченко, А.  Макаренко, В.  Сухомлинський, 
С. Сисоєва.

Однак, у педагогічних дослідженнях недостатньо вивченою й розробленою 
залишається проблема індивідуально-творчого підходу до формування досвіду ху-
дожньої інтерпретації шляхом використання індивідуально-творчого підходу на 
уроках музичного мистецтва.

Перш ніж зафіксувати наше уявлення про індивідуально-творчий підхід у 
контексті дослідження методики формування досвіду художньої інтерпретації, ми 
вважаємо доцільним розглянути індивідуальний підхід як такий, що слугує базисом 
першого.

Індивідуальний підхід започаткував австро-німецький філософ і педагог 
Рудольф Штейнер. Заслугою педагога було об’єднання процесу навчання дівчаток і 
хлопчиків, усунення поділу учнів за соціальними прошарками, ступенем обдарова-
ності і належності до різних віросповідань. Завдання педагога Р. Штейнер вбачав у 
використанні технологій, що розвивають в особистості здатність до орієнтованих на 
різноманітність світу суджень і умовисновків [3].

Надалі ми вважаємо за необхідне розглянути поняття “творчість” та “креа-
тивність”. “Креативність” є загально творчою здібністю. Проблемі формування твор-
чої, креативної особистості та її вивчення переконливо доведена в працях відомих пе-
дагогів та психологів В. Андрєєвої, І. Беха, Д. Богоявленської, С. Гончаренко, В. Даля, 
Г. Данилова, В. Дружиніної, Є. Князєва, А. Козирєвої, В. Крижко, А. Лук, В. Моляко, 
Б. Нікітіної, О.Ніколенко, Л. Оніщук, О. Остапчука, Є. Павлютенкова, Н. Протасова, 
В. Пуцова, Р. Семеновой-Пономаревой, Н. Сегеди, С. Сисоєвої, А. Сологуба, В. Сухом-
линського, О. Феоксистової. Праці вчених сприяють розумінню глобальних проблем 
сучасної освіти, культури, мистецтва, які постають на фоні оновлення суспільства 
внаслідок процесів ускладнення його структури, розширення системи суспільних 
зв’язків, підсилення динаміки суспільного розвитку, поєднання інтеграційних і дифе-
ренційних процесів, поліфункціоналізації компонентів суспільної організації тощо.
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Особливістю індивідуально-творчого підходу є те, що науковці поділяють на 

поняття творчості та креативності. Під першим вони розуміють характеристику ді-
яльності індивіда, під другим – якість (або стан) обдарованої особистості, яка зумов-
лює творче ставлення до світу та виявляється у специфічному типі поведінки [6, 9].

На думку Н.А.  Сегеди, креативність являє собою одну з найважливіших, 
пов’язаних з оптимальною психологічною зрілістю характеристик повноцінно функ-
ціонуючої людини, яка реалізує свій потенціал, рухається у напрямку повного пізнан-
ня самої себе та сфери своїх переживань. Долаючи зовнішньо спрямовані обмеження 
та стандарти, креативна особистість здатна продукувати нові незвичайні ідеї, відхи-
лятись у мисленні від традиційних схем, швидше вирішувати проблемні ситуації [5].

Так, В.М. Дружинін вважає, що креативність – загальна творча здібність (пе-
ретворення інформації) [4].

Індивідуально-творчий підхід – це шлях самореалізації і професійного зрос-
тання. Тому він і займає провідне місце у процесі формування музично-творчого по-
тенціалу у особистості [1, 69].

За словами В. Грачова, індивідуально-творчий підхід – це стратегія і тактика 
управління і співуправління професійно-творчим розвитком і становленням індиві-
дуальності майбутнього спеціаліста [2, 15].

Потреба індивідуально-творчого підходу зумовлена тим, що будь-який 
вплив на учня переломлюється через її індивідуальні особливості, через “внутріш-
ні умови”. Необхідною умовою успішної індивідуально-творчої роботи є вивчення 
індивідуальних особливостей учнів. Впровадження індивідуально-творчого підходу 
у процес формування досвіду художньої інтерпретації музичного мистецтва дасть 
змогу враховувати темпи роботи кожного учня, його підготовленість, створює мож-
ливості для диференціації завдань, контролю й оцінювання результатів, забезпечую-
чи самостійність.

Сутність індивідуально-творчого підходу полягає в адаптації навчально-
пізнавальної діяльності до інтересів, здібностей, інтелектуальних запитів учнів, 
інших складових психологічної структури особистості. При цьому досягається 
усвідомлення особистістю себе як творчої індивідуальності, виявлення своїх особис-
тісних якостей, які вимагають удосконалення і коректування, формується потреба у 
самовдосконаленні [3].

Також на наш погляд індивідуально-творчий підхід дає можливість врахову-
вати індивідуально-психологічні особливості, здібності, створює сприятливі умови 
для успішного оволодіння значним обсягом навчального матеріалу на різних рівнях 
вивчення різновидів музичного мистецтва.

Індивідуально-творчий підхід пронизує всю сферу музично-пізнавальної 
діяльності учнів, сприяє формуванню досвіду художньої інтерпретації, розвиває 
всю гаму індивідуальних інтересів та здібностей кожної особистості, відкриває пер-
спективу для вирішень складних художніх завдань і проблем мистецтва сьогодення. 
Індивідуально-творчий підхід полягає у впровадженні в процес музичного мистецтва 
нових форм і методів педагогічної роботи, що обумовлюються рядом особливостей, 
властивих саме процесу музичного навчання у загальноосвітній школі.

Успішне вирішення цього складного завдання, в основі якого лежить опти-
мальне поєднання індивідуально-практичних, групових і фронтальних форм навчан-
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ня, потребує комплексної досконалості всіх сторін музично-педагогічної діяльності: 
методичної, організаторської, комунікативної, гностичної, репродуктивної, коригу-
ючої, творчої. Основне призначення індивідуально-творчого підходу проявляється 
у створенні умов для самореалізації особистості учня, виявлення та розвитку його 
творчих можливостей.

Таким чином, індивідуально-творчий підхід пронизує всю сферу музично-
пізнавальної діяльності учнів на уроці мистецтва, сприяє формуванню досвіду ху-
дожньої інтерпретації, розвиває палітру індивідуальних інтересів та здібностей 
особистості школяра, відкриває освітній потенціал для вирішення складних худож-
ніх завдань і проблем сучасного мистецтва. Використання індивідуально-творчого 
підходу на уроках музичного мистецтва вказує на те, що цей процес ґрунтується на 
принципі актуалізації свідомого ставлення школяра до творчості в різних проявах – 
інтелектуальної, соціальної, моральної – що сприяє звільненню психіки від закріпа-
чення неадекватними об’єктами навколишнього світу.

Подальші пошуки і розробка проблеми індивідуалізації навчання в музич-
ній освіті буде сприяти не тільки практичному підвищенню якості успішності, але й 
більшому заглибленню в сутність процесу музичного розвитку і його основних за-
кономірностей.
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АГРАРНИХ 

УНІВЕРСИТЕТАХ

Анотація: у своїй доповіді автор розглядає проблеми формування основ 
педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного 
профілю, зокрема майбутніх викладачів технічних дисциплін в аграрних ВНЗ.

Ключові слова: педагогічна майстерність, мотивація, педагогічна творчість, 
інженерна творчість, інформаційно-освітнє середовище.

Key words: pedagogical skills, motivation, pedagogical creativity, technical creativ-
ity, informational educational environment.

Соціально-економічні та суспільно політичні зміни в Україні вимагають змін 
у підготовці спеціалістів. Це значно залежить від якості їх навчання за спеціальністю 
у вищому навчальному закладі. Так якість освіти на пряму пов’язана з роботою 
викладацького складу університету. Сучасний викладач у вищому навчальному 
закладі непедагогічного профілю стикається з рядом проблем, які необхідно 
якнайшвидше вирішити. Так викладачі аграрних університетів є в основному з 
випускниками цих же ВНЗ або ж випускниками інших університетів непедагогічного 
профілю, що одразу ж ускладнює їх майбутню викладацьку діяльність. Рівень 
психолого-педагогічної підготовки не відповідає необхідному рівню і специфіка 
освіти в аграрних університетах загалом не дає змоги сформувати належних 
якостей майбутнього викладача. Дослідженнями питання формування педагогічної 
майстерності займались такі науковці як: І.Зязюн, С.Сисоєва, С.Гончаренко, О.Пєхота 
та інші. Теоретичне обґрунтування проблеми підготовки майбутніх педагогів-
інженерів висвітлювались в роботах В.Б. Бакатанової [1], Т.Д. Іщенко [2], О.А. Ма-
каренко [3], Л.Б. Щербатюк [4] та ін.  Але проблема формування основ педагогічної 
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майстерності та визначення умов за яких цей процес буде можливий є недостатньо 
розкритими.

У своєму дослідженні ми сформували три основних умови, які на нашу дум-
ку можуть якісно вплинути на формування основ педагогічної майстерності майбут-
ніх викладачів технічних дисциплін в аграрних ВНЗ. (рис.1)

Так перша умова, пов’язана з мотиваційним аспектом викладацької діяльнос-
ті. Мотиваційний аспект має вирішальне значення для активізації всіх психологічних 
процесів  – мислення, сприйняття, розуміння і засвоєння матеріалу. Як показують 
результати опитування мотивація до педагогічної діяльності зазвичай є досить низь-
кою, що викликано низкою причин: престижність професії у багатьох під питанням, 
зарплатня, матеріальне забезпечення ВНЗ державою та ін..

Дослідження сучасної педагогічної діяльності дає підстави для виокремлення 
двох складових у творчій діяльності викладача технічних дисциплін: педагогічної твор-
чості та інженерної творчості, що і є нашою другою умовою. На нашу думку, ці два понят-
тя мають спільні структури, наприклад обидва види творчості спрямовані на забезпечен-
ня новизни, продуктивності та унікальності способів й результатів. Поєднуючи два види 
творчості майбутні викладачі будуть проявляти готовність до творчих перетворень.

Використання інформаційних технологій, зокрема інформаційно-освітнього 
середовища є нашою третьою умовою. Воно може сформувати та значно розвину-

Рис.1 Умови формування основ педагогічної майстерності майбутніх викладачів 
технічних дисциплін в аграрних університетах
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ти інтелектуальний потенціал ВНЗ, удосконалити та покращити форми та змістове 
наповнення навчальних занять та виховного процессу. В нашому випадку ми кон-
центруємо увагу на використанні нашого інформаційно-освітнього середовища «Со-
крат» на базі Вінницького національного аграрного університету.

Отже, використовуючи всі вище перераховані умови, можна активно та 
успішно формувати основи педагогічної майстерності майбутніх викладачів техніч-
них дисциплін починаючи з першого курсу навчання студентів у ВНЗ непедагогіч-
ного профілю. Нами планується розробка спеціальних методик з використанням 
інформаційних технологій та навчально-методичних посібників і гуртків, які також 
можуть вплинути на формування основ педагогічної майстерності в аграрних уні-
верситетах.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УМОВАХ КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ

Постановка проблеми. Нині одним із завдань вищої педагогічної освіти є 
підготовка компетентного, гнучкого, конкурентоспроможного фахівця для роботи в 
умовах динамічно мінливого ринку, здатного самостійно і творчо вирішувати про-
фесійні завдання.

Навчання у ВНЗ за традиційною системою передбачає орієнтацію на 
парадигму знань. Головним завданням викладання більшість викладачів вбачає 
формування знань, умінь і навичок майбутніх фахівців. Студентам передається 
готова інформація, але нині постає проблема та необхідність формування навичок 
практичного застосування одержаних знань, критичної обробки набутої інформації, 
творчої її переробки та використання.

У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку педагогічних технологій, що 
орієнтовані на майбутній зміст професійної діяльності. На наш погляд, цим вимогам по-
вною мірою відповідає технологія контекстного навчання, що розроблена А. Вербицьким.

Відповідно до технології контекстного навчання, модель діяльності фахівця 
одержує відображення в діяльнісній моделі його підготовки. Проектування предмет-
ного змісту дій студента відбувається за допомогою системи навчальних проблемних 
ситуацій і завдань, поступово наближаючи студента до професійного прототипу, за-
даного в моделі фахівця.

Тому особливого значення набуває проблема формування творчої, продук-
тивної діяльності студентів. Використання в навчальному процесі технології контек-
стного навчання, проблемних методів у ВНЗ дозволяє інтегрувати різні види діяль-
ності студентів і сприяти підготовці конкурентоздатного фахівця.

Аналіз попередніх досліджень вчених свідчить, що проблемі підготовки 
конкурентоздатного майбутнього вчителя присвячені дослідження вчених: Р. Гуре-
вича, І. Зязюна, С. Сисоєвої, Н. Ничкало та ін.

Розглядаючи формування цілісної, творчої, продуктивно мислячої особис-
тості вчені виділяють нові підходи до організації та здійснення навчального процесу 
у ВНЗ, до технологій навчання. Особлива роль в цьому процесі належить проблем-
ному навчанню, що знаходить своє продовження в організації діяльності студентів у 
контекстному навчанні.

Ученим виявлені такі форми організації діяльності студентів у контекстному 
навчанні: навчальна діяльність академічного типу – квазіпрофесійна діяльність – на-
вчально- професійна діяльність. Особливу роль у контекстному навчанні відіграють 
активні форми і методи навчання або технології активного навчання (ТАН), які спи-
раються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті, уваги, а й, перш за все, на творче, 
продуктивне мислення, поведінку, спілкування.
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Враховуючи той факт, що технології контекстного навчання, конструювання 

навчального процесу в сучасній педагогічній літературі розглядаються за двома на-
прямами: «Навчання через інформацію» і «Навчання через діяльність», А. Вербиць-
кий наводить визначення контекстного навчання, в якому мовою науки і за допомо-
гою системи форм, методів і засобів навчання – традиційних і нових – моделюється 
предметний і соціальний зміст, що засвоюється студентами в процесі професійної 
діяльності [2, с. 231].

Метою контекстного навчання, як зазначає А. Вербицький, є формування 
цілісної професійної діяльності майбутніх випускників за напрямом їхньої підготов-
ки та відповідної якості, що задовольняє вимогам сучасного суспільства.

Важливу роль у здійсненні контекстного навчання відіграє використання 
проблемного викладу навчального матеріалу. Зазначимо, що найбільш масштабна 
розробка проблемного навчання розпочалася в нашій країні ще в 70-і роки XX сто-
ліття. Знані вчені як М. Скаткін, І. Лернер, В. Оконь, Н. Менчинська, Ю. Бабанський, 
М. Махмутов, А. Хуторський та інші займаються розробкою тих чи інших аспектів 
проблемного навчання.

Проблему контекстного навчання розробляють вчені: Н. Бакшаєва, Н. Борі-
сова, В. Вербицький, Т. Дубовицька, М. Ільязова, В. Кругліков, О. Ларіонова, І. Мар-
чук та ін.

Як зазначає А. Вербицький, застосування проблемних методів навчання у 
вищій школі дозволяє сформувати не тільки пізнавальні, а й професійні мотиви, ін-
тереси, виховувати системне мислення, створювати цілісне уявлення про професійну 
діяльність [1, с. 110]. Таким чином, саме проблемна ситуація допомагає активізувати 
пізнавальну потребу студентів, дати їм необхідну спрямованість думки і тим самим 
викликати особистісний інтерес до розв’язання тих чи інших пізнавальних завдань. 
Також необхідно створити внутрішні умови для розвитку творчих і комунікативних 
здібностей, забезпечити можливість залучення студентів до самостійної пізнаваль-
ної діяльності [1, с. 96].

З точки зору Н. Мачалової, реалізація проблемних ситуацій відбувається за 
алгоритмом [6, с. 56-58]:

1) формулюється проблема, проводиться аналіз, позначаються межі дослі-
дження;

2) проблема актуалізується до рівня значущості для кожного учня, готуються 
підстави (опорні знання) для розв’язання проблеми;

3) зіставляються результати аналізу ситуації з нормою (концепцією, теорією, 
критеріями);

4) розробляються механізми досягнення норм у досліджуваній проблемі;
5) зіставляються результати з метою (невідповідність розглядається як нова 

проблема).
Під час, проблемної лекції, скажімо можна слухати, порівнювати, виділяти 

головне, узагальнювати, робити висновки, критично ставитися до одержаної інфор-
мації (будувати власну гіпотезу), доводити (підбирати, вибудовувати аргументи), 
творчо мислити (одержувати нову інформацію, використовувати її) [4, с. 11-12].

Мета статті полягає в розгляді використання контекстного і проблемного на-
вчання у формуванні професійно значимих умінь і навичок майбутніх фахівців у ВНЗ.
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Виклад основного матеріалу. Розглядаючи контекстне навчання, необхідно 

виділити різницю між змістом навчання та змістом освіти.
Так, зміст навчання визначається навчальним планом та програмами. Як 

свідчить наш практичний досвід, при одному і тому самому змісті навчання студенти 
одержують різний рівень освіти, що залежить від індивідуальних особливостей сту-
дентів, особистості викладача, типу діяльності, що виконують вони, рівня активності 
студентів, матеріально-технічної бази навчання.

Зміст освіти визначає зміст навчання і відображає рівень розвитку особис-
тості, компетенцій, що формуються в процесі навчання.

Мета освіти полягає в формуванні особистісного потенціалу, а професійної 
освіти – формування цілісної моделі майбутньої професійної діяльності студента.

Основне завдання викладача у ВНЗ полягає не стільки в передаванні інфор-
мації, скільки в залученні студентів до розв’язання об’єктивних суперечностей, роз-
витку наукового знання. Безумовно, це сприяє формуванню мислення студентів, сти-
мулює їхню пізнавальну активність.

Актуальним нині є використання методу проектів як одного з видів діяльнос-
ті, спрямованого на розвиток професійно значимих умінь, навичок, способів діяльнос-
ті, необхідних для професійно-особистісного формування майбутнього фахівця.

Слід зазначити, що метод проектів був розроблений американським педа-
гогом У. Кілпатріком у 20-х роках XX століття як практична реалізація концепції ін-
струменталізму Дж. Дьюї, а у вітчизняній практиці викладання іноземних мов він по-
чав активно використовуватися з кінця 90-х років минулого століття, і зараз набуває 
все більшого поширення у викладанні всіх предметів.

Узагальнюючи ідеї різних авторів [3, с. 140; 4, с.151] щодо розуміння сутності 
проектної діяльності, можна наголосити, що мета проекту полягає в формуванні ви-
сокого рівня підготовки студентів за рахунок включення їх у самостійне розв’язання 
виниклих проблем, надання можливості «творити» знання, створювати «освітню 
продукцію ».

Як свідчать дослідження Е. Мітрофанової і Л. Мізінової, які виділяють три 
види діяльності у змісті проектної роботи, до них належать [7, с. 139-141]:

Інформаційно-пошуковий, що припускає індивідуальне (колективне) обго-
ворення та пошук інформації (розробка індивідуальних і колективних завдань, ана-
ліз особистого досвіду студента, визначення ресурсів), тобто занурення в даний вид 
діяльності.

Практико-орієнтований, що включає організацію і здійснення всієї діяль-
ності (вибір шляхів дослідження, самостійна робота студентів, проміжні обговорен-
ня досягнутих результатів та їх корекція, оформлення проекту).

Творча, спрямована на презентацію одержаного продукту проектної діяль-
ності та його оцінювання (підготовка презентації, захист, активне обговорення кож-
ним учасником проекту та його оцінка).

Реалізація проекту дає можливість студентам діяти самостійно, одержувати 
результат у відповідності до заздалегідь розробленого задумом, працювати, взаємо-
діючи один з іншим і у співпраці з викладачем. Створення нових творчих проектів 
пов’язано з підготовкою презентації та захисту проекту, рефлексії всієї виконаної ро-
боти з погляду на ії продуктивность [5, с.150- 152].
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Формуванню професійно значимих практичних умінь і навичок, актуальних 

для майбутньої професійної діяльності майбутніх фахівців крім названих методів, 
сприятиме метод кейсів або кейс-стаді.

