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СЕКЦІЯ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 
 
Дічек Н. П., д-р. пед. наук, професор, 
завідувач відділу історії та філософії освіти,  
Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ 

УДК 373.51 
 

 
 

 

Дічек Н. П. Типологізація трансформацій в освітній політиці незалежної України: загальна 
середня освіти. Сучасні реалії та перспективи розвитку освіти : матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (Дніпро, 9 жовтня 2020 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний 
дослідницький центр, 2020. С. 6 – 8. 
 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 
Зважаючи на те, що Сучасність характеризується високим рівнем 

ущільненням реального часу (вплив наростаючої динаміки економічних, 
соціально-політичних процесів, неймовірного пришвидшення інформаційно-
комунікаційної активності) й “прискоренням прискорень” [1], актуальним 
теоретико-методологічним завданням вважаємо неперервну фіксацію й аналіз  
освітніх процесів, що відбуваються у суверенній Україні, ретроспективне 
відображення набутого нею досвіду з трансформування освіти, зокрема у 
шкільній галузі, осмислення державної освітньої політики. Нагальною стає 
потреба постійного хронотопічного осмислення освітніх змін, їх причин і 
наслідків, оскільки аналітична ретроспектива зовсім близької в часі історії 
освітніх трансформацій дає можливість виявити й обґрунтувати об’єктивні і 
суб’єктивні чинники, рушії, що детермінували чи продовжують детермінувати 
соціокультурний розвиток нашої країни, проаналізувати припущені помилки, 
спрогнозувати вектори подальших зрушень в освіті відповідно до  нових потреб, 
які доволі швидко модифікуються. До того ж у деяких сучасних публікаціях з 
питань оновлення українського освітнього простору автори не завжди беруть до 
уваги його культурний текст і контекст, а в окресленні української державної 
політики у гуманітарній сфері трапляються не достатньо обґрунтовані 
узагальнення, неточно подані відомості, порушення у викладі хронології подій, 
що призводить до поверхових (у сенсі каузальності) висновків. Тому є потреба у 
здійсненні фактолографічно аргументованого історико-критичного відбиття 
згенерованих освітніх проектів та їх практичного втілення.  

На підставі попередньо виконаних нами досліджень [2], стисло узагальнимо 
свої міркування щодо суті поняття “освітня політика” й відповідно 
схарактеризуємо типологію цілей нашої держави у галузі загальної середньої 
освіти. Ураховуючи думки і підходи українських і зарубіжних дослідників, 
прийшли до висновку, що освітня політика – це і вагомий складник більш 
широкої загальнодержавної політики, і проголошена певною владою система 
цілей, програм, завдань діяльності органів управління освітою та освітніх інституцій, 
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спрямована на організацію науково-методичного і впроваджувального 
супроводу визначеної освітньої стратегії, яка відповідає певним суспільно-
історичним умовам. На підставі цього авторського визначення виокремлюємо 
такі типи цілей держави щодо розвитку шкільної освіти – державно-стратегічні й 
галузево-стратегічні. Останні розгалужуються на низку внутрішньо-
інструментальних (або підгалузевих) локальних цілей. 

Державно-стратегічні цілі генеруються на рівні Верховної Ради України, 
Президента України і мають загальнонаціональне значення та пролонговану у 
часі актуальність й термін реалізації. Це цілі макрорівня. До них відносимо 
проголошені ще у 1991 – 1993 рр. освітні стратегії, спрямовані на:  

– розбудову національно орієнтованої освіти;  
– утвердження в освітній практиці особистісно орієнтованої парадигми    

освіти на заміну знаннєвій парадигмі освіти радянської доби;  
– екстраполяцію загальнодержавної політики гуманізації і демократизації 

життя українського соціуму на освітню галузь. 
До такого ж типу цілей макрорівня належать і проголошені у 1999 – 2002 рр. 

цілі на євроінтеграцію в освіті, унаслідок чого реформування шкільної галузі 
одночасно підпорядковувалося і ключовим політичним стратегіям держави, і 
зовнішнім викликам світу, що зазнавав інтенсивних процесів глобалізації. Всі 
згадані цілі і нині залишаються і актуальними. 

Галузево-стратегічні цілі державної освітньої політики в основному 
формуються Міністерством освіти і науки України. Вони вибудовуються на 
підставі стратегічних цілей як їх галузева деталізація. Це цілі мезорівня. У 
шкільній сфері до них відносимо (1990-і роки) українізацію змісту середньої 
освіти, психологізацію освітнього процесу, урізноманітнення мережі середніх 
закладів освіти і форм навчання, поступову децентралізацію управління освітою. 
У 2000-і роки цілями державної політики мезорівня стали: кроки з гармонізації 
законодавства України в галузі освіти із законодавством Європейського Союзу, 
узгодження шкільного курикулуму з європейським; започаткування стандартизації 
середньої освіти; наростання процесів упровадження ІКТ і комп’ютеризації 
шкільної освіти; розбудова профільної (старшої) школи як ще одного вияву 
поглиблення ключової стратегії освітньої політики – гуманізації освіти; 
впровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускників як 
чинника індивідуалізованого підходу до них і сприяння рівному доступу до вищої 
освіти. За певних соціально і політично вмотивованих обставин галузево-
стратегічні освітні цілі можуть набувати державно-стратегічного значення 
(наприклад, пріоритет україномовної освіти). Також зауважимо, що в умовах 
наростання глобалізаційних процесів, стрімкого розвитку ІКТ-технологій і 
необхідності розбудови інформаційного освітнього середовища в системі 
загальної середньої освіти локально-галузева мета її комп’ютеризації, 
підвищення комп’ютерної грамотності учнів в Україні вже наприкінці 2000-х 
років, а ще інтенсивніше – у 2010-і роки трансформувалася у державно-
стратегічну мету. Вона набула ще більшої актуальності в обставинах COVID-19. 
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Зміни стратегічних цілей країни є наслідком зміни її політичного курсу. Із 
здобуттям   суверенітету Україна обрала напрям на розбудову національної 
держави, а тому й розвиток шкільної освіти, як і освітньої галузі у цілому, 
вмотивовано набув націєтворчого спрямування.  
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БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА 
ЯКІСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 
Сьогодні одним із понять закону України “Про освіту” є якість освітньої 

діяльності, яка визначається як рівень організації, забезпечення та реалізації 
освітнього процесу та відповідає вимогам встановленим законодавством. Оскільки 
організація освітнього процесу передбачає безпечні умови навчання та праці її 
невід’ємною умовою є безпечне освітнє середовище. Так, законом України “Про 
повну загальну середню освіту” безпечне освітнє середовище, визначено як 
сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам 
освітнього процесу фізичної, майнової та моральної шкоди, зокрема внаслідок 
недотримання вимог санітарних, протипожежних і будівельних норм та правил, а 
також психологічного насильства, приниження тощо [1]. 

Слід зазначити, що відповідність переліченим умовам до освітньої діяльності 
передбачає дотримання вимог нормативно-правових актів, які регламентують та 
унормовують організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. До них 
належать положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ 
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МОН № 1669 від 26.12.2017 р.); державні санітарні правила і норми влаштування, 
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01; правила пожежної безпеки для навчальних закладів 
та установ системи освіти України (наказ МОН № 974 від 15.08.2016 р.); положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що 
належать до сфери управління МОН України (наказ МОН № 304 від 18.04.2006 р., у 
редакції наказу МОН від 22.11.2017 р. № 1514); положення про порядок 
розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 
освітнього процесу (наказ МОН № 659 від 16.05.2019 р.) та ін.  

Вимоги та критерії оцінювання якості освітньої діяльності закладу за такими 
складовими як освітнє середовище, управлінські процеси, якість педагогічної 
діяльності, система оцінювання навчальних досягнень учнів наведені у  
рекомендаціях до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 
закладі загальної середньої освіти, які розроблені Державною службою якості 
освіти України [2]. Запропоноване вивчення та оцінювання якості освітньої 
діяльності допоможе з’ясувати “слабкі місця” в організації та визначити 
можливості вдосконалення. 