Кейс-стаді (case-study)  – техніка навчання, яка використовує опис 
реальних економічних, соціальних і бізнес-ситуацій [Вікіпедія]. Студенти повинні 
проаналізувати ситуацію, розібратися в суті проблеми, запропонувати можливі 
розв’язки і обрати кращі з них. Кейси базуються на реальному фактичному матеріалі 
або наближені до реально існуючих ситуацій.

Виокремимо навички, що розвиваються в процесі використання кейс- стаді, 
до яких належать:

Аналітичні – вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виділяти 
суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, представляти її.

Практичні  – використання на практиці академічних теорій, методів і 
принципів.

Творчі – розвиток творчих навичок.
Комунікативні – вміння вести дискусію, переконувати оточуючих, викорис-

товувати наочний матеріал, кооперуватися в групи, захищати власну точку зору, пе-
реконувати опонентів, складати короткий звіт.

Соціальні – оцінка поведінки людей, вміння слухати, підтримувати в дискусії 
або аргументувати протилежну думку.

Самоаналіз – суперчності в дискусії сприяють усвідомленню та аналізу дум-
ки інших і своєї власної, що виникають, а також моральні та етичні проблеми, які 
вимагають формування навичок їх розв’язання.

До найбільш дієвих методів відтворення контексту майбутньої професій-
ної діяльності відносяться методи практичного навчання: аналіз, розв’язання про-
фесійних завдань, ситуацій, виконання завдань у процесі педагогічної практики, 
ділових ігор.

Особливої уваги заслуговують ділові ігри, що в самому широкому сенсі мо-
жуть бути визначені як знакова модель професійної діяльності, контекст якої за-
дається знаковими засобами  – за допомогою мов моделювання, імітації та зв’язку, 
включаючи природню мову [3, с.79].

Зазначимо, що за допомогою ігрових форм навчання (методу аналізу кон-
кретних виробничих ситуацій, розігрування ролей та інших) можна забезпечити 
розвиток не тільки теоретичного і практичного мислення фахівця, а й необхідних 
«посадових» якостей особистості – здібностей до управлінської діяльності, прийнят-
тя колективних рішень, умінь і навичок, соціальної взаємодії, керівництва і підпо-
рядкування [1, с.19].

Як зазначає В. Платов, завдання конструктора навчальної ділової гри – не 
тільки імітувати реальні професійні умови в навчанні, а й забезпечити можливос-
ті для відтворення тих суперечностей, з якими стикається фахівець на шляху піз-
нання та професійної діяльності. Іншими словами, необхідна реалізація принципу 
проблемності в змісті ділової гри, у підготовці для неї конкретних виробничих си-
туацій або завдань [8, с. 8].

А. Вербицький уважає, що участь у діалозі передбачає розумову і мовлен-
нєву активність людини, і лише за цієї умови формується професійне мислення. 
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Відповідно до цього, прийняття в грі ролі сприяє розвитку довільної, свідомої, са-
морегулюючої поведінки, а в спільній діяльності учасників створюються умови для 
формування самосвідомості та самоорганізації, професійного та загального розви-
тку особистості фахівця [1,с. 82-85].

У зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) й інформаційно-комунікаційний мереж (ІКМ) широкого використан-
ня в освітній діяльності набуло використання в навчальному процесі технологія 
Веб-квест.

Веб-квест (від англ. Web – павутина і quest – пошук) – сторінки на сайтах 
в мережі Інтернет, що містять гіперпосилання на інші сторінки з певної теми [9, с. 
45] або Веб-квест у педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової гри, для 
виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Освітні Веб-квести можуть бути автономними або входити до змісту 
навчальних курсів. На Веб-сторінці з навчального курсу розміщують текст викладача 
або розробника, який підготував курс. Кожна теза супроводжується посиланнями на 
статті, ілюстрації та інші матеріали, що розміщені в Інтернеті. Кількість гіперпосилань 
може бути значною, кожний студент самостійно обирає, які матеріали необхідно 
відібрати, структурувати та використовувати для розв’язання висунутої педагогами 
проблеми.

Так, у процесі підготовки майбутніх педагогів з метою формування знань, 
умінь і навичок спілкування іноземною мовою пропонується виконати наступний 
Веб-квест: «Lehren heißt lernen». Наведемо для прикладу декілька Веб-сторінок 
зазначеного Веб-квеста.

Рис. 1. Веб-сторінка «Проблема» Веб-квесту з німецької мови на тему: «Lehren heißt lernen».
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Відповідно до поставленої мети та завдань кожний студент або мала група 
студентів:

1) обирають одну із запропонованих ролей;
2) вивчають роль, її завдання;
3) складають список інформаційних джерел відповідно до обраної ролі;
4) складають персональний план пошуку інформації за обраною темою;
5) досліджують інформаційні ресурси відповідно до обраної ролі;
6) відбирають артефакти для обраної ролі;
7) оформляють звіт у вигляді презентації, публікації, реферату та ін.;
8) обговорюють представлені розв’язки до кожної проблеми окремо;
9) представляють загальні розв’язки завдання, їхнє обговорення та пред-

ставлення загального результату;

Рис. 2. Веб-сторінка постановки проблеми 
Веб-квесту«Lehren heißt lernen»

Рис. 3. Веб-сторінка критеріїв оцінювання 
досягнень студентів

Рис. 4. Веб-сторінка Інтернет-джерел до Веб-квесту.
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10) оцінюють виконання завдань відповідно до розроблених критеріїв;
11) оформлюють висновки.
Наведемо, наприклад, Веб-сторінку постановки і розв’язання однієї з вису-

нутих проблем у наведеному Веб-квесті.
 Зручним у виконанні Веб-квеста є зведення всіх Інтернет-джерел в окрему 

Веб-сторінку, на якій представлені дані двох видів: адреси Інтернет-ресурсів, бібліо-
графічний список традиційних паперових видань, що використовуються в аудитор-
ній та позааудиторній роботі. Наприклад,

Висновок. Аналіз вивчення основних методів контекстного навчання спри-
яє формуванню професійно значимих умінь і навичок майбутніх фахівців, розширює 
їхні можливості та навички комунікативного спілкування і взаємодії, самостійної ро-
боти, роботи в колективі і відповідальності за прийнятті рішення.
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У статті розглянуті умови формування професійно-значимих умінь і нави-
чок майбутніх фахівців під час навчання у ВНЗ на основі використання сучасних пе-
дагогічних технологій, що орієнтовані на майбутню професійну діяльність.

Ключевые слова: Веб-квест, кейс-стади, контекстное обучение, проблемное 
обучение, проектные технологии обучения.
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В статье рассматриваются условия формирования профессионально 

значимых умений и навыков будущих специалистов во время обучения в ВУЗе на осно-
ве использования современных педагогических технологий, которые ориентированы 
на будущую профессиональную деятельность.

Key words: web-quest, case-study, context education, problem education, project 
technologies of education.

The conditions of vocationally important skills formation of the future specialists 
during their education at institutions of higher education on the basis of the modern pedagogic 
technologies use which are focused on the future vocational activity have been considered in 
the article.
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ПОД- СЕКЦИЯ 3. Инновации в области образования.
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Ключові слова: фрактали, , дробова розмірність, елективний курс.
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Евклідову геометрію не завжди можна використати для опису форм об’єктів 
навколишньо го середовища. Багато природних об’єктів володіють дробовою роз-
мірністю, хоча, відверто кажучи, для природних об’єктів таку розмірність обчислити 
неможливо. Правильніше сказати, що в певних діапазонах спостереження природні 
об’єкти, схожі на фрактальні множини. Наприклад, розмірність побережжя лежить 
між 1,01 і 1,6, а кровоносної системи людини — між 3,4 і 3,6.

Коли ми вивчаємо предмети довкіл ля, розв’язуємо різні геометричні задачі, 
то постійно використовуємо такі понят тя, як «лінія», «поверхня», «тіло». У ба гатьох 
випадках інтуїтивно зрозуміло, яка фігура є лінією, а яка поверхнею або тілом. На-
приклад, відрізок, замкнена ламана, що обмежує многокутник і коло — це лінії, круг 
і сфера — поверхні, а куб, куля і піраміда — просторові тіла. Усе здається дуже про-
стим і очевидним.

Проте в кінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. було відкрито конструкції, які по-
казали, наскільки мізер ними і поверховими можуть бути уяв лення про знайомі об’єкти.

Вчення про фрактали відокремило ся в окрему галузь математики зовсім 
недавно. «Батьком» цього напряму вва жають математика Бенуа Мандельброта. Але 
перші фрактали з’явилися в математиці набагато раніше. Це такі цікаві конструкції, 
як Канторова дос конала множина (1883), крива Пеано (1890), килим Серпінського 
(1916), ажурні множини Жюліа (1918).

Вони справляли враження на мате матиків незвичністю своїх конструкцій, за 
що їх і назвали математичними мон страми. Зображення цих складних об’єктів стало 
можливим лише після появи комп’ютера.

Деякі природні форми мають геометричні властивості названих раніше 
математичних монстрів. Серед них — властивість самоподібності, кот ра полягає в 
тому, що структура, яку має об’єкт на «макрорівні», повторюється й на «мікрорів-
ні». Її можна спостерігати, якщо роздивитися качан цвітної капус ти «здалеку» та 
«зблизька»[2].

Фрактали — своєрідні і складні за внутрішньою структурою множини. Їх зо-
браження — гарні геометричні форми з нерівними, можливо, фрагментарними обри-
сами. Самоподібні фрактали можна поділити на частини так, що кожна з утворених 
частин, хоча б приблизно, буде зменшеною копією цілого. Метричні характеристики, 
такі як довжина і площа, не мають для них змісту.

Термін «фрак тал» походить від латинського і в перекладі означає «той, що 
складається з фрагментів», а також дріб, дробовий, дробити. Його запропонував і 



70

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
вперше використав у роботі «Фрактали: форма, випадок, розмірність» (1975) Б. Ман-
дельброт. З поняттям фрактала тісно пов’язані неперервні, але ніде не диференційов-
ні функції; криві і поверхні, які не мають дотичної в жодній точці; множини, що не 
мають нетривіальної (відмінної від нуля і нескінченності) міри Лебега; сингулярні 
розподіли тощо.

Після опублікування Б. Мандельбротом результатів своїх досліджень у науці 
почався справжній «фрактальний бум». З’ясувалося, що фрактали є чудовим апара-
том моделювання і дослідження різноманітних природних явищ. Фрактали широко 
використовуються у математиці, фізиці, біології, геофізичній гідродинаміці, метеоро-
логії, генній інженерії, інформатиці тощо. Крім того, фрактали — галузь мистецтва, 
коли за допомогою найпростіших формул і алгоритмів утворюються картини над-
звичайної краси і складності.

У комп’ютерній графіці використання геометричних фракталів необхідно 
для отримання зображень дерев, кущів, берегових ліній. Двовимірні геометричні 
фрактали використовуються для створення об’ємних текстур (малюнка на поверхні 
об’єкту).

Б. Мандельброт означав фрактал різними способами:
1) фракталом називається структура, що складається з частин, кожна з яких 

певним чином подібна цілому;
2) фракталом називається множина, у якої розмірність Хаусдорфа строго 

більша топологічної розмірності.
Аналіз існуючих означень фрактала послідовно висвіт люється у працях різ-

них авторів. В роботі М.В. Працьовитого сформульовано найсучасніше означення 
фрактала.

Фракталом будемо називати кожну конти нуальну обмежену множину, яка 
має тривіальну (рівну 0 або ∞ )   Ha- міру Хаусдорфа, порядок α якої рівний топо-
логічній розмірності[1].

Точного означення фрактала (такого, що охоплює всі структури, які прийня-
то вважати фрактальними, і водночас не включало б інших структур) дотепер не іс-
нує, так само, як і аналітичного задання для більшості з них.

В сучасній літературі є багато матеріалів про нові відкриття і розробки в 
області фракталів. Ми вважаємо за необхідне ознайомити з ними студентів вищих 
навчальних закладів, оскільки на нашу думку студенти повинні знати про сучасні 
наукові досягнення, особливо такої важливої і перспективної галузі математики як 
фрактали, яка активно розвивається в наш час. Але досить мало методичних реко-
мендацій викладачам щодо ознайомлення студентів з темою фракталів. Ми виріши-
ли розв’язати це завдання і розробили методичне забезпечення елективного курсу 
«Фрактали»[3].

У процесі розробки елективного курсу «Фрактали» було підібрано такі за-
дачі, які найбільш доречні з точки зору форму вання відповідних умінь студентів. 
З’ясовано, що фрактали – це фігури, які мають розмірність, що виражається дробо-
вим числом, чим вони і відрізняються від звичайних геометричних фігур. Даний курс 
сприяє розвитку аналітичного мислення і уяви студентів. Спрямований допомогти 
студентам при підготовці до олімпіад з математики та інформатики. Також розвиває 
міжпредметні зв’язки між математикою та інформатикою[3].
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ –  
В СВЕТЕ НОВЫХ ФГОС

Ключевые слова: исследовательская активность.

Отличительной чертой жизни современного общества становится все воз-
растающая изменчивость окружающего мира. В новом обществе человечество все 
больше и больше обязано силе ума, а не крепости рук, изменяется и сам характер 
труда: умственный труд вытесняет физический во всех сферах производства. Со-
временное общество нуждается в активной личности, способной к познавательно-
деятельностной самореализации, к проявлению исследовательской активности и 
творчества в решении жизненно важных проблем. Новые ценностные ориентации и 
обновление целей жизни современного общества, побуждают к осмыслению места и 
роли исследовательской активности в образовании личности. Именно поэтому необ-
ходимо уже в дошкольном возрасте обеспечить обогащение опыта исследовательско-
го поведения и познавательных способностей ребёнка. Решение этих задач требует 
создание иной системы организации познавательной деятельности детей, качествен-
но более высокого уровня, ориентированной на становление исследовательской по-
зиции ребёнка в образовательном процессе, развитие его мотивационной направ-
ленности на самостоятельный поиск и получение новых знаний путём активного 
взаимодействия с миром в познавательно-исследовательской деятельности.[1, с.7-8]. 
Исследовательская активность занимает ведущее место в формировании личности 
современного дошкольника. Это обусловлено, во-первых, введением в дошкольное 
образование ФГОС который в качестве основного принципа дошкольного образо-
вания рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребёнка в различных видах деятельности; во-вторых, зоной ближайшего 
развития, сферой предстоящей деятельности  – обучением в школе: современный 
школьник должен уметь рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные 
выводы, желать включиться в процесс познания. Среди возможных средств раз-
вития исследовательской активности дошкольников особого внимания заслужи-
вает детское экспериментирование. Развиваясь как деятельность, направленная 
на познание и преобразование объектов окружающей действительности, детское 
экспериментирование способствует расширению кругозора, обогащению опыта са-
мостоятельной деятельности, саморазвитию ребёнка. Исследования предоставляют 
ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».[2, с.4]

Анализ практики развития исследовательской активности и личного иссле-
довательского опыта старших дошкольников в ДОУ обнаружил ряд проблем, требу-
ющих решения. Многие педагоги рассматривают детское экспериментирование как 
разновидность продуктивной деятельности. Они уверенно занимают регламентиру-
ющую и направляющую позиции, инструктируют детей, что и как необходимо делать 
в экспериментировании. Точное выполнение детьми указаний и получение соответ-
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ствующего результата сопровождаются одобрительной педагогической оценкой. К 
сожалению, подобная практика организации экспериментирования наблюдается во 
многих детских садах.

Вместе с тем детское экспериментирование-это, прежде всего активно-
преобразующая самостоятельная исследовательская деятельность детей.

Она не задаётся взрослым заранее в виде жесткой схемы, а строится самим 
дошкольником по мере получения все новых сведений об объекте. Мы предлагаем 
следующие принципы организации занятий по экспериментированию:

• личностно-ориентированного взаимодействия и творческого сотрудниче-
ства детей и педагога;

• доступности предлагаемого материала;
• последовательности и постепенности предлагаемого детям материала;
• вариативности и проблемности;
• взаимодействия с семьей.
В заключение следует отметить что, современный образовательный про-

цесс в дошкольном учреждении необходимо конструировать на исследовательской 
основе, где ребёнок становится первооткрывателем и экспериментатором. Для него 
это прежде всего возможность личностной самореализации посредством активного 
освоения и воспроизводства исследовательского опыта.
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Анотація: Представлена робота є частиною дисертаційного дослідження 
«Соціально-педагогічні засади формування та збереження репродуктивного здоров’я 
студентської молоді». У статті акцентується увага, на питаннях формування ду-
ховності та духовної культури – як одного із провідних напрямків в історії україн-
ської культури педагогічної думки. Крім того актуальність даного пошукового дослі-
дження обумовлена необхідністю вирішення протиріч між потребами особистості в 
духовному розвитку і процесом виховання в сучасній вищій школі. Адже стратегічні 
завдання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Держав-
ної національної програми «Освіта», Національної програми «Репродуктивне здоров’я 
2006-2015» полягають у формуванні освіченої, творчої особистості, становленні її 
фізичного і морального здоров’я, забезпеченні пріоритетності розвитку людини, від-
творенні й трансляції культури та духовності. Тому, метою даної роботи є спроба 
проаналізувати такі поняття як дух, духовність, ступені визначення духовності.

Ключові слова: дух, духовність, душевність, студентська молодь, сенс життя.
Ключевые слова: дух, духовность, душевность, студенческая молодежь, 

смысл жизни.
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Національне відродження України значною мірою пов’язане з розвитком націо-
нальної системи виховання в усіх її ланках: сім’ї, дитячого садка, школи, вищих навчаль-
них закладів освіти, створенням таких умов, які б сприяли розвитку в молоді високої ду-
ховної культури, історичної свідомості та самосвідомості, національних почуттів, знання 
та усвідомлення головних здобутків світової духовної культури [5, 31-32; 4, 17].

Характерною ознакою високодуховної особистості є її гуманна поведінка, висо-
коморальні вчинки, прагнення реалізувати у власному житті загальнолюдські цінності, 
потяг до істини та прекрасного. Проблема формування духовності молодого поколін-
ня  – надзвичайно складна, її вирішення потребує соціально організованої соціально-
педагогічної роботи у поєднанні з навчально-виховною діяльністю [2, 52-53; 3, 4-5].

На теоретико-методологічному рівні проблеми духовності особистості ви-
світлені в працях К.Абульханової-Славської, Т.Алексєєнко, В.Бачиніна, В.Біблера, 
М.Кагана, Т.Костіної, П.Симонова. Питання соціального механізму розвитку духо-
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вності особистості досліджувалося В.Барановським: духовність як фактор успішної 
соціальної адаптації людини Н.Бородюк; духовна детермінанта соціальної взаємо-
дії – Г.Вороніним; соціально-освітні чинники формування духовності особистості – 
А.Корецькою.

Проте, до сьогодні поняття «дух», «духовність», «духовне здоров’я» у пере-
важній більшості посібників та підручників для ВНЗ розглядаються досить обмеже-
но [1, 140; 6,13]. Це очевидно можна пояснити тим, що ще від часів радянської влади 
і до наших днів панує думка, що матеріальне – це первинне, а ідеальне – це вторинне, 
і по суті своїй є менш значимим. Проте сучасні наукові дослідження в різних рамках 
методи цини, біології, фізики, хімії, сьогодні безперечно, а тим підгрунтям, на основі 
якого слід осмислювати сьогодні не лише проблему духовного здоров’я окремої лю-
дини, але й духовного здоров’я нації.

Тому в даній науковій праці ми намагались проаналізувати такі поняття, як 
дух, духовність, душевність, а також дати більш чітке визначення ступенів визначен-
ня духовності.

Вихідні поняття від слова духовність – дух, душа, душевність...
Дух – філософське поняття, що означає нематеріальне начало. Користуючись 

словником російської мови С.І.Ожегова, наведемо ряд тлумачень цього поняття:
1) Психологічні особливості (свідомість, мислення), те, що спонукає до дій, 

діяльності, начало, що визначає поведінку, дії “у здоровому тілі – здоровий дух”, “дух 
суперечності”, “дух обурення”.

2) Внутрішня моральна сила: “високий бойовий дух”, “підняти дух”, “не па-
дати духом”.

3) У релігійному уявленні це безплотна, надприродна сутність: “святий 
дух”, “добрий дух”, “злий дух”.

4) У переносному значенні – зміст, істинний смисл, особливість чогось: “за 
законам духу”, “в дусі часу”.

5) У розмовній мові вживається як синонім слова “дихання” у фразеологіз-
мах: дух перевести, дух захоплює, одним чи єдиним духом.

6) Як синонім слова “повітря” (в розмовному й художньому мовленні): “лі-
совий дух”, “гарячий дух”.

7) Як синонім запаху в розмовному варіанті: “важкий дух”.
Загальновідомі вирази: в дусі (чи не в дусі), тобто в доброму чи поганому 

настрої; “щодуху” – дуже швидко; “випустити дух” – померти; духу не вистачає – не-
має сил, сміливості зробити щось; як на духу – відверто; ні слуху, ні духу – немає 
жодних вісток про щось чи про когось; святим духом – невідомо як; вистачить духу – 
вистачить сил; щоб духу не було – йди, забирайся геть; в душі – на думці; скільки 
душі завгодно – дуже багато, вдосталь; стояти над душею – набридливо домагатися 
чогось; чорнильна душа – бюрократ; залізти в душу – допитуватися про потаємне; 
всією душею або всіма фібрами душі – всім внутрішнім єством; жити душа в душу, 
або як одна душа – жити злагоджено, мирно, по любові; з дорогою душею – залюбки; 
горобина (заяча) душа – боягуз; кривити душею – бути нещирим; не чаяти душі в 
комусь – дорожити кимось; до душі – до вподоби та ін.

Слово духовний за цим самим словником має значення “духовні інтереси; 
духовна музика; духовність”. В українській мові є багато слів з коренем дух або душ: 
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духовний, духоборець, духівник, душевний, одухотворений, духмяний, душник, 
продуховина, добродушний, щодуху, бездушний, бездуховний, духота, задуха. У цих 
міра розвитку душі людини, її душевних якостей, її місце на сходинках людського 
розвитку від найнижчого до найпіднесенішого, від “тваринного” до людського.

Душа – внутрішній психічний стан людини, її свідомість. Кажуть: відданий 
душею і тілом своїй справі; радісно на душі; мені це не до душі (не подобається); гово-
рити по душах (щиро); грати з душею (з натхненням); вкласти душу в справу (цілком 
віддатися справі); у чім душа тримається (про кволу, хвору людину); душа не лежить 
до чогось (не цікавить хтось або щось, немає симпатії, довіри).

Усім відомі вирази: душа увійшла в п’яти (злякався); від усієї душі чи всією 
душею (щиро); ні душею, ані тілом не винні (аніскільки, зовсім не винні): підвести 
душу (висловити все, що накопичилося, розважитися); брати на душу щось (брати 
відповідальність); бере за душу (дуже хвилює); душа розхристана (дуже відверта, від-
крита, щира); душа не на місці (неспокійно); з душі вивертає (несила вже терпіти).

З терміном “душа” пов’язане й визначення певних рис і властивостей люди-
ни, її характеру: добра душа, низька душа. У переносному значенні вжинається вираз 
“душа справи”, “душа колективу” – натхненник, провідник.

Слово “душа” вживають до людини, зазвичай, в усталених словосполучен-
нях, здебільше розмовних: у будинку ані душі; живої душі немає (немає нікого).

За часів кріпацтва щодо кріпаків вживали вираз “ревізька душа”  – а щодо 
мертвих кріпаків  – “мертва душа”, достаток поміщика вимірювався кількістю душ, 
якими він володів.

Є багато загальновідомих виразів, значення яких усім зрозуміле: зроблено 
щось без душі, тобто без натхнення, без піднесення; не погоджуватись з чимось у 
душі, означає не погоджуватися подумки; поет у душі, художник у душі – природний 
нахил; для душі – для себе, для задоволення своїх прагнень. Коли чуємо звертання: 
“Душе моя!” – це означає “моя, люба”. Або ж таке зізнання: “За душею – ані копійки” – 
тобто нічогісінько.

Душевність характеризується добрим ставленням людини до навколишніх лю-
дей, турботою, увагою, готовністю прийти на допомогу, ділити радість і горе. Це став-
лення розповсюджується і на справу, яка виконується уважно, зацікавлено, з любов’ю, 
тобто “з душею”. З духовністю пов’язується потреба пізнати світ, себе, смисл і призна-
чення свого життя. Людина духовна настільки, наскільки в неї розвинута ця потреба.

Моральність, чисті помисли, культурне буття, щире ставлення до віри й ві-
росповідання, милосердя, доброта, шанування мови і народних звичаїв, усіх духо-
вних і культурних надбань свого народу, людства загалом — ось неповний перелік 
понять, які органічно пов’язані з духовністю. В нашому суспільстві все частіше ми 
говоримо про духовність, духовну культуру, духовний світ людини, духовну освіту. 
В певних контекстах значення цих слів пов’язане з релігіями, але найчастіше із вну-
трішньою суттю людини. її моральною культурою, освіченістю.

У повсякденному житті духовно розвинуту людину називають культурною, 
високоморальною.

Пошук і знаходження себе – це душевна мета, а рух. до Високого – мета духовна.
Коли говорять про душу, мають на увазі три якості людини – розум, волю й по-

чуття. Отже, перша складова душі – розум. Скажімо, школа йогів, починаючи спеціальну 
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роботу над розумом, передусім відпрацьовує світогляд, рішучість, мовлення, поведінку, 
спосіб життя, волю (для самовиховання), увагу, зосередження (концентрацію).

Характерно, що більшість духовних шкіл пропонує виховувати розум через 
любов. Треба спробувати любити людей. Любов робить розум стратегічно мудрим, 
тактовним, гнучким, благородним. Через любов людина приходить до вищої мудрос-
ті. Тому що любов – це не сюсюкання, а рішучість сказати правду, за яку, може і не 
подякують. Це вміння поставити людину в повчальне для неї становище й тактовно 
допомогти їй вийти з нього без будь-яких втрат. Це все велике психологічне завдан-
ня! А ще любов учить розум благородству – допомоги, якої не афішують, а роблять 
так, щоб про неї не дізналися і не помітили.

Часто запитують, а що таке правильно жити? Виявляється, все дуже просто: 
жити за трьома правилами: по совісті, по любові і по розуму. Просто... та цьому треба 
вчитися все життя.

Говорячи про духовність, ще маємо на увазі ставлення людини до грошей, 
речей. Скажімо, важливо з’ясувати, чи багато речей (найрізноманітніших) треба лю-
дині? І скільки можна добути самому чесною працею? І взагалі, навіщо людині речі, 
гроші, багатство? А ще важливо, чи розуміє людина, як економічно, морально, з по-
гляду права, етики вона залежить від речей, грошей, багатства?

Відомий вислів В.О.Сухомлинського про те, що речі існують для того, щоб 
служити людині, а не поневолювати її. Народна приказка вказує, що не в грошах щас-
тя. Є й назва фільму “Багаті теж плачуть”. Відомий прогресивний учений Д.С.Лихачов 
філософськи зауважив, що людина створена не для того, щоб їсти, купувати речі. А 
для чогось більш піднесеного. Вона повинна віддати природі борг за те, що та віками 
працювала, створювала її. Людина мусить постійно думати, що вона може зробити 
для світу, людства, сім’ї.

Є усім відомий вислів: не той багатий, хто багато має, а той багатий, хто ба-
гато дає.

І ще відомий вислів В.О.Сухомлинського: користолюбство відбирає у люди-
ни самі найзаповітніші почуття – любов до Вітчизни, любов сімейну, любов до добро-
чинності й чистоти.

Накопичення схоже на порок. І чи не правильнішим буде бачити в ньому 
хворобу, достатньо небезпечну для суспільства, а найбільше  – для самого накопи-
чувача. Як заважкий мішок за плечима тягне людину вниз, сковує її, так і зайві речі 
не облегшують свободу людини, диктують їй стиль життя. Гарні речі прикрашають 
життя, але треба пильнувати, щоб вони його не заміняли. Духовна людина ніколи не 
буде рабою речей, багатства.

Ступені визначення духовності
Перший ступінь визначення духовності: духовність – це цінності людського 

серця, спрямовані на зовнішній світ. Характерно, що внутрішнє спрямоване на зо-
внішнє, а не навпаки. Духовне життя завжди звернене до

іншої людини і завжди спрямоване проти власного егоїзму. Спробуй про-
жити день, поступаючись іншим ліпшим “шматочком” і переконайся, як важко жити 
без “нападів” егоїзму. І якщо зможеш, тоді духовність пронизує все твоє життя, тому 
що вона – це вічні істини, вона немов палі, на які спирається людська мораль. Духо-
вність – це пошук свого морального обов’язку, а отже і сенсу життя.
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Звідси другий ступінь визначення духовності: духовність  – це розуміння 

свого смислу життя. Духовна людина може відповісти на запитання: навіщо я взагалі 
потрібний на Землі? Якщо духовного життя немає, то немає і смислу життя.

Третій ступінь визначення духовності: духовність – це особиста відповідь на 
вічні запитання: що є добро і зло, істина і краса... Кожний із нас рано чи пізно зна-
ходить відповіді на ці непрості запитання. І кожний відповість відповідно до своїх 
внутрішніх переконань.

Звідси витікає четвертий ступінь визначення духовності: духовність — це 
розуміння унікальності внутрішнього світу людини.

Отже, духовний розвиток, передбачає розвиток душі людини через задо-
волення її духовних потреб. Тому ми говоримо про духовно розвинену людину, яка 
добра до людей, альтруїст, великодушна, із задоволенням займається наукою, живо-
писом, театром, цікавиться вітчизняною історією, :.е може жити без книжок, спілку-
вання з цікавими людьми вважає благом і розкішшю. Людина віруюча (справді а не 
напоказ), поширює духовність на всі сфери життя.

Ми часто чуємо вираз: духовна криза суспільства. Ії ознаками вважають 
втрату значною його частиною духовних орієнтирів, небажання пізнавати, розви-
вати, самовдосконалюватися. Нині ціннісні орієнтири нашою суспільства катастро-
фічно змінюються, переходячи від загальногуманістичних до суто меркантильних, 
прагматичних; майже нівельовано такі моральні чесноти, як доброта, любов, прав-
долюбство. Ось чому в державних документах, що визначають освітньо-виховні 
завдання на сучасному етапі, йдеться про потребу духовного розвитку юної осо-
бистості (адже за молоддю – майбутнє) і про те, які саме психічні якості треба роз-
вивати у дітей.

Протягом століть поняття «духовність», «духовно розвинена особистість» 
завжди поставали як велична мета виховання й самовиховання. Але особливої ак-
туальності вони набувають сьогодні, зокрема у вихованні молодого покоління. Досі 
немає чіткого тлумачення поняття “духовність”. Найпоширенішим є уявлення про 
духовне в людині як про її релігійність і відданість Богові. Але навряд чи можна вва-
жати духовно розвиненою людину, яка вірить у Бога, прагне виконувати всі десять 
заповідей, проте не відчуває потреби в підвищенні свого культурного рівня. Так само 
як не назвеш дій і вчинків науковця або ж митця, у яких бачимо негуманне ставлення 
до людей, до живих істот взагалі, споживацьке ставлення до природи.

Психолог Жанна Юзвак розглядає духовність як структурно складне по-
няття на основі аналізу традиційно слов’янської, західноєвропейської та східної 
філософсько-психологічної думки, як гармонійне поєднання в людині певних пси-
хічних і особистісних якостей. Це передусім, духовні потреби як прагнення засвоїти 
духовні цінності (добро, краса, любов, істина) і втілити їх у своєму житті...

Духовність визначається духовним типом поведінки, який проявляється в 
утвердженні у своєму житті гуманістичних та естетичних загальнолюдських ідеалів. 
Духовний саморозвиток, метою якого є самовдосконалення Жанна Юзвак розглядає 
як свідоме керування своєю діяльністю й поведінкою відповідно до духовних цінніс-
них орієнтацій. Ці риси закладаються ще в ранньому віці.

Духовність проявляється і в розумовій сфері як допитливість, спостережли-
вість, аналітичність, глибина, критичність, самостійність мислення.
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Вольові якості, такі як спрямованість, наполегливість, саморегуляція, само-

владання – також ознака духовно розвиненої особистості. Формувати їх треба ще в 
дошкільному віці.

Особливою ознакою духовності є емоційна сфера людини, де проявляють-
ся такі поняття, як совість, сумнів, любов, надія, каяття, забезпечуючи глибинний 
зв’язок з усім людством, зі Всесвітом. Перші прояви цих почуттів спостерігаються 
вже в ранньому віці, і від батьків та інших дорослих значною мірою залежить їхнє 
подальше формування.

Духовність визначає ставлення конкретної особи до довкілля, активний по-
тяг до краси, гармонії, досконалості і охоплює естетичну потребу, естетичні почуття, 
естетичну спрямованість.

Таким чином, духовність розглядаємо як прагнення і здатність людини до 
спрямованого пізнання істини, добра, краси, любові і ствердження у своїй життє-
діяльності загальнолюдських етичних та естетичних цінностей, усвідомлення своєї 
єдності зі Всесвітом.
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Постановка проблеми. Підвищення якості професійної підготовки майбут-
ніх соціальних педагогів є однією з актуальних проблем, пов’язаних з модернізацією 
змісту вищої освіти, оптимізацією способів і технологій організації навчання, з пере-
осмисленням його мети і результату. У сучасних умовах зростають вимоги до випус-
кника ВНЗ, його готовності до особистісної та фахової самореалізації.

Утвердження компетентнісного підходу зумовлює зміну мети і змісту вищої 
освіти, відхід від традиційного набору знань, умінь і навичок. Суспільство потребує 
професійних особистостей, здатних до творчої ініціативи, самостійності, ефективно-
го вирішення проблем. У зв’язку з цим постає актуальність формування професійно-
комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досить широко висвітлені різні 
аспекти проблеми формування компетентності особистості, упровадження «ком-
петентнісного підходу» у психолого-педагогічних дослідженнях сучасних науков-
ців: Е.  Ф.  Зеєр, І.О.  Зимня, І.А.  Зязюн, В.В.  Краєвський, А. К. Маркова, Дж.  Равен, 
Г.К. Селевко, А.В. Хуторський та ін. Однак недостатньо уваги приділено формуванню 
професійно-комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

Метою статті є визначення умов оптимізації формування професійно-
комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

Виклад основного матеріалу. Професійно-комунікативна компетентність – 
це інтегрована характеристика особистості, що поєднує в собі: а) її готовність до 
професійного спілкування, створення зв’язних висловлювань різних типів фахового 
мовлення (мотиваційний аспект); б)  володіння комунікативними знаннями (когні-
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тивний аспект); в) свідоме застосування умінь, навичок, досвіду ділового спілкуван-
ня у різних стандартних і нестандартних ситуаціях(діяльнісно-поведінковий аспект); 
г) ставлення до змісту та об’єкта застосування компетентності (ціннісно-смисловий 
аспект); д) здатність оцінювати та відповідати за власну комунікативну діяльність у 
професійній сфері (рефлексивно-оцінний аспект).

Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх соці-
альних педагогів в процесі фахової підготовки передбачає

• вироблення у студентів позитивної мотивації до комунікативної діяльнос-
ті фахового спрямування, що націлює на засвоєння знань, умінь, самороз-
виток фахівців;

• забезпечення сукупності знань, умінь та навичок, необхідних для досягнен-
ня майбутніми соціальними педагогами якості та результатів професійно-
комунікативної діяльності;

• формування готовності та здатності до вирішення професійних проблем;
• вироблення навичок самоконтролю і самооцінки у процесі спілкування, 

розвиток творчої ініціативи студентів.
При цьому перспективною метою є формування у майбутніх соціальних 

педагогів настанови на саморозвиток власної професійно-комунікативної компе-
тентності. Конкретні цілі співвідносяться із завданнями формування компонентів 
професійно-комунікативної текстотворчої компетентності майбутніх соціальних пе-
дагогів, кожному з яких відповідає своя функція:

• мотиваційно-ціннісний компонент (стимулювальна функція) – розвиток 
інтересу до професійного спілкування, мовленнєвої діяльності; розвиток 
потреби у володінні різними моделями, стратегіями і тактиками профе-
сійного мовлення; прагнення до набуття комунікативних знань, умінь і 
навичок;

• когнітивно-діяльнісний компонент (інформаційна функція) – формуван-
ня у студентів комунікативних знань і вмінь, досвіду професійно спрямо-
ваного спілкування;

• рефлексивно-оцінний компонент (регулятивна функція)  – формування у 
майбутніх соціальних педагогів критичного ставлення до своєї мовлен-
нєвої діяльності, прагнення до саморозвитку професійно-комунікативної 
компетентності.

Розроблена концепція характеризує провідні положення, що зумовлюють мо-
дель, мету, зміст, методи, форми, результат формування професійно-комунікативної 
компетентності майбутніх соціальних педагогіву процесі фахової підготовки. Заува-
жимо, що цільовий компонент моделі є визначальним, оскільки він здійснює керівну 
роль щодо інших її складників. Крім того, цей компонент є провідним у виборі змісту 
моделі, визначення зв’язків та відношень між окремими її елементами відповідно до 
зміни цілей і суспільних потреб, чіткого розуміння результату навчання.Наступним 
елементом моделі формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх 
соціальних педагогів є змістовий блок, побудований відповідно до названих підходів, 
принципів та критеріїв, які виступають як інструменти для визначення конкретного 
змісту навчального матеріалу для забезпечення процесу формування професійно-
комунікативної компетентності.До змістового складника включаються комунікатив-
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ні знання, уміння і навички, особистісні якості, якими мають оволодіти студенти у 
процесі фахової підготовки.Модель формування професійно-комунікативної компе-
тентності майбутніх соціальних педагогів містить технологічний (організаційний) 
складник, до якого входять: методи і форми (конкурси, презентації, дискусії, заняття 
у комп’ютерному класі, проектна діяльність, самостійна, індивідуальна робота, про-
блемні, інтерактивні, ігрові технології); засоби (вправи проблемно-аналітичного ха-
рактеру, умовно-комунікативні завдання конструктивного характеру, комунікативні 
завдання творчого характеру, комплексні вправи) [1; 3].

Методи формування професійно-комунікативної компетентності студентів, зо-
рієнтовані на: 1) теоретичний аспект: засвоєння системи базових комунікативних знань; 
2) практичний аспект: формування системи основних комунікативних умінь і навичок; 
3) особистісний аспект: розвиток професійно важливих якостей, позитивної мотивації, 
активізацію механізмів самоорганізації професійно-комунікативної діяльності.

Процес розвитку професійно-комунікативної компетентності майбутніх со-
ціальних педагогів має три стадії: становлення, активного формування і стадія само-
розвитку. На стадії становлення відбувається засвоєння студентами комунікативних 
знань, вироблення відповідних умінь на репродуктивному рівні, формування моти-
вації до спілкування професійного спрямування, позитивного ставлення до нього. 
На стадії активного формування студенти осмислено оперують комунікативними 
знаннями та вміннями, мають потребу в особистій самореалізації в професійно-
орієнтованому спілкуванні, мають розвинені такі якості, як рефлективність, креатив-
ність, критичність мислення, мають сформовані навички саморегуляції комунікатив-
ної діяльності. Основна мета стадії саморозвитку – розвиток самостійності, творчої 
активності, самоорганізації та самоуправління у мовленнєвій діяльності, актуаліза-
ція потреби у саморозвитку.