Так, якість освітньої діяльності за напрямом “Освітнє середовище закладу 
освіти” передбачає забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та 
праці; створення освітнього середовища, вільного від будь яких форм насильства 
та дискримінації; формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 
навчання освітнього простору [2]. 

Альтернативний підхід до здійснення детального аналізу закладу освіти за 
такими стандартами як “Захисне та сприятливе середовище”, “Комфортне 
психосоціальне середовище”, “Навчання дітей і дорослих на основі 
життєвоважливих компетентностей”, “Ефективне управління школою” пропонує 
концепція “Безпечна і дружня до дитини школа”, розроблена з урахуванням 
реформувань в галузі освіти України на підставі концептуальної записки “Безпечні 
школи в Україні”, що була представлена МОН Представництвом Дитячого фонду 
ООН в Україні в серні 2016 р. [3, 4]. 

Наслідком співпраці МОН України та ЮНІСЕФ стало створення 
міжсектральної та регіональної груп з питань адаптації та пілотування концепції 
“Безпечна школа”, розроблення концепції “Безпечної та дружньої до дитини 
школи” (БДДШ) та впровадження відповідного проекту в навчальних закладах 
Донецької та Луганської областей [4].  

Залучення до проекту, ознайомлення з концептуальною рамкою БДДШ 
(стандартами, параметрами та еталонними показниками стандартів), здійснення 
експрес-оцінювання закладу учасниками освітнього процесу (учнями, вчителями, 
батьками, дирекцією) на порталі Превентивної освіти (Онлайн-курси, експрес 
оцінювання) дає можливість дізнатися, як сприймають заклад освіти учасники 
освітнього процесу; визначити рівень його “безпечності” та побачити недоліки 

http://autta.org.ua/files/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D.pdf
http://autta.org.ua/files/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%201_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D.pdf
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шкільної політики з цих питань; сформувати план забезпечення необхідними 
ресурсами; здійснювати моніторинг процесу впровадження прийнятого плану; 
аналізувати причини відхилення від нього.  

Отже, сьогодні вимоги до безпечного освітнього середовища 
регламентуються державними нормативно-правовими актами, його визначено 
необхідною умовою забезпечення якості освітньої діяльності та одним із 
стандартів “Безпечної та дружньої до дитини школи”. 
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ИСТОКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ БЕЛАРУСИ 
 

Можно констатировать факт, что периодические издания и сборники 
педагогических товариществ Витебска, Гродно и Могилева так и не смогли стать 
национальной трибуной учительской интеллигенции Беларуси. 

Задачи, которые ставили перед собой редакции этих изданий, 
свидетельствуют о понимании ими проблем, которые волнуют народное 
учительство. “Белорусский учитель” стремился связать белорусское 
национально-культурное возрождение с просвещением и школой, с 
образованием на родном языке учащихся, вместе с “Голосом учителя” критиковал 
состояние школьного дела в Беларуси, школьную политику правительства. Однако 
эти посылы не были до конца реализованы на страницах белорусских изданий. 
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Ретроспективный анализ педагогической журналистики Беларуси начала 
ХХ в. показывает, что в это время среди исследовательских сил местного 
учительства сформировалось два направления педагогической мысли: 
официальное, стоявшее на позициях “западнорусизма” и представленное 
главным образом журналом “Народное образование в Виленском учебном 
округе”, к которому примыкали также “Белорусский учительский вестник” и 
“Педагогическое дело”, и национально-просветительское, которое объединило 
сборники “Голос учителя” и “Белорусский учитель”, но наиболее яркие 
представители которого печатались в белорусскоязычных изданиях: журнале 
“Белорусский календарь”, газетах “Наша доля”, “Наша нива”. 

Первое, официальное направление, которое плодотворно разрабатывало 
общепедагогические вопросы обучения и воспитания, не акцентировало 
внимание на проблемах белорусской национальной школы. Второе, 
представленное лидерами белорусского национально-культурного 
возрождения, определялось идеей создания национальной школы. 

Оба направления педагогической мысли Беларуси развивались 
параллельно. Только у единичных представителей официального направления 
наблюдалось стремление связать проблемы общей педагогики и дидактики с 
национальным воспитанием. Определенный сдвиг среди педагогов-
исследователей официального направления в сторону белорусизации школы 
произошел в 1915 – 1917 гг., когда на территории Западной Беларуси стали 
официально открываться белорусские школы. В целом, можно констатировать, 
что отсутствие связи, сотрудничества, взаимодействия между двумя основными 
направлениями педагогической мысли Беларуси, о чем свидетельствует опыт 
педагогической журналистики, было коренным недостатком теории и практики 
педагогического процесса. Между тем педагогическая журналистика стала 
новым и важным явлением общественно-просветительского движения и 
педагогической мысли Беларуси начала ХХ в. 

Педагогические товарищества и их печатные органы сыграли 
определенную роль в организации учительских сил и пропаганде передовых 
методов учебно-воспитательной работы. Несмотря на небольшое количество 
педагогических изданий и сборников, а также ограниченный срок выхода 
номеров, педагогическая журналистика, став застрельщиком широкого научно-
педагогического дискурса и трибуной пропаганды опыта педагогов-новаторов, 
консолидировала лучшие учительские силы края. Педагогические идеи 
передового учительского корпуса раскрывали богатый духовный потенциал 
белорусской культуры как важнейшего средства национального воспитания. 
 

Список использованных источников 
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ТЕКСТОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 

 
У контексті сучасних вимог випускники закладів вищої освіти мають оволодіти 

ґрунтовними теоретичними знаннями, виробити стійкі вміння і навички, набути 
творчих якостей, удосконалити критичне мислення, сформувати ціннісне ставлення 
до майбутньої професійної діяльності, здатність до продуктивної комунікації. 
Оскільки базовим складником комунікації є текст, особливої ваги набуває 
текстотворча діяльність. Уміння створювати тексти (усні й письмові) є показником 
сформованості мовної культури особистості, її лінгвокреативності [3]. 

За допомогою анкети “Лінгводидактична (текстознавчий аспект) діяльність 
викладачів закладів вищої освіти” було опитано 38 викладачів, які готують 
студентів спеціальності “Початкова освіта”, що дало можливість визначити 
текстознавчий аспект лінгводидактичної стратегії підготовки майбутнього 
фахівця для початкової школи. Зміст опитувальника: 

1. Відзначте в низхідному порядку значущість показників особистісного й 
професійного зростання, які є найважливішими для студентів: соціально-психологічна, 
комунікативна, що охоплює й текстотворчу, професійно-педагогічна компетентності. 

2. Визначте значущість цифрами в низхідному порядку показників 
активізації та професійно-педагогічного вдосконалення лінгводидактичної 
компетентності викладача: використання інтерактивних методів навчання, 
проблематизація освітнього змісту, предметність (знати дисципліни, що 
викладають, володіти різноманітними методиками викладання, розуміти місце 
кожної дисципліни в міждисциплінарних зв’язках та ін.), застосовувати методи 
науково-педагогічного дослідження, прийоми словесного впливу. 

3. З текстами яких стилів, жанрів та типів студентам педагогічного ЗВО 
доводиться працювати найчастіше? 

4. Які операції з текстами студентам виконувати найскладніше? Відзначте 
цифрами в низхідному порядку їхню складність: аналізувати повідомлення та 
виокремлювати інформацію для передачі іншим (змістовну, структурну, 
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ситуаційну); розрізняти ключову та другорядну (супутню, уточнювальну) 
інформацію; згортати та розгортати інформацію під час нотування, редагування 
тексту тощо; створювати вторинні документи (реферати, статті, виступи, 
анотації); використовувати додаткові джерела (словники, енциклопедії, 
довідники, інтернет-ресурси); оформляти бібліографію та посилання на 
джерела; цитувати авторські рядки; створювати презентації тощо. 

5. Які вміння є найбільш необхідними для успішного й повноцінного 
навчання учнів молодшого шкільного віку: уміння користуватися мовою як 
засобом спілкування, пізнання, впливу; формування орфоепічних, лексичних, 
граматичних, правописних умінь; формування вміння вчитися; уміння 
самоконтролю та самооцінки? 

6. Чому формування текстотворчих умінь є важливим процесом у підготовці 
майбутнього фахівця: уміння працювати з текстом є одним з найважливіших 
загальнонавчальних умінь, необхідних для успішного й повноцінного навчання? 

7. Які знання про текст ви хотіли б активізувати та доповнити для підготовки 
майбутнього вчителя? [1, с. 200]. 

56 % респондентів уважають, що важливе місце у формуванні професійної 
компетентності майбутнього вчителя займає професійно-педагогічна комунікація, 
яка є основною формою педагогічного процесу. Вона спряє обміну інформацією, 
регулює педагогічні відносин. Опанування вчителем культури мови і мовленнєвого 
етикету є передумовою ефективності його професійної й особистісної комунікації. 
41,5 % респондентів уважають, що найважливішим для професійного-
педагогічного вдосконалення є предметність, далі ієрархія вибудовувалася так: 
використання різноманітних методів, прийомів словесного впливу, використання 
інтерактивних методів навчання, проблематизація освітнього змісту, застосування 
методів науково-педагогічного дослідження. 35 % опитаних уважають, що 
найскладніше створювати вторинні документи (реферати, статті, виступи, анотації). 
У проміжному порядку знаходяться вміння розрізняти ключову і другорядну 
(супутню, уточнювальну) інформацію; згортати і розгортати інформацію під час 
анотування, редагування тексту тощо; оформляти бібліографію й посилання на 
джерела; цитувати авторські рядки; створювати презентації. Найпростіше 
опитаним використовувати додаткові джерела (словники, енциклопедії, 
довідники, інтернеті ресурси). У зв’язку з активізацією науково-дослідної роботи 
студентів 37 % опитаних висловили думки щодо ґрунтовного ознайомлення 
майбутніх фахівців зі структурою, технічними вимогами до наукових текстів. 
Причинами труднощів, які виникають під час творення вторинних текстів, уважають 
незнання законів жанру того чи іншого вторинного тексту, невміння правильно 
використовувати мовні і мовленнєві засоби, доречні у відповідних текстах; 
неврахування їхньої специфіки. Цими знаннями потрібно доповнити професійний 
багаж майбутнього вчителя початкових класів (78 % опитаних). 

Отже, проведене опитування засвідчило: викладачі вважають, що  знання 
про текст і текстотворча діяльність забезпечать орієнтацію студента на розвиток 
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професійно-особистісної реалізації, особистісно-креативного ставлення до  
педагогічної  діяльності,  упевненості  у своїй  готовності  до  неї, прагнення до 
професійного самовдосконалення. 
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МІСЦЕ ЕСТЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

 
Шлях розвитку естетичної думки, закономірності естетичного опанування 

людиною дійсності, теоретичні аспекти естетики від найдавніших часів до 
сьогодення свідчать про те, що у всі часи митці мали уявлення про прекрасне, 
дотримувалися характерних для доби принципів його відтворення. Естетичні 
відкриття минулих епох стали складовою частиною інтенсивного розвитку 
духовного життя, мислення, культури загалом, що об’єднуються в науці поняттями 
естетичних категорій. Естетичні категорії акумулюють історичний досвід 
естетичного ставлення до дійсності та естетичні характеристики світу культури.  

Розглянемо категорії, що зумовлюють усвідомлення і розуміння художньої 
творчості, художньої культури, художньої літератури студентами-філологами. 

Поняття “естетичні категорії” виникло ще в античності й засновувалося на 
протиставленні цінності та антицінності в духовній, матеріальній, художній та 
соціальній сферах діяльності як окремої людини, так і всього суспільства. 
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“Естетичні категорії – це вузлові пункти в історії засвоєння людиною дійсності “за 
законами краси”. У них збережені основні типи естетичних відносин “я” людини 
до навколишнього світу, узагальнені характеристики властивості предметного 
світу”. “Суспільно-історична обумовленість культурної діяльності людини містить 
елементи естетичного сприйняття світу через конкретну сферу дій” [1, с. 9]. 
Естетичні категорії мають найвищий ступінь узагальненості. Вони поділяються на 
порівняльно-протилежні: прекрасне та потворне, трагічне та комічне, низьке та 
піднесене, і непарні: зміст, форма, художній образ, художній метод, естетична 
свідомість, естетична діяльність, естетична культура тощо. Своєю чергою, 
виокремлюються риси естетичних категорій, відтінки естетичних властивостей. 
Наприклад, категорія “прекрасне” – це поняття гармонійного, красивого, 
досконалого, витонченого та ін. [4]. 

Щодо класифікації естетичних категорій – у науковців немає єдиної 
думки. М. Каган [2] поділяє їх на три групи: основні, додаткові та синтетичні. 
Автори “Лексикону загального та порівняльного літературознавства” 
поділяють їх на такі, що: 

– належать до галузі естетичної свідомості: смак, ідеал, іронія, гротеск тощо; 
– узагальнюють закономірності літературної творчості: типове, жанр, 

художній образ, художній метод тощо; 
– пов’язані з літературознавчими науками: зміст, форма, загальнолюдське тощо; 
– указують на специфіку літератури як виду мистецтва [3, с. 187]. 
Опанування естетичними категоріями відбувається через осягнення 

цінностей творів мистецтва та вдосконалення особистості на цій основі. Серед 
усіх видів мистецтва виокремлюємо художню літературу, оскільки кожний 
літературний твір – це окреме, унікальне естетичне явище, знайомство з яким 
відкриває людині життєво важливі парадигми прекрасного.  

Отже, студенти-філологи у процесі професійної підготовки мають осягнути 
розмаїття естетичних категорій, що базуються на знаннях, уміннях пізнавального 
й творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях, та в 
системі є підставою вирішувати суспільні професійні, особистісні проблеми. 
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ABOUT MODERN THEMATIC PREPARATION 
FOR EIA IN MATHEMATICS: MATHEMATICAL ANALYSIS 

 
External Independent Assessment (EIA) is now the main instrument of assessing 

the quality of mathematical preparation for Ukrainian senior school students. It is used 
as a tool for competitive selection of applicants to Ukrainian universities. Therefore, 
there is no doubt about the relevance and the need for research on different aspects 
of preparation for the EIA in mathematics. One such aspect is the systematic and 
thematic repetition of the course of school mathematics. Based on our many years of 
experience in preparing for EIA, we divide the whole mathematics course into 10 
thematic blocks: “Numbers and expressions”, “Functions”, “Equations and systems of 
equations”, “Inequalities and systems of inequalities”, “Text problems”, “Elements of 
mathematical analysis”, “Geometry on the plane”, “Geometry in the space”, 
“Coordinates and vectors”, “Elements of combinatorics and stochastics”.  

The problem of preparing students for EIA in mathematics is systematically 
considered in scientific and pedagogical publications in Ukraine. We have been 
constantly working to provide methodological support for the process of preparation 
for the EIA in mathematics. The theory and methodology of assessing the academic 
achievement of senior school students in Ukraine is adduced in the monograph [1].  

Mathematical analysis tasks develop the graduatesʼ abstract thinking and help 
them feel the inner beauty of mathematics. However, the path to understanding this 
beauty lies in the hard work of the teacher and the student. The teacher should find 
clear examples of the tasks that reveal the essence of the basic concepts of 
mathematical analysis, and the student have to be persistent and diligent in 
performing the tasks selected by the teacher. 

In the report we will regard a couple of basic tasks from the mathematical 
analysis and also will put a solutions for these tasks with some methodological 
comments to them. Here we will present only two of such tasks. 

Task 1. The figure 1 shows a fragment of the function graph ( )y f x= . Specify the 
number that can be the value of ( )3f ′ . 