Оптимізація процесу формування професійно-комунікативної компетентнос-
ті майбутніх соціальних педагогів забезпечується такою сукупністю педагогічних умов:

• системний підхід до формування професійно-комунікативної компетент-
ності майбутніх соціальних педагогів;

• послідовне оволодіння студентами різними стратегіями професійного 
спілкування;

• поетапний розвиток професійно-комунікативної компетентності майбут-
ніх соціальних педагогів за схемою: «формування внутрішньої мотивації – 
виконавські дії – оцінка досягнень (рефлексія) – коригувальні дії»;

• оптимальний добір методів, прийомів і засобів навчання, використання в 
освітньому процесі активних методів навчання;

• фахова спрямованість процесу формування професійно-комунікативної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів;

• моніторинг рівнів сформованості професійно-комунікативної компетент-
ності майбутніх соціальних педагогів;

• застосування інтерактивних технологій як основи педагогічної діяльності;
• використання внутрішньопредметних та міждисциплінарних зв’язків.
Педагогічні умови спрямовані на розвиток інтелектуальної, мотиваційної, 

емоційно-вольової сфер студентів як майбутніх фахівців, стимулювання їх до само-
регуляції та саморозвитку.
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Висновки. Отже, формування професійно-комунікативної компетентності 

майбутніх соціальних педагогів передбачає послідовне впровадження педагогічних 
умов організації освітнього процесу у вищій школі, що сприяє підвищенню ефектив-
ності професійної підготовки студентів.

Перспективи подальших розвідок. До подальших напрямів досліджень слід 
віднести більш глибоке вивчення закономірностей та особливостей технології фор-
мування професійно-комунікативної компетентності майбутніх соціальних педаго-
гів та її практична перевірка.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі інтерпретаційної культури, як 
невід’ємної складової у формуванні особистості майбутнього педагога. Висунуто дум-
ку та обґрунтовано, що інтерпретаційна культура дозволяє значно підвищити рі-
вень підготовки фахівців у системі музично-педагогічної освіти, детермінуючи різні 
аспекти навчально-творчого процесу і морально-естетичного виховання студентів; 
формування інтерпретаційної культури веде до створення професійно-педагогічної 
діяльності на високому рівні. Висвітлено і доведено актуальність формування інтер-
претаційної культури майбутніх вчителів музики.

Ключові слова: інтерпретація, інтерпретаційна культура, майбутній вчи-
тель, професійна підготовка.

Abstract. The article concentrates on the problem of interpretive culture as being 
integral to shaping the personality of a future teacher. The idea has been suggested and validated 
that the interpretive culture enables a measurable enhancement of the level of training of 
specialists in the music teacher education system, defining various aspects of creative learning 
and moral and aesthetic education of students and formation of interpretive culture resulting 
in conducting the professional teaching activities to a high standard has been presented. The 
topicality of shaping the interpretive culture of future music teachers has been covered and 
proved.

Keywords: interpretation, interpretative culture, future teacher, professional 
preparation.

За останні роки підвищилися вимоги суспільства щодо постаті педагога, як 
особистості нової формації. Тому, сучасна вища школа пропонує шляхи ефективної 
підготовки вчителя здатного до творчого мислення, рефлексії, до активної педагогіч-
ної діяльності та постійного самовдосконалення; особистості, яка самостійно зможе 
вирішити педагогічні проблеми нестандартним шляхом, яка бере на себе відпові-
дальність за свої дії та рішення. У зв’язку з цим, проблема вдосконалення професій-
ної підготовки вчителя є актуальною, оскільки від його знань, умінь, компетентності, 
педагогічної діяльності залежить рівень освіченості та вихованості підростаючого 
покоління.

На наш погляд, професійна підготовка – це провідна ланка системи освіти 
та виховання, яка здійснюється на рівні кращих світових і вітчизняних надбань, а 
також є всебічною та цілеспрямованою організацією життєдіяльності майбутнього 
вчителя. Питання професійної підготовки майбутніх вчителів музики, знаходиться 
в руслі проблем, які вирішує музична освіта. Система підготовки майбутніх фахівців 
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повинна функціонувати в умовах музичного світу, що постійно змінюється та про-
гнозувати потреби музичної культури майбутнього.

Ми вважаємо, що в професійній підготовці майбутнього вчителя інтерпре-
таційна культура займає значне місце, оскільки цей феномен пов’язаний з осмислен-
ням глибинного смислу музичного твору та доскональним виконавським втіленням 
останнього. Інтерпретаційна культура дозволяє значно підвищити рівень підго-
товки фахівців у системі музично-педагогічної освіти, детермінуючи різні аспекти 
навчально-творчого процесу і морально-естетичного виховання студентів.

Мета статті полягає в тому, щоб виявити значущість інтерпретаційної куль-
тури в професійній підготовці майбутніх вчителів музики.

Окремі аспекти інтерпретаційної культури розглядалися як зарубіжними, 
так і вітчизняними дослідниками такими як: М. Бахтіним, В. Дільтеєм, М. Каганом, 
П. Рікером, Г. Рузавіним, Ф. Шлейермахером та ін. (філософи), А. Бодальовим, А. Бо-
родіним, А. Славською та ін. (психологи), А. Колояновою, Ю. Сенько, Н. Телишевою, 
Н. Юдзіонок та ін. (педагоги), М. Корноуховим, Д. Лісуном, А. Линенко, О. Олексюк, 
М . Петренко та ін. (в області музичної освіти).

Для більшого розуміння значущості інтерпретаційної культури в професійній 
підготовці майбутніх вчителів музики розглянемо походження даного феномена.

Інтерпретаційні процеси можемо спостерігати в науковій, ціннісно-
орієнтаційній, пізнавальній діяльності, в життєвій практиці, а також у мистецтві. 
Мистецтво, яке за своєю природою являє собою особливий різновид духовно-
практичного освоєння світу призводить до специфічного протікання інтерпрета-
ційних процесів. Взагалі, інтерпретація являє собою основу розуміння будь-яких 
текстів, фактів, подій і охоплює всі міжособистісні і міжгрупові комунікації, всі семі-
отичні системи.

Перед вчителем будь-якої освітньої ланки і спеціальності стоїть завдання 
передати інформацію учням, яка в свою чергу, має відтінок особистісного, інтерпре-
таторського, суб’єктивного, авторського бачення. Тому, інтерпретаційна культура є 
невід’ємною частиною педагогічної майстерності майбутнього фахівця, його профе-
сійної компетентності. Так, майбутньому вчителю іноземної мови необхідно пере-
класти думки, виражені мовою оригіналу, майбутньому філологу інтерпретувати твір 
поезії чи літератури, майбутньому вчителю образотворчого мистецтва  – живопис, 
скульптуру, майбутньому математику – формули, тощо. Але особливо гостро про-
блема інтерпретації стоїть перед викладачами освітньої галузі мистецтва. Майбутній 
вчитель музики інтерпретує музичний твір, який спершу необхідно зрозуміти і пере-
осмислити, розташувати смислові акценти у його баченні, а потім донести до учнів 
його задум і основний зміст.

Необхідно підкреслити думку Н. Корихалової [2], що у виконавських мис-
тецтвах поняття «інтерпретація» виступає в якості позначення тлумачення твору 
мистецтва, у вузькому сенсі  – як «виконавська інтерпретація», а у широкому  – як 
«сприйняття».

Музиканти-педагоги (Д. Лісун, М. Петренко, O. Олексюк) вказують на те, що 
інтерпретація музичного твору є процесом і результатом духовно-інтелектуального 
пізнання, розуміння й тлумачення особистістю смислових аспектів змісту музичного 
твору. При цьому, рушійною силою цього процесу та суб’єктом діяльності є особис-
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тість інтерпретатора-виконавця. У такому випадку велике значення мають накопи-
чені знання, уявлення, суб’єктивний досвід, здатність «учування» образів, понять, 
концепцій, сенсів, а в результаті якісної інтерпретації музичного твору лежить ці-
лісне його розуміння, глобальне охоплення смислового змісту у всій його повноті та 
неоднорідності.

Педагог Н. Телишева [4] визначає інтерпретацію як особистісне розуміння 
твору і вказує на те, що цей процес завжди включає дві сторони: інваріантну та варі-
ативну. Перша поєднує в собі особливості авторської позиції, конкретно-історичне 
розуміння, загальний емоційний лад твору, специфіку та засоби мистецтва. А друга 
пов’язана з особистісним контекстом, а саме з: обставинами сприйняття, психологіч-
ним типом того, хто сприймає інформацію, планкою інтелекту та освіченості, рівнем 
духовного розвитку і «духовної перспективи».

Російський вчений М. Корноухов [1] трактує інтерпретаційну культуру як 
поняття, що включає в себе інтерпретаційні й виконавсько-перетворюючі якості, 
систему ціннісних орієнтацій, комплекс особистісних проявів індивідуального ха-
рактеру, рівень набутих знань і вмінь, мотиваційну готовність і потребу у творчій 
діяльності.

Вчитель музики, в якого сформована інтерпретаційна культура, адекватно 
інтерпретує та розуміє твори мистецтва. На думку Г. Падалки [3] важливим є те, щоб 
виразна інтерпретація стала міцною основою, фундаментом художнього спілкування 
вчителя зі школярами. При цьому, педагог залучає учнів до світу музичного мисте-
цтва, розвиваючи їх духовне, чуттєво-емоційне сприйняття, збагачуючи їх естетич-
ний досвід.

На нашу думку, інтерпретаційна культура майбутнього вчителя музики – це 
цілісне інтегративне утворення, яке виражається в розумінні та тлумаченні педаго-
гічної дійсності у всій сукупності її процесів, подій, структур, міжособистісних відно-
син, яке засноване на комплексі знань, умінь та навичок, а також на творчому досвіді, 
спрямованому на виявлення сенсу музично-педагогічних текстів. Інтерпретаційна 
культура забезпечує майбутнього вчителя необхідними професійними якостями для 
подальшої професійної діяльності та дозволяє реалізовувати свої художньо-творчі 
наміри стосовно своїх учнів.

Таким чином, доходимо висновку, що інтерпретаційна культура має велике 
значення у професійній підготовці майбутніх вчителів музики. Вона допомагає пе-
дагогу донести до учнів його професійно-компетентне розуміння творів мистецтва, 
залучаючи їх до світу мистецтв і формуючи в них естетичний досвід та загальну куль-
туру, що в свою чергу є метою музичної освіти.
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Одной из приоритетных задач методики преподавания любого предмета, в 
том числе и физики, является – формирование познавательного интереса к предмету, 
развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к про-
должению образования и сознательному выбору профессии связанной с изучением 
данного предмета. Как показывает статистика за последние 5 лет количество выпуск-
ников сдававших ЕГЭ по физике в России в целом и по Оренбургской области в част-
ности не имеет четкой тенденции к росту.

Рассмотрим аналитический отчет по результатам ЕГЭ за последние 5 лет: по 
России[18],[19],[20] и по Оренбургской области[21],[22]. 

Результаты статистических данных говорят о том, что среди учащихся школ нет 
твердой заинтересованности в овладении предметом, желания связать свою будущую 
профессию с физикой. В данной ситуации ключевая роль отводиться учителю и его мето-
дике преподавания предмета. Как заинтересовать ребенка физикой, как развить желание 
изучать, творить, конструировать, изобретать, и наконец, связать свою будущую профес-
сию с физикой? Это огромная проблемная задача для каждого педагога.

Важной задачей методики обучения любого предмета, в том числе и физики, 
является вопрос, который был поставлен И.И. Соколовым, о том чему учить и как 
учить[13]. Процесс приобретения новых знаний  – сложный, трудный и долгий во 
времени процесс, в котором всегда возникает очень много «подводных камней» пре-
пятствующих прочному и эффективному усвоению. Именно вопросами о том, как 
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облегчить процесс обучения, сделать его легким и увлекательным с минимальными 
временными затратами и максимальными успехами занимается методика препода-
вания, создавая с помощью сочетания различных методов благоприятные условия 
для успешного обучения. Положительный результат учебного процесса зависит как 
от уровня профессионального мастерства педагога, от применяемых методов обуче-
ния, так и от внутреннего и внешнего настроя ученика.

Успех учения определяется рядом психических факторов: мотивацией, ин-
дивидуальными особенностями процессов восприятия, внимания, воображения, па-
мяти, мышления, интеллектуальной развитостью, настойчивостью, целеустремлен-
ностью, ответственностью, сознательностью. Известно, что психические процессы 
не являются содержанием мозга, но являются его функцией. Учение – это сложная 
познавательная деятельность, которая осуществляется при взаимодействии различ-
ных структур. Своевременность образования и полноценность функциональных 
систем являются психофизиологической основой высших психических функций, 
психических форм деятельности и успешности обучения ребенка [15]. Загвязинский 
В.И. говорит о том, что процесс овладения знаниями, умениями и навыками может 
происходить в двух основных вариантах: репродуктивном (воспроизводящем) и 
продуктивном (творческом) [4]. Отечественная психология и педагогика исходят из 
сформулированного Л.С. Выготским положения о ведущей роли обучения по отно-
шению к психическому развитию. Опираясь на реально достигнутый уровень раз-
вития, обучение должно всегда несколько опережать его, стимулировать, вести за 
собой [4]. Методика преподавание своей целью ставит, используя различные методы 
и приемы, создание условий для того чтобы процесс обучения с формального вос-
производящего уровня переходил на творческий продуктивный характер, тем самым 
стимулируя развития ученика.

Таблица1 
по России

Год Средний балл
Количество 
стобальников

Не сдали ЕГЭ %
Количество
сдававших

2009 48,9 170 5,8 % 205379
2010 51,32 114 5 194339
2011 51,54 206 7,4 173574
2012 47,3 44 13,5 205988

2013 53,5 474 11 208875

Таблица2 
по Оренбургской области

Год Средний балл
Количество 
 стобальников

Не сдали ЕГЭ %
Количество
сдававших

2009 48,6 - 5,1% 2347
2010 55,1 - 1,5% 2488
2011 55 5 2,8% 2527
2012 48,6 - 10,5% 2255
2013 57,4 2 4,3% 2296
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Рассматривая мотивацию Патяева Е.Ю. выделяет две неравные составляю-

щие напоминающие айсберг. Видимая часть айсберга мотивации — это все то, чем 
взрослые (прежде всего учителя, родители и психологи-экспериментаторы) побуж-
дают детей учиться: оценки, всевозможные награды и наказания, занимательные 
книжки и задания, призванные возбудить интерес ученика. «Подводной» же частью 
мотивационного айсберга является ситуация учения, строение которой определя-
ет, что заставляет ученика выполнять указания и задания учителя, родителя или 
экспериментатора[12]. Основными мотивами сознательного учения, связанного с 
осознанием его задач, являются естественные стремления подготовиться к будущей 
деятельности и – поскольку учение – это собственно опосредованное, совершающее-
ся через овладение накопленных человечеством знаний, познание мира, – интерес к 
знанию [8]. Рубинштейн С.Л. к основным мотивам относит: стремление испытать и 
выявить свои силы и способности, выполнение своих обязанностей сначала перед 
учителем, перед школой и, далее перед государством, и на высших ступенях разви-
тия, как обязательство перед самим собой [11]. Современные ФГОС от процесса обу-
чения требуют именно такого результата: воспитания жизнеспособной, ответствен-
ной, активной, сознательной личности в современном обществе[10].

Леонтьев А.Н., рассматривая особенности человеческой деятельности, оста-
навливается на особой важности психофизических механизмов, реализующих саму 
деятельность [8]. О важности психофизических механизмах в процессе обучения го-
ворит Майер Р.В., рассматривая обучение как процесс стимуляции внешней и вну-
тренней активности учащегося и его управления, в ходе которой возникают новые 
психические образования: формируются знания, умения, навыки, развиваются спо-
собности, воспитываются убеждения и т.д. [9]. От уровня сформированности данных 
психических образований напрямую зависит успешный результат обучения.

Для того чтобы дети и вообще люди учились сколько-нибудь усердно и эффек-
тивно, у них должна быть какая-то заинтересованность в учебе или интерес к ней. Рас-
сматривая учение как систему определенных видов деятельности Н.Ф Талызина, выпол-
нение которых приводит ученика к новым знаниям и умениям. Деятельностный подход 
широко применяется к предметам естественнонаучного цикла, в том числе и к физике. 
Каждый вид деятельности учения, состоит из системы действий, объединенных единым 
мотивом и совокупности обеспечивающих достижение цели деятельности, в состав ко-
торой они входят. Анализ учения должен начинаться с выделения деятельности, которую 
необходимо выполнить обучаемым, чтобы решить поставленную перед ними учебную 
задачу; затем необходимо идти к выделению слагающих ее действий, а затем – к струк-
турному и функциональному анализу содержания каждого из них [16].

Давыдов В.В. делит память по различным линиям: произвольная и непро-
извольная; механическая и смысловая; кратковременная и долговременная; по типу 
материала память может быть зрительная, слуховая, память на осязание, двигатель-
ная память, эмоциональная память[3]. Майер Р.В. различает сенсорную, кратков-
ременную, долговременную, ассоциативную память [9]. Анохиным К.В. рассматри-
ваются особенности процессов памяти, внимания, познавательной активности с 
нейробиологической точки зрения. В статье «Представления об организации психи-
ки» рассматриваются особенности данных процессов, опираясь на их молекулярную 
природу[2]. Это позволяет по-новому объяснить особенности процесса обучения, 
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учесть все нюансы, которые помогает учебному процессу, и избежать тех, что меша-
ют успешному обучению.

Одним из важных условий успешности познавательной деятельности являет-
ся внимание – т.е. концентрация сознания на воспринимаемых объектах (вопросах) 
при одновременном отвлечении от других. Различают непроизвольное внимание, 
как стихийное не требующие волевых усилий; произвольное – предполагающее от-
влечение от всего постороннего и требующее усилие воли; и послепроизвольное вни-
мание – в случае, когда деятельность захватывает человека, он увлекается работой[9]. 
Исследования показывают, что 70% всего общения ведется на невербальном уров-
не, что человек бессознательно улавливает тонкие нюансы жестов, поз, выражений 
других людей. Когда мы говорим, окружающие чувствуют ритм речи, тон голоса и 
ударение. Эта информация столь же важна, как и произносимые нами слова. Разум 
и тело это единая система. В действительности человек обладает неограниченным 
потенциалом разнообразных возможностей, с помощью которых может передать 
информацию в процессе общения. Иногда простой отказ от ограничивающих убеж-
дений побуждает человека открыть в себе огромные внутренние ресурсы. Отказ от 
стереотипов, от «внутренней зажатости», возможность использовать различные ме-
тоды, их умелое и грамотное сочетание, позволяет в методике преподавания добить-
ся хороших результатов.

Так же как и внимание может быть произвольное и непроизвольное в когни-
тивной психологии различают имплицитное и эксплицитное научение. Этот вопрос 
в настоящее время активно изучается, во многих психологических статьях находят 
отражения результаты экспериментов по эксплицитному и имплицитному обучению 
сначала на животных, а затем и на учащихся. Александров Ю.И. в своей статье «Пси-
хофизиологические закономерности научения и методы обучения» [1], Кострикина 
И.С. в работе «Имплицитная обучаемость как условие реальных достижений в различ-
ных видах профессиональной деятельности»[7], Максимова Н.Е., И.О. Александров, 
И.В. Тихомирова, Е.В. Филлипова, Ю.Б. Никитин в работе «Соотношение граммати-
ки и семантики высказываний со структурой индивидуального знания (к пробле-
ме рационального – интуитивного)[14], рассматривают проблему эксплицитного и 
имплицитного обучения. Данные вопросы сегодня достаточно широко изучаются в 
психологии, и мы видим, что элементы эксплицитного и имплицитного обучения в 
настоящее появляются в педагогике и методике преподавания. Под научением пони-
маются закономерности, лежащие в основе модификации индивидуального опыта. 
Под обучением – процедуры, обусловливающие упомянутые модификации[1]. Хоро-
шо известен феномен имплицитного научения – это процесс, посредством которого 
человек приобретает знание непреднамеренно и при этом оказывается неспособен 
его эксплицировать, то есть ясно выразить это знание вербально[5]. Имплицитное 
(неселективное) обучение  – ориентируется сразу на многие переменные и фиксирует 
связи между ними (не обобщаются). Связи фиксируются в конкретной форме и не 
обобщаются. Образующееся в результате этого обучения знание носит невербаль-
ный характер, может быть использовано для построения действия, но не для словес-
ных ответов. Эксплицитное (селективное) обучение – принимает во внимание огра-
ниченное число переменных, устанавливаются обобщенные отношения, вербальная 
форма репрезентации[17].
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Резюмируя исследования ученых в области когнитивной психологии, можно 

говорить о том, что в ходе научения у человека могут появляться различные проце-
дуры формирования знаний:

– неосознанное знание, которое руководит поведением при том, что сам че-
ловек думает, что выполняет задачу на уровне случайного угадывания;

– имплицитное знание, сопровождаемое повышением субъективной уверен-
ности (интуитивное или мета-знание), то есть человек знает, что он что-то знает, но 
не может сказать, что именно;

– эксплицитное (осознанное) знание, которое может быть вербализовано.
При переходе от первого уровня знаний ко второму, по-видимому, играют 

роль эмоции и некоторые соматические процессы, которые, по сути, являются сиг-
налами сознанию о том, что бессознательное что-то знает. В то же время сознание 
научается отслеживать посылаемые ему эмоциональные сигналы и различат состоя-
ния бессознательного, формируя знания второго порядка или метакогниции[5]. Экс-
плицитное научение основано на запоминании случившегося ранее, имплицитное 
научение реализуется через образование ассоциативных связей между многократно 
повторяющимися внешними воздействиями[6]. Имплицитная обучаемость является 
параметром, отражающим общую способность индивида обучаться непосредствен-
но в процессе решения учебных задач. Имплицитная обучаемость может быть опре-
делена как специфический когнитивный ресурс, позволяющий лицам со средним 
уровнем развития психометрического интеллекта получать реальные достижения в 
различных областях деятельности[7]. Из всего рассмотренного выше можно пред-
ставить «слагающие» успешного учебного процесса в виде схемы:

Схема «Процесс формирования прочных знаний»
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Элементы эксплицитного и имплицитного обучения применялись, приме-

няются и будут применяться в методике преподавания физики. Так, например, им-
плицитное знание, формируется, когда на уроке физики с детьми учитель используя 
различные мнемотехники запоминает последовательность цветов в спектре: «Как Од-
нажды Жак Звонарь Головой Сломал Фонарь», «Каждый Охотник Желает Знать Где 
Сидит Фазан». На уроке изучая магнитное поле, обращают внимание на то, что сило-
вые линии магнитного поля вне магнита направлены от северного полюса N к южно-
му S, можно ассоциировать со словами «ОтНЕСЕние». Как запомнить, что эбонитовая 
палочка, потертая о мех заряжается отрицательно? Легко, достаточно просто обратить 
внимание детей что слово «эбонит» начинается с буквы э-электрон. Часто на уроках по 
молекулярной физике для запоминания формулы скорости V=  используют 
фразу «Три кота на мясо». При изучении электростатике учитель использует аналогии: 
количество воды уподобляется величине заряда или количеству электричества; источ-
ника электрического тока с насосом; силу тока с количеством воды, протекающим по 
трубе и т.д.

Эксплицитное обучение также использовалось, используется и будет ис-
пользоваться на уроках физики. При изучении электромагнетизма учитель со-
бирает электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных ключа, 
электродвигателя и лампочки, подключенных к батарейки. При замыкании клю-
ча ротор двигателя начинает вращаться, лампочка слабо горит. Как изменится 
яркость свечения лампочки, если остановить ротор? Учитель ставит проблему, 
ученики высказывают различные предположения. Затем на опыте учитель оста-
навливает ротор, лампочка горит ярче. Ученики делают предположение из уви-
денного: «Если остановить ротор, то лампочка горит ярче». Далее учитель задает 
вопрос: «Как это объяснить?» Учащиеся высказывают различные предположе-
ния, и в итоге под руководством учителя приходят к правильному объяснению 
увиденного.

При проведении лабораторных работ по физике у учителя есть возможность 
совмещать как эксплицитное, так и имплицитное обучение, так как лабораторные 
работы можно организовать по-разному: количественные лабораторные работы 
(выполнение измерений), качественные  – наблюдение физического явления, без 
оценки его в количественном отношении, лабораторные работы исследователь-
ского характера, где учащимся необходимо самим определить цель, план, провести 
эксперимент, измерения, сделать выводы.

Исходя из того, что метод  – это система целенаправленных действий учи-
теля, организующих познавательную и практическую деятельность учащегося, обе-
спечивающую усвоение им содержания образования и тем самым достижение целей 
обучения, мы можем сказать, что эксплицитное и имплицитное обучение являются 
методом обучения. Из всего рассмотренного выше мы показали, что наряду с тра-
диционным классическим обучением сегодня появляются новые подходы на основе 
эксплицитного и имплицитного обучения. Эта работа в настоящее время до конца не 
решена, требует дальнейшего изучения, как в области психологии, педагогики, так и 
в методике преподавания, и на основании этого мы считает возможным работать над 
проблемой методики обучения физики в школе на основе использования имплицит-
ных и эксплицитных методов обучения.
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В Великобритании существует большое количество ведущих дизайнерских 
учебных заведений, которые “влияют на мировую политику” дизайн-образования. 
Большинство программ в высших учебных заведениях Великобритании, которые 
предлагают обучение в области дизайна, и графическому дизайну в частности, име-
ют общие подходы к процессу обучения. Отличаются они только содержанием про-
грамм и учебной средой [4, с. 31].

Согласно закону «О высшем образовании» Великобритании (Higher Education 
Act 2004) обучение на специальности «Графический дизайн» происходит в несколько 
этапов. Первым этапом (undergraduate education) является базовое высшее образо-
вание. Оно длится три (четыре года в Шотландии) и завершается получением степе-
ни бакалавра гуманитарных наук (BA). Для степени бакалавра необходимо получить 
300 кредитов, по крайней мере, 180 или более из которых получаются на пятом уровне 
(Level 5) и 60 кредитов – на 6 уровне (Level 6). Почетная степень бакалавра (BA (Hons)) 
предоставляется, когда студент получает 360 кредитов, минимум из которых 240 или 
больше на пятом уровне и 120 кредитов – на шестом уровне. В университетах и коллед-
жах высшего образования можно получить Диплом о высшем образовании (Diploma 
of Higher Education (DipHE)), если студент закончил два курса и получил 240 кредитов, 
из которых минимум 120 кредитов на пятом уровне. Если студент учился только один 
год и получил минимум 120 кредитов на четвертом уровне, ему предоставляется Сер-
тификат о высшем образовании (Certificate of Higher Education)[3].

Первый год курса «Графический дизайн» посвящен базовым аспектам про-
фессии, инструментам и правилам, которые отличают и характеризуют дизайн-
проект. Второй год концентрируется на методологии графического дизайна и работе 
над дизайн-проектами. Будущие графические дизайнеры получают знания и навы-
ки в нескольких определенных профессиональных сферах через практический опыт 
в трех областях визуальной коммуникации: в области выразительности, в области 
рациональности, в интерактивной области и организации информации. Во время 
третьего года обучения студенты концентрируются на ассистентской работе над ре-
альным профессиональным дизайн-проектом: от создания корпоративного стиля к 
проектам продвижения продукта, от редакционной графики до интерактивного ди-
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зайна и телевизионной графики, получая огромный опыт работы в различных медиа-
ресурсах. Финальный проект, одновременно сложный и детальный, реализуется в 
сотрудничестве с компаниями и организациями, которые ищут оригинальные и ин-
новационные решения.

В последние годы существует тенденция отхода от классических методов 
обучения к дискурсивной форме и привлечению преподавателей-практиков (худож-
ников, дизайнеров). Учебный процесс включает в себя поучительные, дискурсивные 
и проблемно-поисковые методы обучения [4, с. 32].

Процесс обучения включает в себя лекции, семинары, работу в студиях и ме-
диа лабораториях. Во время поучительного обучения студенты получают информа-
цию об исторических, теоретических и технических аспектах их специальности. Во 
время дискурсивного обучения студенты учатся через обсуждение вопросов с пре-
подавателями, одногруппниками и коллегами по обучению в реальных условиях. Во 
время проблемно-ориентированного обучения и метода проектов обычно использу-
ются те же методики, что и во время дискурсивного.

Декларативные знания и обучение через практику применяются при 
проблемно-ориентированном обучении. Студенты работают над проектами, кото-
рые воспроизводят реальные профессиональные ситуации. Работа над проектами 
почти всегда проходит на базе реальных предприятий или в условиях, приближен-
ных к реальным. Это может быть ТВ студия, типография, театр, компьютерная фир-
ма и т.д. Такой вид работы помогает студентам развивать свои профессиональные 
навыки в цифровом дизайне, графическом дизайне, Веб-дизайне, фотографии, то 
есть в направлениях необходимых для будущей профессии графического дизайнера. 
Положительной стороной метода проектов является то, что у студента почти никогда 
не будет только одного правильного решения в проекте. А обучение дивергентному 
мышлению является одной из характерных особенностей обучения в высших учеб-
ных художественных заведениях Великобритании.

Еще одной важной составляющей обучения будущих графических дизай-
неров является изучение организации и экономики производства. А именно, как 
управлять предприятием, как составлять бизнес план, как получать дотации на ве-
дение бизнеса, как управлять предприятием и как правильно сотрудничать с про-
изводителями. Большинство курсов по этой дисциплине проводят практикующие 
специалисты в сфере графического дизайна.

Развить технические навыки и расширить неакадемические знания в вузе 
позволяет производственная практика. Студенты имеют возможность испытать себя 
в студиях графического дизайна, рекламных и полиграфических компаниях, и в дру-
гих организациях, нуждающихся в графических дизайнерах.

Второй этап (postgraduate education) университетской подготовки будущих 
графических дизайнеров предусматривает приобретение степени магистра искусств 
в области графического дизайна (MA Graphic Design). Обычно он длится год на стаци-
онаре или два года заочно. Программа состоит из трех модулей. По окончании перво-
го модуля и при получении 60 кредитов студенту предоставляется Сертификат о по-
следипломном образовании в области графического дизайна (Postgraduate Certificate 
in Graphic Design) и он переходит к следующему модулю. Окончание второго модуля 
и при получении 120  кредитов студент получает Диплом о последипломном обра-
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зовании в области графического дизайна (Postgraduate Diploma in Graphic Design). 
Степень магистра в области графического дизайна (MA Graphic Design) предоставля-
ется, если студент успешно закончил третий модуль и получил 180 кредитов [5].

Программа подготовки магистров построена таким образом, что студент 
сначала интенсивно изучает специализированные предметы, и по окончании про-
граммы пишет дипломный проект, на который выделяется 30% времени от всей 
программы обучения. Особенность магистратуры в Великобритании  – это акцент 
на самообучении. Это собственно и отличает бакалаврат от магистратуры. Распро-
страненным видом задач на магистерских программах является написание эссе, вы-
полнение групповых работ. Количество лекций, как правило, меньше по сравнению 
с баклавратом и внимание сосредотачивается на групповых работах и семинарских 
занятиях.

Особенностью магистерских программ в высших учебных заведениях Вели-
кобритании является также подход к обучению. Все более распространенной стано-
вится модульная система обучения. Однако в целом существует два способа организа-
ции учебного процесса магистров: модульная и семестровая системы. По модульной 
системе на каждый предмет приходится примерно 6 недель интенсивного обучения. 
В течение этого времени проходят занятия только по данной дисциплине, студенты 
выполняют групповые и индивидуальные работы и сдают финальные экзамены. По 
истечении 6-ти недель происходит переход к изучению следующего предмета. Преи-
мущество модульной системы – студенты сосредоточивают свое внимание на изуче-
нии только определенного предмета и работают «со свежими знаниями».

Семестровая система подразумевает определение конкретного перечня дис-
циплин, как правило, от 4 до 6, которые студент изучает в течение одного семестра 
продолжительностью примерно в 4 месяца. Занятия по каждому предмету проводят-
ся раз в неделю (в течение всего дня) или несколько раз в неделю. Преимущества 
семестровой системы – студенты имеют возможность проводить параллели между 
несколькими дисциплинами, которые изучают, и имеют целый семестр для усвоения 
предмета [1].

Третий этап (postgraduate education) университетской подготовки буду-
щих графических дизайнеров предусматривает приобретение степени доктора 
философии (Doctor of Philosophy). Основным требованием для получения этой 
степени является наличие ряда научных публикаций и исследований в выбран-
ной области. Для получения степени PhD студенты посещают лекции и занятия 
только в начале обучения. Каждый студент впоследствии работает над диссерта-
ционным исследованием под руководством опытного научного сотрудника уни-
верситета. Такое обучение длится примерно 3-4  года. По окончанию обучения 
кандидат на научную степень должен опубликовать материалы, которые он разра-
ботал. Кроме того, на основе опубликованной информации необходимо написать 
диссертацию и защитить ее.

В Великобритании конечной целью обучения будущих графических ди-
зайнеров является приобретение профессиональных квалификаций. Это означает 
обретение знаний, умений и навыков, необходимых для конкретной трудовой дея-
тельности. Квалификации также предусматривают способность самостоятельно 
решать возникающие проблемы и приспосабливаться к меняющимся требовани-
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ям. Учебные планы подготовки будущих графических дизайнеров ориентированы 
на производственную практику, принятую в прогрессивных учреждениях данной 
сферы деятельности [2].
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Актуальність проблеми.  Модернізація сучасної системи освіти в контексті 
вимог Болонського процесу потребує суттєвих змін і в системі підготовки сучасного 
вчителя початкових класів.

Суспільна потреба в ініціативних, авторитетних, всебічно освічених фахів-
цях, здатних до подальшого розвитку і самонавчання, духовного і професійного вдо-
сконалення, актуалізує соціальне замовлення на підготовку педагогів нової генерації, 
здатних застосувати найновіші досягнення педагогічної теорії та практики у процесі 
творчої самореалізації, розбудові особистого діалогу з учнями [2].

Завдання полягає в тому, щоб в умовах педагогічного коледжу студентам, 
які обрали професію вчителя початкової школи, допомогти знайти шлях фахового 
становлення, збагачення інтелектуального потенціалу особистості. За роки навчан-
ня у педагогічному коледжі майбутній педагог має опанувати науковими основами 
професійно-педагогічної діяльності й методикою її реалізації, сформуватися як осо-
бистість, котра готова до залучення майбутніх вихованців до світу знань і культури.

Важливою складовою досліджуваної проблеми є формування стійкого 
інтересу до процесу набуття науково-педагогічних знань.

Проблемі формування і розвитку загальнопедагогічних знань та умінь 
майбутніх учителів присвячені праці В. Бондаря, С. Гончаренка, Л.Крамаренко, 
О.Комар, М. Левківського, О. Савченко, В. Семиченко, В. Сластьоніна та ін.

Виклад основного матеріалу. Проблема інтересу була в центрі уваги науков-
ців у різні періоди становлення педагогічної теорії. Питання про походження інтере-
су, етапи його становлення, залежність рівня його розвитку від методики навчання й 
виховання висвітлюють В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, С. Мак-
сименко, Н. Ничкало, С. Сисоєва, Я. Цехмістер, О. Чалий та ін.

Педагогічна теорія тлумачить інтерес (від. лат. interest – важливий, значущий) 
як активну спрямованість людини, пов’язану з позитивними емоціями, що виника-
ють у процесі пізнання чи оволодіння певним видом діяльності, надаючи особливого 
значення інтересу як стимулу до певного виду діяльності, до нагромадження знань, 
формування світогляду [4, с. 232].

Так, науковець С. Гончаренко розглядає інтерес як «форму прояву пізнаваль-
ної потреби, яка забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення мети діяль-
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ності й тим самим сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш глибо-
кому відображенню дійсності» [1, с. 147]. Учений акцентує, що задоволення одного 
інтересу зумовлює появу нових інтересів особистості, які відповідають більш висо-
кому рівню пізнавальної діяльності. Він стверджує, що інтерес (безпосередній чи 
опосередкований) особистості характеризується змістом, глибиною й стійкістю [1]. 
Інтерес, за С. Гончаренком, – один із найістотніших стимулів до навчання, а наявність 
інтересу та позитивних емоційних переживань – передумова ґрунтовного засвоєння 
навчального матеріалу [1]. Автор, як і більшість педагогів-дослідників, наголошує на 
вибірковому характері інтересу.

У «Педагогічній енциклопедії» інтерес трактується як активна пізнавальна 
спрямованість людини на той чи інший предмет або явище дійсності, яка зазвичай 
пов’язана з позитивними емоціями [5, с. 255 – 256].

Інтереси є стимулом до активної пізнавальної діяльності. За наявності інтер-
есу знання засвоюються міцно та ґрунтовно, особа застосовує набуті знання у безпо-
середній практичній діяльності.

На основі аналізу різних наукових підходів до трактування цього поняття 
можна стверджувати, що інтерес – це багатогранна та різнопланова категорія, що за-
лежить від умов навчання і виховання. Вибірковий характер інтересу відіграє важ-
ливу роль у виборі професії, активної пізнавальної та трудової діяльності, у пошуках 
джерел набуття необхідних знань та вмінь. До того ж для його виникнення суттєве 
значення мають не лише особистісні характеристики людини, а й вплив зовнішніх 
чинників [7].

Сформованість інтересу сприяє позитивному відношенню студентів до об-
раної спеціальності. Зацікавленість у своїй праці – це важлива умова для розвитку 
професійних здібностей. Якщо студент вибрав професію, полюбив її, то, безумовно, 
буде прагнути набувати і розвивати свої знання, удосконалювати уміння і навички, а 
в подальшому – реалізувати їх у професійній діяльності.

Інтерес до науково-педагогічних знань (за Л.Крамаренко) є важливим струк-
турним компонентом готовності випускників педагогічного училища до творчої вчи-
тельської праці, що впливає на характер навчально-пізнавальної діяльності, спрямо-
ваної на оволодіння теоретичними основами педагогічного процесу та формування 
високого рівня професіоналізму [3].

Необхідність формування інтересу майбутніх учителів до науково-
педагогічних знань вбачаємо в тому, що саме в процесі навчання проявляється дія 
закону переходу кількісних накопичень у якісні зміни. Всі інтегративні особистісні 
характеристики являють собою результат поступового нагромадження, «нарощу-
вання» кількісних змін. До них відносяться переконання, ціннісні орієнтації, мотиви, 
установки, потреби особистості, індивідуальний стиль діяльності, вміння і навички. 
Цілеспрямоване, послідовне та планомірне розв’язання навчальних завдань не від-
разу виявляє свою результативність, а лише після певного часу. В результаті бага-
торазово повторених дій, вправ або інша якість проявляється як стійке особистісне 
утворення, а в подальшому – особистісно-професійне.

Нагадаємо, знання – особлива форма духовного засвоєння результатів піз-
нання, процесу відображення дійсності, що характеризується усвідомленням їх іс-
тинності. Їх відбито у поняттях, судженнях, умовиводах, концепціях та теоріях. Бу-
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дучи складовою світогляду людини, вони значною мірою визначають її ставлення до 
дійсності, моральні погляди і переконання, вольові риси особистості, характер. Вони 
є одним із джерел нахилів та інтересів людини, необхідною умовою розвитку здібнос-
тей та обдарувань [1, с. 137].

Аналіз наукових розвідок з окресленої проблеми та досвід власної практичної 
роботи в умовах педагогічного коледжу свідчать про те, що лише 62% студентів вияв-
ляють інтерес до предметів циклу професійної та практичної підготовки; 34% – від-
відують навчальні заняття з педагогічних дисциплін тільки тому, що їх зобов’язують, 
18% студентів систематично не готуються до занять.

Тривожним є той факт, що більшість опитаних студентів не розуміють без-
посереднього зв’язку між знанням наукових основ педагогічного процесу й успішніс-
тю педагогічної діяльності.