Solution. Since the function shown in the figure increases at a point 0 3x = , then 
by the well-known theorem of differential calculus the derivative '(3) 0f >  and the 
correct answer can be D only (table 1). 
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Fig. 1. Fragment of the function graph ( )y f x=  
 

Table 1 
A B C D E 
–3 0 0,4−  0,7 2−  

 
Comment. This problem can be solved in another way using the geometric 

content of the derivative. In fact, by the figure, the tangent to the function graph ( )f x  
in the point 0 3x =  forms a sharp angle with the positive direction of the abscissa axis. 
The tangent of this angle is obviously a positive number. This task does not contain 
cumbersome technical calculations, it aims at understanding the essence of the 
concept of the derivative. Unfortunately, such problems cause difficulties for those 
students, who pay attention only to the technique of calculating derivatives and the 
use of known algorithms. Therefore, the teacher should emphasize that the good 
differentiation technique does not guarantee proper mastery of the subject matter.  

Task 2. The first three elements of an arithmetic progression ( )na  have the form:

1 2 32; ; 3 20a a x a x= = = + . Find: 1) the value of x ; 2) the fourth element of this progression. 

Solution. 1) Using the criterion of arithmetic progression, we get that 1 3
2 2

a aa +
= , 

where of 2 3 20
2
xx + +

=  and 22x = − . 2) Find the difference of this progression:

2 1 22 2 24d a a= − = − − = − . Thus, 4 1 3 2 3 ( 24) 70a a d= + = + ⋅ − = − .  
Comment. The second part of this task can also be solved using the arithmetic 

progression criterion, but we think that during the repetition we need to use so many 
formulas associated with the topic as possible. The above given solution of item 2) 
allows to repeat the definition of the difference of arithmetic progression and the 
formula of its general term. During considering arithmetic and geometric progressions 
it is also important to emphasize that their names originate precisely from the 
characteristic properties (criteria) of these sequences. Indeed, each element of the 
arithmetic (geometric) progression, starting with the second, is the arithmetic 

х\ 

у 

0 3 
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(geometric) mean of the two adjacent elements of that progression. Such an emphasis 
contributes to the growth of cognitive interest in children, both to the mentioned 
progressions and to other sequences that have numerous practical applications. 

Mathematical analysis tasks have a significant worldview in the learning process. 
They contribute to the formation of practical competences and the development of 
abstract and critical thinking of the children. That is why the EIA test in mathematics 
contains tasks on these topics. During preparation for the test, the teacher has an 
opportunity to pay attention to such tasks, further emphasizing their importance. We 
believe that well-organized thematic preparation for external independent assessment 
in mathematics will allow teachers to cope with the problems encountered by students 
in the systematization and repetition of the school mathematics course.  
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
 

Реалії виходу освітнього процесу за межі традиційних методів навчання, 
зумовлені тенденціями цифровізації, особистісної орієнтації, індивідуалізації, 
інклюзії, упровадження освіти впродовж життя, підсилені проблемністю 
переходу вітчизняних закладів освіти на дистанційну форму навчання, 
спричинили популяризацію змішаного навчання. Його тлумачення як поєднання 
традиційного навчання (face-to-face instruction) з онлайн навчанням (computer 
mediated instruction) було запропоновано К. Бонком і Ч. Гремом [1, с. 5]. 

Системні дослідження, реалізовані за підтримкою Фонду Альфреда 
П. Слоуна [2] дозволили виокремити варіанти ініціатив упровадження змішаного 
навчання: ініціатива педагога, ініціатива адміністрації закладу, що використовує 
дистанційну форму освіти, адміністративне рішення розвинутого університету, 
ініціатива університету з обмеженими можливостями фінансування. У зв’язку з 
поширенням короновірусної інфекції Міністерство освіти і науки України також 
виступає з ініціативою впровадження змішаного навчання у закладах фахової 
передвищої та вищої освіти [3]. 

Безумовно, будь-який із зазначених варіантів вимагає аналізу 
забезпеченості освітнього закладу, здобувачів освіти, педагогів; урахування 
специфіки навчальних дисциплін та діагностики рівня цифрової грамотності 
студентів. Особливого значення у процесі розроблення інформаційно-освітнього 
середовища, вибору моделей змішаного навчання, способу управління 
навчанням, шляхів доставки контенту набуває врахування рівня цифрової 
компетентності студентів, оскільки саме на них орієнтовано освітній процес. 

Значна кількість країн використовують Рамку цифрової компетентності  для 
громадян (DigComp) як універсальний діагностичний інструментарій. Відповідно 
до DigComp цифрову компетентність утворюють 5 сфер: 

1. Інформація та вміння працювати з даними. 
2. Комунікація та співробітництво. 
3. Створення цифрового контенту. 
4. Безпека. 
5. Розв’язання проблем. 
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За кожною сферою передбачено перелік вимірів. За кожним виміром 
можна діагностувати рівень від 1-го до 8-го. Для зручності опису рівні 1 та 2 
об’єднані в базовий, 3 та 4 – в середній, 5 та 6 – в розширений, 7 та 8 – у високий. 

Дослідження версії DigComp 2.1 [4] дозволило розробити опитувальник для 
студентів, яким буде запропоновано варіант професійної підготовки з використанням 
змішаного навчання. Опитувальник складає набір тверджень, що відповідають 
сферам та рівням DigComp. Студентам пропонується обрати варіант, що для них 
є найбільш характерним за кожним пунктом (рис. 1). Вибір студента засвідчує 
рівень цифрової компетентності за окремими вимірами за кожною сферою. 

Володію здатністю щодо перегляду, пошуку, фільтрації даних, інформації та цифрового контенту 

За умови, що 
тематика 
нескладна й 
можна 
скористатися 
сторонньою 
допомогою 

Розумію, як це 
робити й можу 
виконати 
самостійно в 
межах 
стандартної і 
простої 
проблематики 

Маю власну 
стратегію щодо 
розв’язання 
різноманітних 
завдань та проблем, 
що вимагають 
пошуку кращого 
рішення; можу 
порадити її іншим 

Маю стратегію 
щодо вирішення 
багатофакторних, 
комплексних 
проблем, виявляю 
схильність до 
роботи в команді 
й керівництва 
іншими 

Не володію 

Рис. 1. Твердження опитувальника з варіантами за першим виміром 
сфери “Інформація та вміння працювати з даними” 

 
Зауважимо, що використання опитувальника спрямоване не на формальне 

визначення рівня цифрової компетентності, а на виявлення проблем і розгляд 
можливостей конкретної групи здобувачів освіти у процесі проєктування 
процесу змішаного навчання. 

Мінімальними вимогами до цифрової компетентності студентів змішаного 
навчання на початковому етапі його запровадження є здатність працювати з 
інформацією у цифровому форматі та здійснювати комунікацію з використанням 
цифрових пристроїв (рівень не нижче базового, оптимально – середній).  

На етапі безпосереднього навчання від студентів вимагається розуміння змісту 
завдань, що реалізовують мету навчання, їх виконання, презентацію результатів, 
участь в обговореннях. Успішне виконання окреслених вимог забезпечується 
залученням здатностей, що визначають цифрову компетентність за усіма сферами 
(вимагається рівень не нижче середнього, оптимально – розширений).  

На завершальних етапах вивчення навчальних дисциплін з використанням 
змішаного навчання особливого значення набуває сформованість цифрової 
компетентності на розширеному рівні, оптимально – високому. Найбільш актуалізуються 
здатності за сферами “Комунікація та співробітництво” та “Розв’язання проблем”. 