Ми поділяємо думку Л. Крамаренко, котра стверджує, що причини наявних 
прорахунків у підготовці майбутніх педагогів до вчительської праці необхідно визна-
чати не тільки через особливість викладання, зміст педагогічної освіти, але й через 
ставлення студентів до науково-педагогічних знань як основи їхнього професіона-
лізму [3].

Практика професійної освіти демонструє недостатність передумов форму-
вання інтересу студентів до науково-педагогічних знань як в умовах аудиторної, так 
і позааудиторної роботи.

Власне тому й постає потреба у розробці педагогічних умов формування ін-
тересу майбутніх учителів початкових класів до науково-педагогічних знань в умовах 
педагогічного коледжу.

У своєму дослідженні ми дотримувалися наукової позиції А.Семенова за 
В.Стасюка котрі визначають «педагогічні умови» як обставини, за яких залежить та 
відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки 
фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою людей [6; 8].

Нами виокремлено такі педагогічні умови формування інтересу майбутніх 
учителів до науково-педагогічних знань :

• створення відповідного інформаційного простору у педагогічному коледжі;
• реалізація професійно-адаптаційних процесів для оптимізації професій-

ної спрямованості майбутніх учителів початкових класів;
• урізноманітнення форм та методів позанавчальної діяльності;
• посилення уваги викладачів до застосування особистісно-орієнтованого 

навчання;
• використання акме-технологій навчання;
• встановлення гуманістичних міжособистісних стосунків викладачів та 

студентів на діалогічних засадах;
• створення атмосфери успіху, сприяння самореалізації студентів;
• спрямованість форм і методів навчання на формування інтересу до 

науково-педагогічних знань;
• впровадження в навчальний процес необхідних теоретичних і методич-

них розробок з формування інтересу студентів до науково-педагогічних 
знань;

• забезпечення інтегрованого підходу у навчанні.
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Висновки. Педагогічна система професійної підготовки майбутніх учителів 

передбачає формування інтересу студента до науково-педагогічних знань, що знахо-
дить свій прояв у позитивному ставленні до навчальних дисциплін (особливо циклу 
професійної та практичної підготовки), використанні особистісних підходів до на-
вчання за допомогою розв’язання різних педагогічних завдань. Технологічність сис-
теми досягається за рахунок дотримання окреслених педагогічних умов.
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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

Н.Б.Чорна
асистент кафедри мистецької підготовки  

Вінницького державного педагогічного університету 
 імені Михайла Коцюбинського

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ключевые слова: готовність до професійного саморозвитку майбутніх учи-
телів мистецьких спеціальностей, педагогічні умови, методи, критерії.

Keywords: readiness to professional self-development of the teachers of аrts, peda-
gogic conditions, methods, criteria.

У сучасному українському суспільстві здійснюються глибокі соціальні пе-
ретворення, які призводять до важливих змін системи вищої освіти. Серед пріори-
тетних напрямів державної політики визначено проблеми постійного підвищення 
якості освіти, що ґрунтуються на принципах сприяння сталому розвитку суспільства 
шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов 
для освіти та саморозвитку протягом життя [3].

Зважаючи на це, стратегічною метою вищої педагогічної освіти стає підго-
товка майбутніх учителів до професійного саморозвитку як передумови досягнення 
високої якості їх педагогічної діяльності.

Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить про те, що саморозвиток осо-
бистості знаходиться в полі зору багатьох сучасних науковців. Теоретичні аспекти 
означеного феномену знайшли своє відображення у працях Л.Зязюн, Б.Мастерова, 
Л.Мітіної, В.Маралова, О.Пєхоти, Г.Селевка, Г.Цукерман та ін. Проблему підготов-
ки майбутніх учителів до професійного саморозвитку досліджували О.Власова, 
Г.Бистрюкова, Т.Стрітьєвич, Г.Топчій, Т.Тихонова, П.Харченко та ін. Дослідники на-
голошують про актуальність даної проблеми, що зумовлена необхідністю пошуку но-
вих шляхів підвищення якості підготовки майбутніх учителів, готових до самостій-
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ної праці, здатних успішно здійснювати професійну діяльність та вдосконалюватися 
в ній. Проте, поза увагою дослідників залишаються важливі аспекти підготовки до 
професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей.

З огляду на це, метою статті є визначення та обґрунтування шляхів фор-
мування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких 
спеціальностей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Саморозвиток майбутнього вчи-
теля посідає сьогодні провідне місце у педагогічному процесі та є одним з ключових 
понять, що визначається, як розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона 
досягає самостійними заняттями, вправами [4, 144].

Принцип саморозвитку покладений в основу особистісного та професійного 
розвитку, що спрямований на усвідомлення людиною самої себе як суб’єкта діяль-
ності і зумовлює продуктивне професійне становлення, самовдосконалення і пере-
творення ,,фахівця на професіонала” [1].

Сучасні дослідники тлумачать ,,професійний саморозвиток”, як свідомий про-
цес особистісного становлення з метою ефективної самореалізації на основі значущих 
прагнень та зовнішніх впливів (Т.Стритьєвич); як самопізнання, самопроектування 
та самовдосконалення з метою досягнення значних результатів у майбутній профе-
сійній діяльності (О.Пєхота); як процес підвищення рівня професійно-педагогічної 
компетенції, розвитку професійно-значущих якостей відповідно до зовнішніх соці-
альних вимог, умов професійної діяльності (І.Краснощок).

В контексті нашого дослідження ми визначаємо ,,професійний саморозвиток 
майбутніх учителів мистецьких спеціальностей” як безперервний, свідомий, ціле-
спрямований процес особистісного та професійного зростання, спрямований на під-
вищення рівня професіоналізму, заснований на інтеграції мистецьких знань, умінь і 
навичок та самостійній, систематичнії, високоорганізованій творчїй діяльності.

Щодо структури готовності майбутніх учителів мистецьких спеціальностей 
до професійного саморозвитку нами виокремлено три взаємопов’язаних компонен-
та: мотиваційно-вольовий, що передбачає розвиток мотиваційної сфери студентів, 
наявність вольових якостей; когнітивно-інтелектуальний, що характеризує рівень 
оволодіння системою загально-педагогічних і мистецьких знань, необхідних для 
ефективного здійснення професійного саморозвитку та креативно-діяльнісний, який 
відображає творчу активність студентів у мистецько-педагогічній діяльності.

Відповідно до мети дослідження сформувати готовність до професійного са-
морозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей нами визначені ключові 
завдання. Зокрема:

• розвиток внутрішньої мотивації та ціннісних орієнтацій студентів, спря-
мованих на розкриття і реалізацію власного потенціалу в процесі засвоєн-
ня основ мистецько-педагогічної діяльності;

• формування професійної компетентності професійного саморозвитку;
• розкриття творчих здібностей та креативних можливостей студентів.
Визначну роль у даному процесі відіграє методологія, яка, на думку 

С.Гончаренка, являє собою не лише вчення про науковий метод пізнання, але й галузь 
знання, що вивчає засоби, передумови і принципи організації пізнавальної і перетво-
рювальної діяльності [2, 66].
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Серед методологічних підходів, на основі яких здійснюватиметься розробка 

моделі формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мис-
тецьких спеціальностей, вважаємо найбільш суттєвими: акмеологічний, особистісно-
зорієнтований, діяльнісний, інтегративний, компетентнісний, креативний.

Акмеологічний підхід у підготовці майбутнього вчителя націлює на необхід-
ність формування акмеологічної позиції спеціаліста, що характеризується стійким 
прагненням до успіху, самореалізації творчого потенціалу в професійній діяльності. 
Можна стверджувати, що досягнення професіоналізму в майбутній педагогічній ді-
яльності зумовлює необхідність виокремлення акмеологічного підходу як методоло-
гічної основи становлення особистості фахівця та саморозвитку в професійній ді-
яльності.

Особистісно-зорієнтований підхід передбачає формування пізнаваль-
них, культурних, духовних, естетичних інтересів, а також розвиток самостійності, 
творчої ініціативи, потреби самовдосконалення, почуття відповідальності суб’єкта 
навчально-виховного процесу, здатності до мотиваційного обґрунтування власної ді-
яльності. У процесі особистісно-зорієнтованого навчання особистість стає творцем 
власної діяльності, що передбачає розвиток суб’єктивного, особистісного ставлення 
до світу, самого себе і власної діяльності. Зазначений підхід визначає спрямованість 
на послідовне формування значущих якостей особистості як самосвідомого відпо-
відального суб’єкта власного розвитку [6, 35].

Застосування діяльнісного підходу доводить, що діяльність – основа розви-
тку й саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей. Саме вона спри-
яє актуалізації та подальшому розвитку найбільш значимих і цінних новоутворень, 
перетворенню їх в засоби і механізми рішення самих складних сучасних завдань осо-
бистості.

Важливою ознакою педагогічної діяльності майбутніх учителів мистецьких 
спеціальностей є інтегративний підхід, зорієнтований на поліхудожнє виховання 
і розвиток студентів (Л.  Масол, Г.Падалка, О.Рудницька, О.Щолокова). Адже, інте-
гроване навчання, як наголошують вчені, має стати одним із пріоритетних напрямів 
мистецької освіти [6,119].

Креативний підхід є одним з нових методологічних підходів, який сприяє 
ґрунтовному аналізу незвичайних педагогічних явищ, виокремленню і розробці ра-
ціональних рішень та рекомендацій щодо формування і актуалізації творчого потен-
ціалу особистості, виявленню і розвитку творчих ресурсів та засобів їх реалізації у 
мистецько-педагогічній діяльності.

Методика формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх 
учителів мистецьких спеціальностей являє собою педагогічну систему, до якої вхо-
дять педагогічні умови, етапи формування, дидактичний інструментарій (методи, 
форми, прийоми), критерії, показники, за якими визначатимуться рівні сформова-
ності означеного процесу.

У контексті нашого дослідження педагогічні умови ми розуміємо як спеці-
ально створені обставини, що забезпечують ефективну підготовку до професійного 
саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей. Створення цих умов 
полягає в організації навчально-пізнавальної діяльності, доборі методів та форм ро-
боти зі студентами, націлених на їхню подальшу професійну діяльність, зокрема: 1) 
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формування акмеологічної позиції студентів у процесі фахової мистецької підготов-
ки; 2) реалізація компетентісного підходу на основі використання сучасних педаго-
гічних технологій; 3) стимулювання розвитку творчого потенціалу студентів у про-
цесі самостійної мистецької діяльності.

Слід зазначити, що формування готовності до професійного саморозвитку 
майбутніх учителів мистецьких спеціальностей процес тривалий, вимагає певних 
зусиль та конкретних педагогічних заходів, пропонуємо здійснювати в три етапи: І 
етапціннісно-мотиваційний; ІІ етап – когнітивно-діяльнісний; ІІІ етап – особистісно-
творчий.

І етап (ціннісно-мотиваційний) здебільшого пов’язується з усвідомленням 
ціннісних орієнтирів студентів, їхнім професійним самовизначенням, формуванням 
акмеологічної позиції. Головним засобом педагогічних впливів виступає викорис-
тання системи методів формування свідомості: розповіді, бесіди, диспуту, прикладу, 
написання творів-роздумів ,, Я – вчитель мистецтва”, ,,Мій ідеал вчителя художньої 
культури” (що актуалізують досвід ціннісного ставлення до різних аспектів профе-
сійного зростання),а також методів соціально-психологічного навчання: тренінги 
професійного зростання, акмеотренінги (які формують позицію студентів).

На ІІ етапі (когнітивно-діяльнісному) увага зосереджується на засвоєнні 
майбутніми вчителями системи знань про сутність, зміст, особливості професій-
ного саморозвитку та реалізується в межах викладання спецкурсу ,,Основи профе-
сійного саморозвитку майбутнього вчителя”. У виборі методів для реалізації цілей і 
змісту означеного етапу перевага надається комплексному використанню традицій-
них методів, зокрема словесних, наочних, практичних, репродуктивних, частково-
пошукових (евристичних), проблемних (лекції, дискусії, ділові та рольові ігри та ін.).

Заключний ІІІ етап (особистісно-творчий) спрямовується на оволодіння 
майбутніми вчителями мистецьких спеціальностей комплексом умінь та навичок, 
необхідних для здійснення професійного саморозвитку, досвід творчої діяльності, 
розвиток креативності. Серед провідних засобів даного етапу особливого значення 
набуває комплекс практичних методів навчання: репродуктивні та творчі завдання, 
інтерактивні методи навчання (,,Мозковий штурм”, ,,Круглий стіл”, ,,Займи позицію” 
), метод самоаналізу, моделювання майбутньої професійної діяльності, метод порт-
фоліо, метод проектів.

Перспектива подальшого дослідження полягає в експериментальній переві-
рці ефективності запропонованої теоретичної моделі та комплексу педагогічних умов 
формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистець-
ких спеціальностей.
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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения

Котковець А.Л.
НТУУ «КПІ»

ЕКСТЕНСИВНЕ ЧИТАННЯ В ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЄВИХ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Ключові слова: інтеграція, екстенсивне читання, види мовленнєвої діяль-
ності, комунікативний підхід.

Основною метою системи вищої освіти в Україні є формування всебічно 
розвиненої особистості, конкурентоспроможного фахівця, що може застосовувати 
на практиці отримані знання та вдосконалювати вміння. У зв’язку з цим, у процесі 
вивчення іноземної мови значна увага приділяється не навчанню окремих правил та 
лексичних одиниць, а тренуванню їх вживання у живому мовленні, реальному про-
цесі спілкування. Тому дедалі частіше застосовуються комунікативні підходи до ви-
кладання, що базуються на моделюванні життєвих ситуацій на заняттях, де студенти 
оволодівають мовленнєвими вміннями у процесі комунікації.

Оскільки у повсякденному житті такі види мовленнєвої діяльності, як читан-
ня, говоріння, аудіювання та письмо знаходяться у тісній взаємодії та практично не 
вживаються окремо один від одного, логічним є і їх інтегроване навчання. Інтеграцію 
визначають як поєднання в єдине ціле відокремлених до цього частин, елементів і 
компонентів, що супроводжується ускладненням і зміцненням зв’язків, відносин між 
ними [3]. Взаємопов’язане навчання чотирьом видам мовленнєвої діяльності є ефек-
тивним, оскільки сприяє підвищенню мотивації студентів (бо відтворює реальний 
процес спілкування), формуванню нових навичок і закріпленню вже набутих знань. 
Важливою є роль читання у застосуванні інтегрованого підходу, адже воно відкриває 
широкі можливості для викладача органічно поєднати усі види мовленнєвої діяль-
ності, і сприяє розвитку творчої особистості.

Читання є процесом зорового сприйняття тексту та його розуміння, що без-
посередньо пов’язаний з мисленням та пам’яттю [2, 188]. За рівнем розуміння інфор-
мації, що міститься в текстах, виділяють ознайомче, вивчаюче та пошукове, або ви-
біркове читання [2, 199-203; 1, 224, 234]. Зарубіжними авторами пропонується також 
класифікація читання на інтенсивний та екстенсивний типи. Інтенсивне читання ви-
значають як таке, що спрямоване на аналіз граматичних форм, засобів образності та 
інших особливостей твору з метою глибокого розуміння тексту та отримання деталь-
ної інформації. Для цього типу читання (часто для роботи на занятті) зазвичай оби-
рають короткі тексти; серед завдань вправи на розгляд лексичних і граматичних оди-
ниць. Екстенсивним є читання для отримання загального розуміння тексту, головної 
думки твору. На відміну від інтенсивного типу, екстенсивний передбачає роботу 
студентів з текстами більшого обсягу з цікавим сюжетом (нерідко позааудиторно) 
з метою розуміння основної суті та отримання насолоди від читання [5]. Тексти для 
читання може підбирати викладач, або надавати студенту право самостійного ви-
бору матеріалу. Важливо, щоб тексти були автентичними та відповідали рівню знань 
читача. Переваги екстенсивного читання очевидні, адже опрацювання іншомовно-
го матеріалу, що є цікавим та пізнавальним, значно підвищує мотивацію та сприяє 
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засвоєнню знань. Згаданий тип читання дає можливість залучати значну кількість 
вправ на розвиток усіх мовленнєвих вмінь та розкриття творчого потенціалу сту-
дентів. Методисти пропонують такі завдання, як передбачення сюжету книги судячи 
з обкладинки, назви, заголовків розділів чи анотації; коментування окремих урив-
ків чи речень з тексту; створення плакатів із зображенням персонажів або певних 
епізодів твору; роздуми щодо деталей, які не згадуються у книзі (що герої вдягали, 
їли, де перебували); читання рецензії на книгу, висловлюючи у письмовому вигляді 
свою згоду чи незгоду; написання листа від імені героя історії; роздуми на тему мож-
ливої екранізації літературного твору; пропозиції щодо можливої кінцівки; харак-
теристика культурологічного компоненту (відмінності культур народів) тощо [4, с. 
30]. Прочитавши текст, студенти потім мають змогу виконувати письмові завдання, 
обговорювати його в парах чи групах, при цьому розвиваючи вміння говоріння та 
прослуховування. Крім того, подібні види робіт створюють сприятливу атмосферу на 
занятті та покращують міжособистісні стосунки в групі.

Таким чином, екстенсивне читання іншомовних текстів підвищує мотивацію 
студентів, сприяє інтегрованому розвитку мовленнєвих вмінь, а тому швидкому та 
ефективному засвоєнню мовних знань, і оптимізує процес вивчення мови в цілому.
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Дисципліна «Безпека життєдіяльності людини» (БЖД) – одна з молодих дис-
циплін, яка почала викладатися в Україні з початку її незалежності. В основі предмету 
покладено завдання сформувати у студентів базовий рівень знань щодо індивідуаль-
ної, соціальної та політичної безпеки в процесі життєдіяльності людини, знати та дифе-
ренціювати різні види загроз і небезпек, вміти адекватно аналізувати рівень небезпеки, 
швидко та адекватно відреагувати на неї.

Всесвітня організації охорони здоров’я таким чином пояснює поняття небез-
пеки: «Небезпека – це ситуація в довкіллі, при якій в певних умовах можливе виник-
нення чинників, здатних призвести до одного або сукупності небажаних наслідків 
для людини чи навколишнього середовища».

Основною метою дисципліни БЖД є безпека як основа забезпечення високого 
рівня здоров’я та життя людини. На превеликий жаль на 23-му році незалежності Укра-
їна опинилася у досить скрутному становищі – цей переломний момент української 
історії, зміна вектору життя країни Схід-Захід проходить для всіх нас дуже болісно, 
агресивний сусід робить усе, щоб помститися українцям за їх європейський вибір.

Військові дії на сході України і, як наслідок, можливі терористичні акти по всій 
території держави спонукають викладати дисципліну БЖД під дещо іншим кутом, а саме: 
зробити акцент на допомозі постраждалому, пораненому на догоспітальному етапі та ін-
дивідуальній медичній самодопомозі. Основну увагу потрібно приділити ураженням, які 
найнебезпечніші для життя людини та вимагають миттєвої реакції для його збереження.



112

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
Запропонований алгоритм дій для надання першої долікарської допомоги 

постраждалим та для самодопомоги допоможе швидко та ефективно зорієнтуватись 
на місці події, оцінити ступінь ураження.

Алгоритм допомоги постраждалому
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Багаторазове відпрацювання етапів алгоритму зі студентами дозволить їм в 

екстремальній ситуації не тільки не розгубитись, але й швидко та якісно надати допо-
могу як постраждалому, так і самому собі. Відпрацювання техніки надання допомоги 
до автоматизму, з повторами та обов’язково з обговореннями найбільш типових по-
милок забезпечить економію таких важливих секунд-хвилин для спасіння життя.

Відповідно до алгоритму швидке та достовірне визначення серед потерпілих стану – 
живий, мертвий, клінічна смерть, дозволить спрямувати дії допомоги в правильному напрямку, 
а саме: спочатку надати допомогу живим постраждалим у стані клінічної смерті, потім постраж-
далим без ознак клінічної смерті, не відволікаючись на довгий огляд мертвих [1;3;6].