За умови виявлення в окремих студентів рівнів цифрової компетентності, що 
не відповідають зазначеним вимогам змішаного навчання, можуть виникати 
труднощі, які знижують мотивацію та пізнавальну активність. Для таких студентів 
необхідно організувати спеціальну педагогічну підтримку з метою забезпечення 
успішної адаптації до умов змішаного навчання. 
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Отже, своєчасна діагностика рівнів сформованості цифрової компетентності 
студентів змішаного навчання здатна забезпечити оптимальний вибір стратегій 
поєднання аудиторних занять з дистанційними технологіями. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ОН-ЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРА 
НА УРОКАХ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

 
Ми бачимо, як в Україні швидкими темпами проходить цифровізація усіх 

галузей економіки і більшості сфер життєдіяльності людини, таких як освіта, 
медицина. На законодавчому рівні передбачається розвиток цифрових робочих 
місць, освітніх послуг, інтернет-речей, смарт-фабрик та інше [4, 2]. Зміни у житті 
проходять швидше, ніж людина може їх усвідомити. В таких умовах нестабільності, 
змінюються підходи до фінансово-грошових відносин та системи управління 
особистими фінансами. Як зазначають науковці, українці мають низький рівень 
обізнаності, поінформованості у сфері фінансових знань Фінансова грамотність 
визнана однією з ключових життєвих компетентності, що потрібна насамперед для 
успішної самореалізації особистості в сучасному світі [3, 5].  
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Питання фінансової грамотності школярів розглядаються у працях багатьох 
науковців і практиків О. Костюкова, Н. Примаченко, Т. Смовженко, З. Філончук, 
О. Шпак та інші [6]. На сьогодення, розроблена навчальна програма, видаються 
підручники і посібники з фінансової грамотності для учнів закладів загальної середньої 
освіти проте, як відзначають науковці бракує практико-орієнтованих завдань [2]. 

У процесі навчання фінансової грамотності вирішується багато задач 
пов’язаних з фінансово-економічними розрахунками, які  можна розв’язувати з 
використанням комп’ютерного моделювання [1]. Одним із напрямів 
застосування комп’ютерного моделювання при розв’язуванні економічних задач 
у процесі навчання є використання різних програмних засобів, з подальшим 
порівнянням розв’язки та аналізом отриманих результатів. Але в багатьох 
школах не завжди є можливість використання різних програмних засобів у 
зв’язку з відсутністю відповідного ліцензійного програмного забезпечення. 

Тому, використовування фінансових он-лайн калькуляторів, які можна 
використовувати на смартфонах є альтернативним і зручним засобом створювання 
моделей економічних процесів. Вони є з відкритим кодом доступу. Опрацювання 
подій, що імітується он-лайн калькулятором набагато простіше та цікавіше робити, 
ніж за допомогою  ручки та зошита. За урок, можна охопити набагато більше 
інформації. Деякі сервіси додають коментарі та відео до поставленої задачі.  

Працюючи з онлайн калькулятором сприяє формуванню у учнів ключових 
компетентносте у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, у галузі 
інформаційного, математичного і комп’ютерного моделювання економічних 
процесів, у галузі економічної. Учень набуває практичних навичок, при вирішенні  
різних проблемних ситуацій [1]. 

Приклад задач, які вирішує он-лайн калькулятор 
(https://vlasnifinansy.info/budget.html): 

1. Калькулятор бюджетування (рис. 1).  

 
Рис. 1. Форма опції калькулятора “Бюджет” 
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Калькулятор планування бюджету дозволяє: визначити куди витрачаються 
кошти; визначити чи покриває ваш дохід витрати; визначити структуру витрат за 
напрямками; прогнозувати витрати за періодичністю. 

Калькулятор чистої вартості допоможе визначити: чи перевищують ваші 
загальні активи ваші борги; міцність вашої поточної фінансової ситуації. 

2. Калькулятор заощаджень. 
Калькулятор складних відсотків. Калькулятор допоможе визначити: яку 

суму будете мати, якщо здійснювати регулярні поповнення; як складний відсоток 
збільшує суму накопичень; як впливає перенесення терміну початку 
заощаджень; як розраховується складний відсоток. 

Калькулятор цільового накопичення. скільки часу потрібно для досягнення 
цілей накопичення; яку суму можете накопичити протягом певного періоду часу; 
суму регулярних внесків необхідних для досягнення цілей. 

3. Калькулятор – кредити, кредитні заощадження. 
Калькулятор кредитних карток допоможе визначити: скільки часу потрібно, 

щоб погасити вашу картку з мінімальними виплатами; скільки часу і грошей ви 
заощадите, якщо збільшите суму виплат. 

Калькулятор іпотечного кредиту допоможе визначити: якою може бути сума 
платежу для сплати іпотечного кредиту, яку суму кредиту можете собі 
дозволити, протягом якого терміну зможете сплатити іпотечний кредит. 

4) Калькулятор інвестицій. 
Калькулятор допоможе визначити: як збори та витрати впливають на 

прибутковість ваших інвестицій; вплив зборів та витрат між різними фондами. 
Таким чином, дослідження показало, що до переваг використання он-лайн 

калькулятора належать безкоштовність, для функціонування потрібно лише веб-
браузера з під’єднанням до мережі Інтернет. Простий ергономічний інтерфейс 
користувача. Більшість калькуляторів розташовані на безкоштовних освітніх сайтах 
(платформах) чи сайтах фінансових установ (https://vlasnifinansy.info/calculators.html, 
https://financer.com/ua/finansovi-porady/kalkulyatory), що дає учням отримати 
додаткову інформацію. Завдяки використання калькулятора спрощуються 
рутинні розрахунки та нудні записи у зошиті, збережений час уроку витрачається 
на аналіз результату та висновку, прийняття подальших рішень. Учні отримають 
практичні навички відповідно до ключових  компетенцій курсу “Підприємливість 
і фінансова грамотність”. Створюється навчальне середовище, що спонукає учнів 
виявити і реалізувати свій інтерес до пізнання.  
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ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ – 
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ 

 
Сьогодення диктує нові правила життя та продуктивного існування у 

сучасному суспільстві. З одного боку, оточуючий світ став більш ергономічним по 
відношенню до людини: ми витрачаємо на багато менше зусиль, ніж попередні 
покоління, для реального переміщення у просторі, отримання тої чи іншої 
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інформації, проведення дозвілля тощо. В той же час, ці, так би мовити, сучасні 
“блага” не можуть не мати і зворотній бік: як до всього хорошого, людина 
швидко звикає до повсякчасного користування тим чи іншим технічним засобом. 
Але все частіше певні види звикання переходять у адикцію. 

Ми вже звикли, що практично у всіх сферах нашого буття ту чи іншу роль 
відіграє техніка, зокрема, комп’ютерна. Зараз складно уявити собі будь-яку 
соціальну установу, підприємство, офіс або заклад освіти без комп’ютера. Він 
став першим “помічником” для широкого спектру роботи з інформацією. Тому 
вміння користуватися комп’ютерною технікою та певним переліком програмних 
засобів – це часто необхідна вимога до сучасної людини. 

Знайомство з комп’ютерними технологіями часто починається у дуже 
ранньому віці: багато батьків ще дошкільнят починають привчати до 
користування комп’ютером. Дослідження американських вчених показали, що 
31 % дітей з 3-х років уже вміють користуватися комп’ютером і спостерігається 
тенденція до зниження вікового показника. Але всеохоплююче, систематичне і 
методично-відпрацьоване вивчення починається з першого класу початкової 
школи. Учнів поступово знайомлять з комп’ютерною технікою та особливостями 
використання тих чи інших її пристроїв, вивчають програмне забезпечення 
різного спрямування, специфіку його використання. І, хоча учням повсякчас 
звертають увагу на певні негативні наслідки від неконтрольованого 
користування комп’ютерною технікою, все частіше ми зустрічаємося з 
комп’ютерною залежністю у дітей шкільного віку і цей вік поступово знижується 
від старшого до молодшого. В силу своєї вікової категорії, діти часто 
використовують комп’ютер не тільки як засіб для тої чи іншої роботи з 
інформацією, а як засіб для проведення дозвілля: ігри, спілкування, перегляд 
відео тощо. Результати анкетування у країнах пострадянського простору 
показали, що 80 % учнів 5 – 7 класів закладів середньої освіти досить багато часу 
приділяють комп’ютерним іграм, зокрема, немало з цих 10 – 12-річних підлітків 
мають ігровий досвід 4 – 6 років. Тому питання комп’ютерної залежності дуже 
активно обговорюється на різних ланках шкільної освіти, але чіткого та детального 
шляху вирішення його не існує, оскільки на сьогоднішній день в Україні досі нема 
науково обґрунтованого психологічного або психіатричного діагнозу “Інтернет-
залежність” або “комп’ютерна залежність”. В “Діагностичний і статистичний 
посібник з психічних розладів” (DSM-IV), в якому визначені стандарти класифікації 
типів психічних хвороб, жодна з вище зазначених категорій не ввійшла. 

Наразі ми не будемо детально зупинятися на комп’ютерній чи Інтернет-
залежності окремо, оскільки вони часто дуже тісно пов’язані та мають спільний 
“знаменник”. Крім того, зараз все частіше у науковій літературі зустрічається 
відносно новий термін – “гаджет-залежність”, від англійського “gadget” – 
“технічна новинка”. Дослівно, він пов’язаний з надмірним захопленням своїми 
електронними пристроями (мобільні телефони, планшети тощо). Але, оскільки, 
гаджети у вигляді сучасних телефонів та планшетів надають доступ в Інтернет і 
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дозволяють виконувати багато завдань, які раніше відводилися тільки 
комп’ютеру, то і даний вид залежності стає все більш актуальною проблемою 
сучасної шкільної молоді. Дослідження, проведені нами, свідчать, що більший 
відсоток часу мобільні телефони використовуються підлітками не за прямим 
призначенням (розмова з батьками, друзями і т. д.), а як засіб для “виходу” в 
Інтернет, соціальні мережі, перегляд та зйомки відеороликів. Тому в даній статті 
будемо використовувати термін “Інтернет-залежність”. 

Комп’ютерній та Інтернет-залежності присвятили свої дослідження 
Е. Бєлінська, А. Жичкина, Г. Мельник, А. Войкунський, Р. Грановська, 
А. Гольдберг, Н. Кузнєцова, О. Макаренко, Р. Фольберг, М. Ховрич, Г. Чайка, 
А. Чамберс, К. Янг та інші. Слід зазначити, що в Україні дослідженням з 
вирішення даної проблеми приділяється досить мало уваги. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виділити основні 
причини виникнення інтернет-адикції підлітків (даним терміном тут 
узагальнюємо учнів 5 – 11 класів):  

– відсутність  навичок самоконтролю;  
– не можливість контролювання власних емоцій;  
– відсутність контролю з боку старших (близьких людей, які можуть 

контролювати та впливати на дозвільний час дитини);  
– невміння організовувати своє дозвілля, відсутність хобі, яке не пов’язане з 

комп’ютерною технікою;  
– дефіцит спілкування в сім’ї, а тому активне прагнення замінити його через 

надмірне “спілкування” з комп’ютером (ігри, соціальні мережі тощо); 
– некомфортна домашня обстановка: у дитини немає власного простору або 

батьки “не помітили” дорослішання  і не змінили стиль  та манеру спілкування;  
– невміння справлятися з труднощами, а тому прагнення позбутися їх через 

занурення у віртуальний світ;  
– низька самооцінка та невпевненість у собі та своїх силах (яка посилюється 

через психоемоційні особливості підліткового віку);  
– замкнутість дитини та її неприйняття однолітками, такою, як вона є, а тому 

прагнення у віртуальному світі себе видозмінити та “жити іншим життям”: супер-
герої, соціальні сторінки з нереальними фото та подіями, тощо; 

– наслідування, намагання бути “на одній хвилі” з друзями. 
До основних типів поведінки, які характерні підліткам з Інтернет-

залежністю, відносять: інформаційне перевантаження (нескінченні “подорожі” у 
Мережі, пошук інформації тощо); нав’язлива “фінансова” потреба у мережі (часті 
покупки  та участі в різних аукціонах); кіберсексуальна залежність (нездоланне 
бажання до відвідування порносайтів, участь у різних “тематичних” чатах та 
форумах); пристрасть до віртуального спілкування та знайомств.  

Досліджуючи Інтернет-залежність, не можна не звернути окрему увагу на 
соціальні мережі та месенджери. Якщо декілька років назад підлітки були 
зареєстровані в одній або двох соціальних мережах, то сьогодні ця кількість 
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коливається в середньому у районі п’яти. Тобто, діти у п’ятьох різних програмних 
засобах ведуть спілкування, викладають фото та відео, діляться своїми інтересами 
та переживаннями. Часто ця діяльність на стільки захоплює, що спілкування не стає 
метою, а більше цікавить кількість друзів (більшість з яких насправді незнайомі), 
підписників, лайків (схвалень), коментарів тощо. Це сприймається як певна 
популярність та самовизначеність. А тому все частіше у ЗМІ з’являються 
повідомлення про зйомки дуже небезпечних відеороликів за участю підлітків, які 
не рідко мають трагічні наслідки. З іншої сторони, виставляючи “напоказ” своє 
особисте життя, діти часто не задумуються, хто та з якою метою переглядає їх фото 
та відео. А тому часто стають жертвами шахраїв та маніакальних особистостей. 

Вчені західних країн почали звертати увагу на виникнення в останні роки нового 
явища у психіатрії – інтернет-психоз. Науково задокументовані та описані факти 
смерті в процесі комп’ютерної гри або “зависання” в Інтернеті: дитина проводить в 
мережі або за грою, не виходячи з кімнати, декілька днів, поступово вона переходить 
у прострацію, її свідомість починає відключатися, і наступає летальний кінець. Дитина 
помирає від мозкової недостатності все ще знаходячись у віртуальному світі. 

Для кращого розуміння рівня Інтернет-адикції школярів, нами було проведено 
дослідження у вигляді анонімного опитування учнів старшої школи у чотирьох 
різних закладах середньої освіти. Анкета була створена на основі тесту Кімберлі 
Янга та включала 20 питань, які дозволяли виявити рівень контрольованого (чи не 
контрольованого) користування Інтернетом та визначити можливі симптоми 
залежності. Питання оцінювалися за 5-бальною шкалою Лейкерта від 1 до 5 (дуже 
рідко/ніколи, інколи, часто, дуже часто, завжди). 

Дослідження показало, що 28,2 % учнів знаходяться у найвищій зоні ризику 
Інтерент-адикції, оскільки на більшість питань вони вибрали відповідь “Завжди” 
або “Дуже часто”, що є досить негативним “дзвіночком” у психологічному 
становленні підростаючого покоління. Хоча, слід звернути увагу, що менший 
відсоток потенційно залежних було виявлено в 11 класі порівняно з 10 класом. 
Одне з припущень такого показнику, що учні-випускники більш “навантажені” та 
змотивовані у навчанні (підготовка до ЗНО та вступу до вищих навчальних 
закладів), а тому менше часу залишається на дозвілля. 

Отже, викликає реальне занепокоєння рівень Інтернет-залежності молоді 
шкільного віку. В силу вікової особливості, відбувається психологічне 
становлення майбутньої дорослої особистості, а тому батькам, педагогам та 
психологам слід бути дуже уважними та постійно проводити профілактику 
розвитку адикції. Крім того, необхідна дійсно дієва методика діагностики та 
профілактичної роботи у закладах середньої освіти, яка повинна проходити 
наскрізною ниткою у навчанні та вихованні підростаючого покоління. 
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ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО 
ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ТВОРЧОСТІ 

 
Проблема творчості, розвитку творчих здібностей особистості знаходиться в 

центрі уваги філософії, педагогічної психології, психології мислення, теорії навчання і 
виховання. Найбільш розроблені філософські та психологічні аспекти даної проблеми.  