Після розподілу постраждалих потрібно провести прекардіальний удар. Якщо 
удар нанести впродовж першої хвилини після зупинки серця, то вірогідність відновлення 
серцевої діяльності перевищує 50%, однак якщо на сонній артерії пульсація є, то є чималий 
ризик спровокувати зупинку серця [1;2;4;6].

Алгоритм нанесення прекардіального удару

Після проведення прекардіального удару потрібно виконати комплекс 
серцево-реанімаційних заходів відповідно до алгоритму.

Алгоритм серцево-легеневої реанімації І етап
(забезпечення прохідності дихальних шляхів)
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Алгоритм серцево-легеневої реанімації ІІ етап

(штучна вентиляція легень)

Алгоритм серцево-легеневої реанімації ІІІ етап
(закритий масаж серця)
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Алгоритм оцінювання реанімаційних заходів

Після проведення реанімаційних заходів, за умови відновлення самостійно-
го дихання та серцевої діяльності проводимо наступні дії догоспітальної допомоги, а 
саме: диференціація кровотечі та її зупинка [2;3;6].

Алгоритм диференціації кровотечі

Диференціація кровотечі потрібна для швидкості реакції при зупинці крово-
течі, в будь-якому випадку потрібно швидко діяти, але особливу увагу та швидкість 
необхідно приділяти артеріальним кровотечам.

Варіанти зупинки кровотечі
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Після зупинки кровотечі необхідно знеболити уражену ділянку або постраж-

далого в цілому [1;6;7]. Знеболення можна проводити всіма наявними під руками 
анальгетиками, а при їх відсутності – застосувати холод на рану (сніг, лід, акумулятор 
холоду з сумки-холодильник). Знеболення потрібно розцінювати як один із важливих 
етапів надання першої долікарської допомоги, так як біль може значно погіршити стан 
постраждалого, а розвиток больового шоку може стати причиною смерті [2;4;5].

Знеболивши постраждалого, потрібно іммобілізувати (знерухомити, закрі-
пити) пошкоджену ділянку Надаючи допомогу при наявності поранення в ділянку 
шиї, особливо обережно потрібно її повертати, щоб не призвести до зміщення ший-
них хребців або ж їх уламків. Поранення вен шиї може спричинити повітряну ембо-
лію – вени шиї, які мають присмоктувальну дію, можуть втягувати повітря. Через це, 
зупиняючи кровотечу, потрібно дуже щільно їх притискати. При транспортуванні 
краще знайти тверду та рівну поверхню, щоб підкласти під шию та ділянку голови, 
таким чином провівши їх іммобілізацію. Уражені кінцівки іммобілізуються шинами, 
підручними матеріалами. При транспортуванні потерпілого з переломом ключиці 
потрібно пам’ятати, що руки його повинні бути зведені за спиною з метою поперед-
ження травматизації навколишніх тканин уламками ключиці. При ушкодженнях 
хребта, таза потерпілого іммобілізують та транспортують на щиті, оскільки рух тіла 
повинен бути зведений до мінімуму.

Отже, запорукою якісної першої долікарської допомоги і, як наслідок – збе-
реження життя, є чітке розуміння основних етапів надання першої долікарської до-
помоги та вміння швидко та якісно її надати.

Висновок. Враховуючи вищевикладене вважаю за доцільне, при викладан-
ні розділу перша долікарська допомого дисципліни БЖД з метою якісного навчання 
першої долікарської допомоги потрібно акцентувати наступні етапи підготовки сту-
дентів до надання допомоги постраждалим:

• Кожен студент повинен чітко та поетапно знати алгоритм надання допомоги;
• Кожен студент повинен вголос розповісти етапи надання допомоги;
• Кожен студент повинен розуміти проведені ним етапи надання допомоги;
• Кожен студент повинен спробувати декілька раз під контролем викладача 

провести етапи надання допомоги;
• Після виконання етапів надання допомоги студенти повинні обговорити 

недоліки та похибки колег та свої;
• Студент повинен отримати відповіді на всі незрозумілі для нього питання 

у викладача.
Тільки розуміння важливості чіткого, доведеного до автоматизму, виконан-

ня вищезгаданих алгоритмів дасть змогу зберегти життя людині в умовах природних 
лих, техногенних катастроф та військових конфліктів.
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АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ 
 НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ  

ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті розглянуто питання необхідності розвитку та вдосконалення фі-
зичної якості витривалості у студентів технічних вищих навчальних закладів.

Ключові слова: витривалість, студент, фізичний розвиток, результати, до-
слідження.

В статье рассмотрены вопросы необходимости развития и усовершенство-
вания физического качества выносливости у студентов технических высших учебных 
заведений.

Ключевые слова: выносливость, студент, физическое развитие, результаты, 
исследования.

The article discusses the need to develop and improve the quality of the physical en-
durance of the students of technical universities.

Keywords: endurance, student, physical development, results, research.

Актуальність. Сучасні умови вищої школи висувають підвищені вимоги до 
фізичної підготовленості і стану здоров’я студентів. Навчальний процес з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) спрямовано на зміцнення здоров’я, 
розвиток фізичних якостей і на підвищення рівня працездатності студентів.

Проблемна ситуація, яка склалася на сьогодні, вказує на актуальність 
визначення чинників, які забезпечують високий рівень фізичної та розумової 
працездатності у процесі навчання у ВНЗ, на необхідність вивчення закономірностей і 
взаємозв’язку між рівнями рухової активності, показниками фізичної підготовленості 
і характеристиками розумової діяльності студентів. На це вказується в роботах М.Я. 
Веленського, В.А. Грибкова, У. Іброгімова та ін.

Автори А.М. Астахов (1992), Є.Г. Булич, І.В. Муравйов (2003) навчають, що 
довготривале напруження в навчанні певної частини студентів призводить до змін 
у регуляції мозкового кровообігу, які можуть викликати розвиток вегето-судинної 
дистонії, підвищення артеріального тиску, головний біль, стомленість.

Проте в науковій літературі недостатньо висвітлені питання оптимізації 
фізичної та розумової працездатності студентів технічний ВНЗ засобами фізичного 
виховання. Нагальна потреба підвищення адаптивних можливостей організму до 
впливу фізичного і розумового стомлення посилює актуальність дослідження. У 
системі фізкультурної освіти дотепер не знайшли відображення глобальні зміни, 
які відбулися у суспільстві й фізичній культурі (Платонов, 1990). Аналіз науково-
методичної літератури [2, 3] свідчить про те, що сьогодні основним принципом при 
визначенні змісту роботи в різних навчальних відділеннях є диференційований 
підхід до навчального процесу. Навчальний процес у відділеннях з видів спорту 
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повинен проводитися відповідно до науково-методичних засад фізичного 
виховання і організовуватися залежно від стану здоров’я, рівня фізичного розвитку 
і підготовленості студентів, а також із урахуванням умов і особливостей праці 
їхньої майбутньої професійної діяльності. Широко відома роль фізичних вправ у 
підвищенні фізичної працездатності людини. В останні роки значно активізувалася 
увага о здорового способу життя студентів, що пов’язано з увагою суспільства 
до здоров’я фахівців – випускників вищої школи, а також наступним зниженням 
їхньої працездатності [1].

Усе вищезазначене дає підставу вважати, що вдосконалення і розвиток саме 
фізичної якості витривалості та використання засобів і методів її розвитку, якщо 
ніщо інше не допоможе студентам технічних ВНЗ у досягненні і підтриманні високої 
фізичної і розумової працездатності.

Дослідження проводилися згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 
фізичного виховання Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»).

Мета роботи: вивчення впливу навчально-тренувальних занять на розвиток 
витривалості та аналіз результатів тестування студентів 1-го та 2-го курсів.

Завдання дослідження: дати комплексну оцінку фізичної якості 
«витривалість», виявити вплив розвитку та вдосконалення витривалості на 
підвищення рівня працездатності студентів технічного ВНЗ.

Методи та організація дослідження. Для вирішення сформованих завдань 
застосовувалися наступні методи досліджень: теоретичний аналіз узагальнення 
даних наукових джерел, педагогічне спостереження, контрольні нормативи.

У дослідженні брали участь студенти 1 та 2 курсу НТУУ «КПІ» в кількості 
40  чоловік по 20  юнаків з кожного курсу. Усі учасники експерименту за станом 
здоров’я віднесених до основної медичної групи, приблизно однакового рівня 
розвитку і фізичної підготовки. Дослідження проводилися на початку та в кінці 
навчального року (вересень-жовтень 2013 р., квітень-травень 2014 р.). Протягом 
навчального року студенти відвідували заняття з фізичного виховання на 
відділенні футболу 2  рази на тиждень і займались за програмою навчального 
відділення «футболу», брали участь у змаганнях з техніки футболу, турнірних 
змаганнях.

Також протягом року під час проведення занять для розвитку витривалості 
студентам крім загальних вправ на розвиток фізичних якостей давалися наступні 
спеціальні вправи:

1. Біг по сходах.
2. Біг по схилу «по горизонталі».
3. Многоскоки по ґрунту і піску.
4. Подолання перешкод на вузькій опорі.
5. Всілякі варіанти стрибків.
Для проведення дослідження нами було вибрано три тести:
• Для перевірки розвитку загальної витривалості використовувалися ре-

зультати з бігу на середні та довгі дистанції;
• Для перевірки розвитку швидкісної витривалості використовувався ре-

зультат бігу на 30 метрів;
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• Для перевірки розвитку силової витривалості нами використовувалися 
результати тесту на підтягування.

Результати дослідження та їх обговорення.
В основі фізичної працездатності лежить така фізична якість, як витрива-

лість, тому необхідно приділити увагу її розвитку та вдосконаленню. Витривалість 
служить базою для розвитку всіх фізичних якостей і є основою успішного засвоєння 
будь-якого виду діяльності.

Витривалість відноситься до головних фізичних якостей. Витривалість – це 
здатність людини довгостроково виконувати роботу без зниження її інтенсивності. 
Ця здатність посідає значне місце у повсякденному житті студентської молоді, яка 
зазнає значних фізичних та розумових навантажень впродовж навчання, і повинна 
не тільки здійснювати їм опір, але й підтримувати свою витривалість на достатньо 
високому рівні.

Витривалість – це здатність організму людини виконувати роботу з пев-
ною для певного віку людини інтенсивністю протягом якомога довшого часу, 
здатність людини долати втому в процесі рухової активності. Американець Пенні 
Дін переплив Ла-Манш (33,8 км) за 7 год 40 хв, грецький бігун Янніс Гурос подо-
лав 1000 км за 136 год 17 хв. Отже, рівень витривалості людини може бути дуже 
високим.

Будучи багатофункціональною властивістю людського організму, трива-
лість інтегрує в собі велику кількість процесів, що відбуваються на різних рівнях: 
від клітинного до цілісного організму. Як з’ясувалося, провідна роль в появі ви-
тривалості належить чинникам енергетичного обміну і вегетативним системам 
його забезпечення, серцево-судинної, дихальної, а також центральної нервової 
системи.

Загальна витривалість – сукупність функціональних можливостей організ-
му, що визначають його здатність до тривалого виконання, високою ефективністю 
роботи помірної інтенсивності. Загальна витривалість розвивається за допомогою, 
перш за все, вправ циклічного характеру, які виконують тривалий час.

Спеціальна витривалість – це витривалість, пов’язана з руховою діяльністю 
певного характеру. Наприклад, швидкісна витривалість на короткій дистанції, сило-
ва витривалість при підтягуванні, тощо.

Аналіз результатів дослідження показав, що показники витривалості се-
ред юнаків 1 курсу протягом року є такими: на початку року середній арифметич-
ний показник загальної витривалості тесту на середні та довгі дистанції (3 км) – 
13,0±0,18 с. На кінець року арифметичний показник загальної витривалості склав 
12,07±0,11  с. Показники зменшилися за рахунок скорочення часу, витраченого 

Таблиця  1
Студенти 1 курсу Юнаки

№ п/п Тести На початку року В кінці року t

1 Біг на середні та довгі дистанції (с) 13,0±0,18 12,07±0,11 11,3
2 Біг 30 м (с) 4,95±0,1 4,18±0,6 6,96
3 Підтягування (рази) 6,2±0,39 9,5±0,1 7,8
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на виконання даної вправи, що свідчить про збільшення загальної витривалості. 
На ефективність методики виховання витривалості у студентів 1  курсу вказує 
прорахований коефіцієнт достовірності t=11,3 (табл. 1). Швидкісна витривалість 
представлена бігом на 30  м. На початок року середній арифметичний показник 
дорівнював 5,95±0,1  с, але вже на кінець року за рахунок збільшення швидко-
сті арифметичний показник склав 4,18±0,6 с. Коефіцієнт достовірності приросту 
швидкісної витривалості дорівнює t=6,96 (табл. 1). Силова витривалість (підтя-
гування) на початок року середньоарифметично дорівнювала 6,2±0,39  разів, на 
кінець року – 9,5±0,17 разів. Приріст силової витривалості дорівнює коефіцієнту 
достовірності t=7,8 (табл. 1).

Результати спостереження за розвитком витривалості студентів 1 курсу на-
очно демонструють, що застосування різноманітних способів і методів розвитку 
витривалості дають приріст протягом одного року занять. У даній групі студентів 
спостерігається значний приріст загальної витривалості юнаків та швидкісної ви-
тривалості. Найменший приріст показників у юнаків цієї групи у розвитку швид-
кісної витривалості. Надалі рекомендується приділяти більше уваги до розвитку 
даної якості.

Проаналізувавши розвиток витривалості у студентів 2  курсу, і виходячи з 
того, що в досліді брали участь студенти приблизно однакового рівня фізичної під-
готовленості, то результати на початку та в кінці року незначно відрізняються за по-
казниками. Загальна витривалість у юнаків (біг 2  км) на початку року дорівнюва-
ла 8,98±0,11 с. Приріст показників у юнаків t=4,04 (табл. 2). Показники швидкісної 
витривалості на початку року становили 5,15±0,08 с, наприкінці року – 4,71±0,03 с. 
Показники приросту швидкісної витривалості t=5,2 (табл. 2). Силова витривалість 
на початку року становила 8,35±0,35 разів, в кінці року – 11,7±0,45 разів. Показник 
приросту – t=7,6 (табл. 2).

Висновки. Отже, дізнавшись, що таке витривалість, можна зробити висно-
вок про те, що у кожної людини вона розвивається по-різному, це залежить як від 
індивідуальних фізичних якостей, так і від віку, а також від статі.

Тренувати витривалість варто поступово, у розміреному темпі. Залежно від 
методів розвитку витривалості варіюється і протяжність занять. Виконують програ-
ми розвитку загальної витривалості і для людей у віці 30-50 років. Крім того, в про-
цесі проведених досліджень і методик, вдалося довести, що спеціальні тренування 
роблять позитивний вплив на розвиток витривалості.

Дані, наведені в цій роботі, знайшли конкретне підтвердження і можуть слу-
гувати доказом важливості застосування спеціального тренування у вихованні ви-
тривалості студентів технічних ВНЗ.

Таблиця 2

Студенти 2 курсу Юнаки
№ п/п Тести На початку року В кінці року t
1 Біг на середні та довгі дистанції (с) 9,67±0,14 8,98±0,11 4,04
2 Біг 30 м (с) 5,16±0,08 4,71±0,03 5,2
3 Підтягування (рази) 8,35±0,35 11,7±0,45 7,6
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Викладання спеціальної дисципліни “Латинська мова та основи медичної 
термінології” для студентів-іноземців англійською мовою має на меті те, що і викла-
дання цього предмету російською або українською мовами: підготовка висококвалі-
фікованих спеціалістів-лікарів, здатних грамотно та свідомо застосовувати медичну 
термінологію у професіональній діяльності. Латинський алфавіт, фонетичні, морфо-
логічні, лексичні та словоутворювальні ресурси латинської мови з елементами грець-
кої продовжують відігравати провідну роль у збагаченні медичної термінології.

Англійська медична термінологія оперує 75 % латинських термінів, що англі-
зувались, тобто перейняли граматичні особливості англійських частин мови. Студен-
ти І курсу, що починають вивчати латинську мову, мають базові знання англійської 
мови. Одним з шляхів оптимізації викладання латинської мови для англомовних 
студентів є розробка методичних матеріалів на англійській мові з опрацюванням ла-
тинських медичних термінів в різних мовних групах. Це сприяє кращому засвоєнню 
лексичного матеріалу, який тісно пов’язаний з термінологією спеціальних дисциплін 
на старших курсах медичного вузу. Курс латинської мови, розрахований на один на-
вчальний рік, його розподілено на три частини, які відповідають трьом основним ти-
пам медичної термінології: анатомічна, клінічна та фармацевтична термінології.

Вивчення розділу “Анатомічна термінологія” в латинській мові за часом 
співпадає з початком вивчення предмету “Анатомія людини”, тому робота над ана-
томічними термінами як лексичними одиницями латинської мови варто проводити 
паралельно з опрацюванням цих же термінів як семантичних одиниць на практичних 
заняттях з анатомії. На основі латинських анатомічних термінів розглядаються осно-
вні граматичні правила латинської мови і особлива увага приділяється структурним 
мовним типам анатомічних термінів:

–  single anatomical terms (one-word anatomical terms)  – терміни, що є 
іменниками у формі називного відмінку однини чи множини. Багато англійських 
термінів співпадають за орфографією та значенням з латинськими. Наприклад: uterus 
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(англ.) – uterus, i m (лат.); vertebra (англ.) – vertebra, ae f (лат.) тощо. Під час вивчення 
цієї групи термінів важливо звертати увагу англомовних студентів на терміни, що 
пeрекладаються. Наприклад: head (англ.) – caput, itis n (лат.); neck (англ.) – collum, i n 
(лат.); knee (англ.) – genu, us n (лат.) тощо. Водночас з вивченням лексичних одиниць 
студенти знайомляться з розподіленням латинських іменників за відмінами. Найбільш 
зручно це робити за допомогою таблиць “Латинські іменники” (Latin Nouns). З цією 
ж таблицею пов’язані граматичні правила та вправи щодо іншої групи латинських 
анатомічних термінів – composed anatomical terms;

–  composed anatomical terms  – складені анатомічні терміни. Ці терміни 
будуються за допомогою неузгодженого означення (Uncоordinated Аttribute) та 
узгодженого означення (Coordinated Аttribute) і вимагають вивчення ще однієї теми 
“Латинські прикметники” (Latin Adjectives). Практичне застосування спеціальних 
таблиць до цієї теми є найоптимальнішим для побудови латинських анатомічних 
термінів. Виходячи з практичного вживання термінів у курсі “Анатомія людини”, 
на практичних заняттях з латинської мови доцільно вивчати тільки два відмінки 
іменників й прикметників – називний та родовий (the Nominative and the Genetive), 
тому що абсолютна більшість анатомічних термінів будується за допомогою цих 
відмінків.

Особлива увага приділяється перекладу термінів з узгодженим означенням, 
тому що в англійській мові поняття “узгодження прикметника з іменником” відсутнє. 
Дуже важливо, щоб студенти свідомо вживали родові закінчення латинських 
прикметників згідно роду іменників, до яких вони належать – для іменників жіночого 
роду – відповідні закінчення прикметників -а або -is; для іменників чоловічого роду – 
-us або -is; для іменників середнього роду – -um або -e (всі ці закінчення подані у 
відповідній таблиці). При перекладі термінів з узгодженим означенням корисні також 
порівняльні таблиці суфіксів англійської та латинської мови.

Під час перекладу термінів з неузгодженим означенням особлива увага 
приділяється формі англійського анатомічного терміна з відповідною граматичною 
структурою. Треба пов’язувати вживання родового відмінку в латинських термінах з 
двома типами англійських анатомічних термінів, що будуються:

а) за допомогою прийменника of: bones of the head  – ossa capitis (кістки 
голови);

б) за допомогою атрибутивної конструкції, де іменники виконують роль 
означення: muscle tendon – tendo musculi (сухожилок м’язу).