Історико-філософський аналіз проблеми сутності творчості здійснений в 
роботах багатьох вітчизняних філософів (О. Афанасьєвой, В. Біблера, Г. Буша, 
Н. Венгеренко, П. Дишлевого, Б. Кедрова, A. Коршунова, В. Кутирева, А. Налчаджан, 
В. Ніколко, В. Овчіннікова, А. Шуміліна, Л. Яценко та ін). Філософські аспекти 
творчого розвитку людини висвітлені у працях В. Гольдентрихта, В. Кірієнка, 
О. Клепікова, Г. Кудіної, І. Кучерявого, Б. Новікова, В. Ніколко, Р. Піхманця, 
І. Пригожина, О. Чаплигіна. Проблемі розвитку творчих здібностей особистості 
присвятили дослідження психологи О. Бакушинський, Л. Виготський, Н. Ветлугіна, 
Р. Грегорі, О. Запорожець, О. Леонтьєв, О. Лук, В. Моляко, В. Роменець, О. Сисоєва.  

Значний внесок у проблему художньо-творчого розвитку дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку зробили педагоги В. Барко, О. Борисова, 
В. Вільчинський, Н. Вітковська, Н. Ветлугіна, І. Волков, І. Гадалова, Н. Гурець, 
Д. Джола, С. Левін, М. Монтессорі, С. Науменко, О. Савченко, Т. Сущенко, 
Г. Тарасенко, В. Тименко, А. Щербо та ін. 

Дослідник Г. Батищев надав визначення творчості як “здатності створювати 
будь-яку принципово нову можливість” [1, с. 226]. Л. Вахітова розглядає 
творчість з позицій філософського вивчення “як процес пізнання та оволодіння 
досвідом через знання; як процес креативного оволодіння власними 
здібностями; процес інтеріоризації засобів діяльності людини, що впливають на 
розвиток його духовного світу; процес перетворення внутрішнього світу людини 
і соціокультурного середовища людини” [4, с. 131]. 

Пізніше визначенням поняття творчості та творчої уяви як пізнавального 
процесу стала поглиблено займатися психологія, яка відокремилася від 
філософії. У психології творчість вивчається як процес створення нового, як 
сукупність властивостей особистості, що забезпечують її включеність в цей 
процес. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, 
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інтуїції, неусвідомлюваних компонентів розумових сил. 
Прикладом наукових відгалужень, що визначилися на рубежі XIX – XX століть 

служить “психологією творчості” – наука, що виокремилася, в свою чергу із 
“теорії творчості”. Біля її витоків стояв О. Потебня, а в подальшому – його 
послідовники (Д. Овсяніко-Куликовський, Б. Лезін, П. Енгельмейєр та ін.). 
Зазначеними психологами було визначено ключові проблеми психології 
творчості, які потім стали методологічними. Процес творчості цими вченими 
невід’ємно пов’язувався з інтуїцією (несвідомою роботою мозку), судити про яку 
можна лише на основі самоспостереження. Також ними були виділені 
специфічні якості творчої особистості, як-от: фантазія, вигадка, відхилення від 
шаблону, оригінальність, суб’єктивність, широта знань тощо. 

Вивчення сучасних досліджень по проблемі творчості показало, що 
вченими виділено чотири напрями до трактування поняття “творчість”.  

У першому напрямку творчі здібності визначаються рівнем інтелектуального 
розвитку (Л. Венгер, Н. Веракса, О. Дяченко, В. Кудрявцев, Н. Лейтес, М. Поддьяков, 
О. Тихомиров). Л. Венгер та його учні [5] розглядають творчі здібності як одну із 
складових обдарованості, поряд з пізнавальними здібностями, визначають їх як 
розвинена уява, оцінюючи по оригінальності та складності продукту. Пізнавальна 
активність в їх розумінні також є складовою обдарованості, поряд з іншими 
компонентами, але не визначає її прояв. 

У другому напрямку творчість розглядається як креативність, як виявлення 
нового, постановка і рішення проблем (Дж. Гілфорд, А. Матюшкін, Е. Торренс). У 
концепції А. Матюшкіна [10], що використовував для дослідження здібностей 
тести на креативність, процес творчості являє собою форму вирішення 
проблеми, виявлення прихованих явно не заданих елементів відносин. Рішення 
проблемної ситуації розглядається тут як кінцевий акт творчості. 

У третьому напрямку творчість визначається як загальна здатність 
перетворення колишнього досвіду. У даному напрямку творчість протиставляється 
діяльності та зводиться до активності несвідомого (В. Дружинін, І. Калошина). 
В. Дружинін вказує на те, що творчість має в основі глобальну ірраціональну 
мотивацію, відчуження людини від світу. Екзистенціальна тривога рухає розумову 
активність, яка реалізується в творчості [7]. 

У четвертому напрямку творчі здібності розуміються як інтегральна якість 
особистості, що об’єднує інтелектуальні та особистісні компоненти 
(Д. Богоявленська, В. Шадриков) [3, 12]. 

Безсумнівно, у даний час встановилося величезна кількість підходів до 
трактування поняття “творчість”. Однак, незважаючи на все їх різноманіття, 
єдиного науково обґрунтованого визначення творчості нами не виявлено. 
Швидше за все, це обумовлено міждисциплінарним статусом категорії, в силу 
чого і виявляється наявність різних смислових контекстів даного поняття в 
окремих галузях наукового знання. 

Аналізуючи наукову літератури з проблеми творчості, ми з’ясували, що вчені 
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пропонують кілька класифікацій творчості стосовно її видів. Український 
психолог В. Моляко виокремлює такі види творчості: музичну, образотворчу, 
ігрову, комунікативну, навчальну, побутову, літературну, ситуаційну, наукову, 
технічну, військову, управлінську [53, с. 19]. О. Грачова виділяє наступні види 
творчості: музичну, образотворчу, літературну, театральну [53, с. 132 – 136]. 

Здійснивши історико-теоретичний аналіз проблеми творчості, ми надаємо 
ряд її визначень, які дозволяють говорити про багатоаспектність даного поняття. 

Творчість – певна діяльність, яка створює нові оригінальні предмети, що 
мають суспільне значення. Складний процес пізнання та образного відображення 
навколишньої дійсності [11, с. 60 – 61]. Творчість, за К. Станіславським, – це 
напруження всіх духовних сил людини, включаючи точність спостереження за 
явищами, вибіркове запам’ятовування істотного і волю, що реалізується у постійному 
пошуку відповіді на поставлене питання. Творчість (з позиції фізіології) – це 
утворення нових умовних рефлексів з допомогою раніше придбаних зв’язків 
(В. Савич). Творчість (з позиції рефлексологічного вчення) – реакція на подразник 
(проблемну ситуацію), утворює домінанту і систематизує необхідний матеріал на 
основі раніше придбаного досвіду [1]. Творчість – психічний процес створення 
нових цінностей, як би продовження і заміна дитячої гри. Діяльність, результат 
якої – створення нових матеріальних і духовних цінностей. 

А. Горальський вважає творчість культурно-історичним явищем, що має 
психологічний аспект – особовий і процесуальний, що припускає наявність у 
суб’єкта здібностей, мотивів, знань і умінь. Вивчення цих властивостей 
особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлюваних компонентів 
розумової активності, а також потреби особистості в самоактуалізації, в розкритті 
і розширенні своїх творчих можливостей [6, с. 55]. 

На наш погляд, найбільш повним визначенням творчості є наступне: 
творчість – це категорія філософії, психології і культури, що виражає собою 
найважливіший сенс людської діяльності; притаманну індивіду ієрархічно 
структуровану єдність здібностей, які визначають рівень та якість розумових 
процесів, спрямованих на пристосованість до мінливих і невідомим умов у 
сенсомоторних, наочних, оперативно-діяльнісних і логіко-теоретичних формах. 
Творчість являє собою певний аспект розвитку особистості, що відноситься до 
переходу на високий інтелектуальний рівень [2, с. 180]. 

Категорії творчості: обдарованість, оригінальність, фантазія, інтуїція, 
натхнення, технічний винахід, наукове відкриття, твір мистецтва [8, с. 5]. 