Отже, розподілення латинських анатомічних термінів за структурними типа-
ми, порівняння з англійськими анатомічними термінами, використання граматичних 
та порівняльних таблиць разом зі спеціальними вправами щодо кожної структурної 
групи сприяє швидшому засвоєнню анатомічної термінології у цілому та свідомому 
вживанню граматично правильно оформлених термінів на практичних заняттях з 
анатомії.
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ПОДСЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

Нікора А.О.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викла-

дання суспільствознавчих дисциплін Миколаївського національного університету 
імені В.О.Сухомлинського

СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ  
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ШКОЛІ

Фундаментом для побудови системи громадянської освіти в Україні та усіх 
європейських країнах є усвідомлення того, що загальна середня освіта повинна спря-
мовуватися на всебічний розвиток людської особистості, на поглиблення поваги до 
прав людини та її основних свобод, має сприяти взаєморозумінню, терпимості й 
дружбі між усіма народами, расовими і релігійними групами.

В середній школі повинно відбуватися оволодіння більш абстрактними ідея-
ми освіти з прав людини, що включають розуміння філософських, політичних та пра-
вових понять у процесі вивчення історії, географії, суспільствознавства, релігійної 
освіти, мови та літератури. Права людини нероздільно пов’язані зі сферою політики, 
тому в процесі вивчення прав людини учні мають вивчати основні міжнародні до-
кументи, угоди та закони [2, с. 8].

Глобальна стратегія громадянської освіти, що включає мету, принципи, фор-
мування змісту, методи та форми розроблені та продовжують вдосконалюватися на 
міжнародному рівні, і в Європі – це передусім на рівні Ради Європи. В той же час, 
зміст та форми громадянської освіти в кожній окремій країні обумовлюються пев-
ною мірою системою цінностей, які суспільство вважає за необхідне передавати під-
ростаючому поколінню. Ідея формування «європейської свідомості», «громадянина 
Європи» знаходить своє відображення та є характерною для змісту і спрямованості 
шкільного навчання взагалі і громадянської освіти в школах України [3, с. 26-27].

У вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладах громадян ська 
освіта реалізується за трьома етапами, відповідно до ступенів навчання:

• 1  етап  (початкова  школа). Закла даються основні моральні цін-
ності, норми пове дінки, починається формування особистості, яка 
усвідомлює себе частиною суспільства і громадя нином своєї держа-
ви. Розвиваються комунікатив ні здібності дитини, що дозволяють їй 
інтегрува тися в суспільство, сприяють формуванню вмінь спілкува-
тись і розв’язувати конфлікті ситуації че рез діалог. Вирішення осно-
вного завдання почат кової школи – розвиток творчого потенціалу 
мо лодшого школяра – допомагає сформувати осо бистість, здатну 
працювати на благо своєї країни;

• 2 етап (основна школа). Продовжується процес формування сис-
теми цінностей і установок підлітка. Завдання основної школи: 
допомога учневі у набутті знань і вмінь, необхідних для самостій-
ного життя в суспільстві. На цьому етапі стрижне вим є формуван-
ня у школярів поваги до закону, права, прав інших людей і відпові-
дальності перед суспільством. Відбувається збагачення свідомості й 
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мислення учнів знан нями з історії Вітчизни, пізнання та засвоєння 
ни ми моральних, правових та інших соціальних норм;

• 3  етап  (старша школа). Поглиблюються, розширюються знання 
учнів про процеси та явища суспільного життя, про права людини, 
відбувається пізнання філософських, культурних, політико-правових 
і соціаль но-економічних основ життя суспільства, визна чається 
громадянська позиція людини, її соціально-політична орієнтація. 
Завдання цього етапу поля гають у тому, щоб у процесі суспільної 
діяльності учні вдосконалювали готовність і вміння захища ти свої 
права та права інших людей, уміли будувати ін дивідуальну і колек-
тивну діяльність [5, с. 55-56].

Громадянознавча освіта в основній та старшій школі представлена 
курсом за вибором «Ми – громадяни України» (9 (10) клас) та окремим кур-
сом «Громадянська освіта» (9–11 клас). Крім пропонованих курсів педагогічна 
громадськість має можливість надавати учням громадянознавчі знання як у процесі 
викладання інших предметів суспільствознавчої галузі, так і у позакласній виховній 
роботі. Зокрема цікавими і корисними з погляду громадянської освіти є розроблений 
членами Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільствознавчих дисциплін 
«Нова доба» курс «Мистецтво жити в громаді» (для учнів 7–8  класів), навчально-
методичний посібник для позаурочної роботи «Виховуємо людину і громадянина» та 
посібник з антидискримінаційної політики «Я, ти, він, вона …».

Особливістю цих курсів є те, що вони, по-перше, є інтегрованими й охо-
плюють філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні, 
соціально-психологічні знання тощо. По-друге, завданнями курсів є не тільки на-
дання певної суми знань, а насамперед сприяння формуванню особистісних якостей 
та ціннісних орієнтацій, притаманних громадя нинові демократичного суспільства, 
формування вмінь громадянської участі, громадянської відповідальності.

Враховуючи, що однією з особливостей навчання громадянознавства є за-
своєння навчального матеріалу шляхом практичної діяльності учнів, широко вико-
ристовуються розвиваючі методи, котрим надається перевага над репродуктивними. 
Це передбачає поєднання індивідуальних, групових та фронтальних форм роботи, 
застосування як ефективних традиційних, так і інноваційних, зокрема інтерактив-
них методів навчання [4, с. 6].

Розподіл годин між темами у програмах є орієнтовним; учитель може, залежно 
від місцевих умов (місця розташування та типу навчального закладу, етнічного, конфе-
сійного складу учнів тощо), перерозподілити навчальний час між темами та уроками [1].

Громадянська освіта в школі ґрунтується на тих загальнопедагогічних і ди-
дактичних принципах, що й освіта загалом, однак найбільш значущими для неї є:

• принцип гуманізму – пріоритетність ідеї прав і свобод людини і творчий 
розвиток; виховання людської гідності, поваги до приватності, розуміння 
значущості особистісної автономності, співвіднесення освітніх вимог із 
можливостями та природними задатками особистості;

• принцип демократичності – виховання духу соціальної солідарності, 
справедливості; вміння конструктивно взаємодіяти із суспільством і 
брати участь у прийнятті рішень; передбачає діалогічний характер осві-
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ти, суб’єктно-суб’єктні відносини між педагогами та учнями, атмосферу 
взаємоповаги й довіри в шкільному колективі, учнівське самоврядуван-
ня, відкритість і зв’язок школи з іншими учасниками процесу соціалізації 
(сім’єю, дитячими й молодіжними громадськими організаціями, засобами 
масової інформації, церквою тощо);

• принцип зв’язку із практичною діяльністю – пріоритетність для системи 
громадянської освіти навчання й виховання умінь і дій; зорієнтованість 
учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різ-
ні ситуації, передусім у своєму життєвому середовищі, самостійно при-
ймати відповідальні рішення і діяти у правовому полі;

• принцип зорієнтованості на позитивні соціальні дії – спрямованість гро-
мадянської освіти на соціальні очікування учнів; набуття позитивного до-
свіду соціальних дій; формування позитивного іміджу компетентної гро-
мадянськості;

• принцип наступності і безперервності – поетапне, відповідно до вікових 
особливостей, розширення інформаційного, виховного, інструментально-
го (практичного) обсягу системи освіти для демократії, що бере початок у 
дошкільному вихованні, охоплює всі етапи середньої, вищої, професійної 
освіти, а також освіту для дорослих; виховання потреби набувати навичок 
громадянськості упродовж усього життя;

• принцип міждисциплінарності – навчання і виховання громадянськості у 
процесі опанування різних навчальних дисциплін; узгодження змісту на-
вчальних програм із метою та завданнями громадянської освіти;

• принцип культуровідповідності – врахування у змісті громадянської осві-
ти етнонаціонального, регіонального культурного і звичаєвого контексту; 
зв’язок шкільного колективу з місцевою громадою, участь у спільних із 
нею соціальних, культурних, природозахисних акціях;

• принцип полікультурності – наповненість громадянської освіти ідеєю уні-
версальності прав людини, а також ідеєю етнокультурного розмаїття до-
вкілля, України, Європи, світу, правової рівності національних культур; 
виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності, поваги до 
представників інших культур, передусім у життєвому середовищі учнів; 
практична реалізація прав українців та представників інших етнічних 
спільнот на розвиток і збереження своєї мови, куль турної самобутності в 
контексті формування української політичної нації;

• принцип плюралізму – виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, 
етнонаціональної й расової багатоманітності, толерантного ставлення до 
різних світоглядних і політичних доктрин, релігійних переконань, до ді-
яльності в школі різних молодіжних громадських організацій: уникання 
екстремістських поглядів і поведінки в житті шкільного колективу, вихо-
вання розуміння, що будь-який політичний екстремізм є неприйнятним;

• принцип поповнення соціального капіталу – ґрунтується на засадах довіри й 
терпимості індивідів, їхній здатності спрямовувати свої дії на спільне благо;

• принцип відкритості – вироблення антидогматичного мислення, що по-
лягає в здатності неупереджено сприймати будь-яку нову інформацію та з 
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розумінням ставитись до різних поглядів і цінностей, що репрезентують 
різні світогляди й культури;

• принцип поєднання локального і глобального – взаємозв’язок родового та ет-
нічного, національного й загальнолюдського, індивідуального й суспільного;

• принцип розвитку особистісних компетенції – формування знань, умінь, 
навичок, переконань, установок, мотивів, ціннісних орієнтацій та інших 
особистісних характеристик; розвиток критичного і творчого мислення 
особистості [5, с. 56-58].

Реалізацію мети, завдань і принципів громадянської освіти покладено в 
основу її змісту [1].

Зміст грома дянської освіти – це система інтегрованого знан ня, оволодін-
ня яким створює умови для формування та розвитку демократичних цінностей і 
громадянських умінь особистості школяра, становленню яких у громадянській 
освіті надається більше значення, ніж засвоєнню власне суми громадянознав-
чих знань.

Визначаючи зміст громадянської освіти, потрібно дотримуватися таких під-
ходів: 1) особистісно-орієнтованого, за яким центром нав чально-виховного проце-
су є інтереси особи. Центральною ідеєю громадянської освіти при цьому стає понят-
тя невідчужуваних прав людини, а її зміст спрямовується на виховання громадянина 
демократичного суспільства, патріота України, який прагне до вільного вибору, 
будує свою діяль ність на визнанні абсолютної цінності прав людини. Особистісно-
зорієнтований підхід при формуванні змісту громадянської освіти передбачає вра-
хування вікових особливостей аудиторії, роз роблення змісту кожного конкретного 
етапу навчан ня за віковою вертикаллю у взаємопов’язаному контексті всього на-
вчального змісту; 2) діяльнісного, який визначає спрямування змісту гро мадянської 
освіти на розвиток уявлень і вмінь, що забезпечують успішність соціальної актив-
ності особистості. Цей підхід реалізується через створен ня навчальних ситуацій, у 
яких засвоєні громадян ські цінності апробуються на практиці; викладення глобаль-
них проблем через локальні на основі пози тивного досвіду участі в окремих грома-
дянських акціях, проектах тощо; 3) конкретно-історичного, що передбачає розгляд 
навчального змісту загалом, як історичної категорії, своєрідної моделі конкретних 
вимог суспільства щодо підготовки молоді до життя та діяльності в ньому на певному 
етапі його розвитку. Конкретно-історичний підхід зорієнтовує зміст громадянської 
освіти на розв’язання завдань, найактуальніших для сучасного етапу розвитку укра-
їнського суспільства [5, с. 58-59].

Зміст громадянської освіти має спрямовуватися на досягнення цілей навчан-
ня і виховання, а її успішність потрібно оцінювати не стільки за обсягом отриманих 
знань і умінь, скільки за результативністю їх трансфор мування у світоглядні пріори-
тети й ціннісні установки, формування громадянської культури та практичних ком-
петенцій особистості.

Громадянська освіта є складною динамічною сис темою, яка поєднує у собі такі 
компоненти: громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про форми 
і способи функціонування гро мадянина в політичному, правовому, економічно му, 
соціальному та культурному полі демокра тичної держави; громадянські вміння та 
досвід участі в соціально-політичному житті суспільства і практичного засто сування 



129

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
знань; громадянські чесноти – норми, установки, цінності та якості, притаманні гро-
мадянинові демокра тичного суспільства [6, с. 190].

Зміст громадянської освіти охоплює такі знання:
Культурологічні про культуру міжлюдських відносин (оволодіння культур-

ними надбаннями своєї нації відбувається водночас із вихованням доброзич ливого й 
зацікавленого ставлення до культур інших народів, етнічних спільнот, які становлять 
куль турне розмаїття регіону, України, Європи, світу), що є ядром у системі освіти.

Філософські та аксіологічні про громадянські, де мократичні, загальнолюд-
ські, національні цінності.

Політичні про демократичні принципи функціону вання політичної системи 
і влади та їх особливості в Україні, процедури та механізми формування і функціо-
нування державних структур, порядок реалізації їхніх повноважень, апелювання до 
них, основи конституційного ладу України, особли вості взаємодії органів державної 
влади та місце вого самоврядування та їхню відповідальність перед громадянами.

Правові про право та його роль у суспільстві, Конституцію як Основний 
Закон, порядок форму вання, діяльності та взаємодії державних органів з органами 
місцевого самоврядування; права люди ни, механізми їх захисту, обов’язки і відпові-
дальність, національні та міжнародні нормативні акти, присвячені цій проблемі.

Економічні про сутність ринкових відносин як елемента демократії, основні 
економічні принципи, системи – фінансові, соціального забезпечення та соціального 
захисту, соціально-економічні аспекти екологічної проблеми, питання розвитку та 
екологічної безпеки.

Соціально-психологічні про психологічну природу та сутність владно-
підвладних відносин, мотивацію соціальної поведінки особистості, психологічні осо-
бливості інформаційного впливу на свідомість виборців, способи розв’язання кон-
фліктних си туацій, ефективні форми комунікативної взаємодії [5, с. 60].

Зміст громадянської освіти має бути зорієнтованим не лише на розвиток 
понять із різних галузей наукового знання, а й на формування емоційно-ціннісного 
компонента громадянської культури особистості, що насамперед охоплює: усвідом-
лення абсолютної цінності прав людини, свободи особистості й себе як гро мадянина 
і патріота, людини, спроможної впливати на ситуацію в державі; почуття власної гід-
ності, гуманізм, толерантність, плюралізм, здатність до компромісу; лояльне і водно-
час вимогливе ставлення до влади, законослухняність; активну позицію щодо участі 
в демократичних перетвореннях; критичне сприйняття соціально-політичної інфор-
мації; розуміння можли вості та цінності самостійного політичного вибору; готов-
ність відповідати за власні рішення та їхні наслідки; усвідомлення взаємозалежності 
інтересів окремих людей і соціальних груп.

Оволодівати навичками життя в соціумі учням необхідно для самостійних 
відносин з різноманітними інституціями суспільства і держави в майбутньому. Саме 
тому запровадження громадянської освіти є запорукою утвердження громадянсько-
го суспільства в Україні.

Література:
1. Бакка  Т.  В. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Людина і світ» / 

Т. В. Бакка, Т. В. Ладиченко. – Х. : Основа, 2005. – 180 с.



130

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
2. Виховуємо людину і громадянина : Навчально-методичний посібник / С.  Буров, 

О. Войтенко, І. Костюк. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2009. – 127 с.
3. Концепція громадянської освіти в школах України // Шлях освіти. – 2001. – № 

1. – С. 26 – 31.
4. Ми – громадяни України : Методичний посібник з громадянської освіти для 9 

(10) кл. середніх загальноосвітніх навчальних закладів / О. Пометун, І.  Ігнато-
ва, І. Костюк та ін. / За ред. О. Пометун. – Львів : НВФ «Українські технології», 
2002. – 148 с., іл.

5. Нікора А.О. Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін : 
навчальний посібник : у 2-х кн. [Кн. 1. Теоретичні основи навчання суспільно-
політичних дисциплін] / А. О. Нікора. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 201 с.

6. Старєва А.М. Методика навчання суспільствознавства : навчально-методичний 
посібник / А.М.Старєва. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 484 с.



131

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
Теория, практика и методы обучения

Райлянова В.Э.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков  

для инженерных и природоведческих специальностей  
Днепропетровского Национального Университета им. Олеся Гончара

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВУ ОБЩЕНИЯ

Ключевые слова: речь, психолингвистика, психология, методика, препода-
вание, иностранные языки

Key words: speech, psycholinguistics, psychology, method, teaching, foreign lan-
guages

Методика как наука начала создаваться на стыке 19-20 веков как следствие раз-
межевания различных гуманитарных наук и в связи с необходимостью создания более 
рациональных приемов обучения иностранным языкам. Вопрос о том, как надо посту-
пать для достижения определенного результата в овладении деятельности, основной 
предмет любой методики. Развитие методики осуществляется в неразрывной связи с 
другими науками в основном гуманитарного профиля. Методика обучения иностран-
ным языкам основывается на материалистической трактовке психических явлений. 
Сознание человека является высшей ступенью развития психики, оно общественно 
обусловлено. Психика является функцией мозга, свойством особым образом организо-
ванной материи. Положение о зависимости наших ощущений от мозга является осно-
вой многогранной психической деятельности человека, в том числе и речевой.

Речь на любом языке обеспечивается языковым материалом и речевыми ме-
ханизмами. Участие в речи тех или иных механизмов зависит от содержания и целена-
правленности речевого действия. Говорение, например, осуществляется при помощи 
одного комплекса механизмов, аудирование – другого. Одновременное функциони-
рование одного или нескольких речевых механизмов связано со сложностью речевых 
действий в пределах одного того же вида речевой деятельности. Овладение речью, 
лексически и грамматически правильной, хорошим звучанием в оптимальные сроки 
при минимальной затрате энергии основывается на понимании психофизиологиче-
ской природы речи. Речь является сложной психической функцией человека, управ-
ляемой деятельностью головного мозга.

Внутренняя и внешняя речь существенно отличаются. Внутренней речью 
человек пользуется, когда мыслит, облекая свои мысли в речевые формулировки. 
Внутренняя речь не сопровождается озвучиванием, но имеет свою стилистическую 
и грамматическую структуру, а также специфическую речевую технику.

Основными признаками внешней речи, проявляющейся при говорении, 
является озвученность, адекватность ее структуры ситуации обобщения и эмоцио-
нальная окраска. Генетически развитие внешней речи предшествует развитию вну-
тренней. Овладение иноязычной речью идет также от внешней к внутренней. Про-
исходит ее интериоризация. При говорение и письме идут от внутренней речи к 
внешней. Это процесс экстериоризации.
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Восприятие речи представляет собой психолингвистический процесс, ре-

зультатом которого является понимание и дальнейшая переработка информации. В 
основе восприятия лежит узнавание, то есть соотнесение образа воспринимаемого 
предмета с эталонным образом, хранящимся в долговременной памяти, через блок 
сличения коры головного мозга.

Каждое речевое действие состоит из множества более мелких действий, име-
нуемых операциями. Так, например, речевое действие понимания собеседника на 
слух включает операции анализа и синтеза слуховых образов лингвистических зна-
ков с разных уровней, соотнесение их с понятиями, выявление связей между ними по 
грамматической структуре, синтезирование содержания.

Овладение речевой деятельностью на иностранном языке предполагает 
включение речевых действий и операций в речевое и не речевое общение. Это и со-
ставляет психолингвистическое содержание обучения иностранному языку как сред-
ству общения.

С учетом психолингвистический природы порождения и восприятия речи 
можно произвести отбор речевых действий и операций с лингвистическими знаками 
изучаемого языка, определить типологию трудностей овладения ими и установить 
последовательность их выполнения.
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