Важливим для розуміння природи творчості є питання про критерії, за 
якими діяльність може оцінюватися як творча. Виходячи з аналізу філософських, 
психолого-педагогічних джерел виявлені наступні групи критеріїв творчості:  

1) принципова новизна (з позиції культури);  
2) соціальна значимість (оцінювана як благо для людства);  
3) ступінь досконалості речі (майстерність виконання). 
І. Калошина виділяє ще один критерій творчої діяльності – розробка 
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суб’єктом на усвідомлюваному чи не усвідомлюваному рівнях нових для себе 
знань в якості орієнтовної основи для подальшого пошуку способу розв’язання 
задачі [7, с. 51]. Даний критерій вводиться на основі теорії поетапного формування 
розумових дій П. Гальперіна, який вивчав орієнтовну діяльність людини. 

Один з найбільш поширених критеріїв творчості – поява психічних 
новоутворень: перцептивних образів – за В. Зінченко, знань – за В. Давидовим, цілей 
і смислів – за О. Леонтьєвим і О. Тихомировим, способів дій – за Я. Пономарьовим, 
мовних висловлювань – за О. Леонтьєвим, пізнавальної мотивації – за 
А. Матюшкиним. За В. Левіним, критерій художності той, який найкраще визначає 
мету творчого акту, – точно виразити нове і важливе [10]. Наявність у літературі різних 
критеріїв творчості свідчить про відсутність їх єдиної усталеної класифікації, а також 
про їх специфічності для конкретних видів людської діяльності. 
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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЩОДО 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З РІДНИМ КРАЄМ 

 
Однією із важливих проблем сучасної дошкільної освіти визначається та, що 

пов’язана із удосконаленням підходів до ознайомлення дошкільників із 
оточуючим довкіллям. Це стосується природного, суспільного (соціального) та 
предметного (рукотворного) довкілля.  

Зазначимо, що від початку становлення закладів суспільного дошкільного 
виховання у їхній практиці викристалізовувалися форми, методи, засоби 
ознайомлення дітей із навколишнім. Багато із таких елементів організації 
освітньо-виховного процесу визначили свою ефективність упродовж десятиліть. 
Проте, інформатизація та технологізація, зміни підходів до набуття, засвоєння та 
зберігання людиною інформації та ряд інших чинників, безперечно, вплинули на 
логіку організації роботи з дошкільниками у ЗДО щодо ознайомлення їх із 
довкіллям. Зміст ознайомлення дітей старшого дошкільного віку із суспільним 
довкіллям визначають БКДО та чинні програми дошкільної освіти. Так, метою 
Базового компонента дошкільної освіти, є визначення вимог до змісту, рівня та 
обсягу дошкільної освіти. Які основою певного освітнього рівня, встановлення 
норм. які узгоджують інтереси дитини й потреби суспільства щодо освіченості 
особистості. Особливим напрямом роботи щодо цього є ознайомлення дітей із 
рідним краєм, його природою, історією, культурою, сьогоденням. Теоретичні 
положення ознайомлення дошкільників із різними видами довкілля тією чи 
іншою мірою висвітлені у працях Л. Артемової, А. Білоусової, О. Кононко, 
О. Кравцової, В. Петровського, Т. Поніманської, І. Тадєєвої, Н. Химич та ін. 

Слід зазначити, що основною формою навчання дошкільників у процесі 
організованої пізнавальної діяльності було й залишається заняття. Їх основне 
призначення – повідомлення дітям нових знань і створення умов для їх 
застосування. Практика сучасних дошкільних навчальних закладів визначає 
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широкий спектр видів занять, серед яких: комбіновані, інтегровані, комплексні, 
сюжетні, сюжетно-ігрові тощо. Характеристику кожного з цих та інших видів 
занять з огляду на їх педагогічний потенціал ґрунтовно надано в праці Н. Гавриш 
“Сучасне заняття в дошкільному закладі” [4]. 

Ознайомлення дітей із рідним краєм відбувається на заняттях з 
ознайомлення із соціумом, заняття з народознавства; заняття художньо-
продуктивною діяльністю (з акцентом на малюванні, ліпленні або аплікації), а 
також заняття з конструювання. Оскільки краєзнавчі заняття складні як за 
змістом, так і за формою передачі, вихователь не повинен обмежуватись у своїй 
роботі лише одним розділом програми або віддавати перевагу тому чи іншому 
виду занять. Спираючись на праці А. Торхової [5], можна визначити, що формами 
прямого краєзнавства є художньо-краєзнавча екскурсія, відвідування музею 
(місцевого або музейного осередку у ЗДО); відвідування театру; дитячий туризм 
з елементами краєзнавства; участь у спеціальних краєзнавчих проектах. У 
процесі прямого краєзнавства можна організувати відвідування місцевого 
художнього салону, зустріч із майстрами вишивки, кераміки, ткання, витинання, 
участь у так званій “ремісничій майстерні”. 

Формами опосередкованого художнього краєзнавства є: свята, розваги, 
спеціально організовані ігри, народні дійства, “віртуальні мандрівки містом”, 
уявні подорожі картою (фото) міста, свого мікрорайону тощо; вивчення 
родословної, сімейних реліквій тощо. Чільне місце при плануванні виховного 
процесу в українських дошкільних закладах С. Русова відводила календарній 
обрядовості. Приміром, у статті “Роль жінки у дошкільному вихованні” 
зазначено: “у життя дитячого садка мають бути введені народні свята (Різдво з 
колядками, з Вертепом, Русалчині дні з веснянками, вінками з квітів, Івана 
Купала з купальськими вогнями і піснями і т. ін.)” [3, с. 23].  

С. Матвієнко пропонує використовувати в ознайомленні дошкільників з 
рідним краєм проектну технологію [1], яка буде ефективною за умови, якщо 
“будуть представлені різноманітні прийоми та засоби навчання, які орієнтовані 
не тільки на потенціал навчальної або вихованості роботи, а також на самостійну 
діяльність дітей (індивідуальну та групову) протягом запланованого періоду 
організації освітньої роботи з дошкільниками” [2, с. 132]. 

Все активніше в практику навчальних закладів входять так звані краєзнавчі 
гуртки. Метою їх діяльності є не тільки вивчення рідного краю, але й залучення 
дітей та молоді до активного відпочинку, різних форм оздоровчої, патріотичної 
роботи тощо. Зміст гурткової роботи визначається авторськими програмами, які 
складаються керівниками гуртків на основі власної педагогічної діяльності і 
обов’язково узгоджується з освітньою програмою, затвердженою МОН України, 
за якою працює заклад, і відображається в річному плані роботи. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ 
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ КОМПОЗИЦІЇ 

 
Успішність виконання соціального замовлення держави й потреб суспільства 

залежить від підготовки конкурентоздатних, компетентних спеціалістів, які, 
застосовуючи інновації, забезпечують ефективну діяльність освітнього закладу. 
Окрім того, ефективність самого  навчально-виховного процесу в значній мірі теж 
залежить від професійної компетентності педагога та його професійного росту. Як 
відомо, професійного росту не існує без вдосконалення педагогічної 
майстерності, а педагогічна майстерність неможлива без залучення до різних 
форм методичної роботи та застосування інновацій [1]. Італійське слово 
іnnovatione, що означає новизну та нововведення, не так давно, але ґрунтовно 
увійшло в освітній простір, в значенні особливої форми педагогічної діяльності, що  
направлена на упровадження та поширення нового в освіті.  

Викладаючи з 2003 року в Сумському Вищому училищі мистецтв і культури 
ім. Д. Бортнянського такий творчий предмет як композиція, дійшла до висновку, 
що сучасним учням потрібні педагоги-новатори, які  вміють привносити в 
педагогічний процес щось цікаве, корисне, оригінальне. Вміють підштовхнути до 
розвитку креативних здібностей, творчої активності, позбавити почуття 
невпевненості, спонукати до творчого спілкування. Все вищезазначене пов’язане 
з головним завданням освітнього процесу, який наголошує на всебічному 
розвитку вихованця, розкриттю та реалізації творчого та духовного потенціалу 
учня, вихованню особистості, здатної жити і творити в умовах мінливого світу.  

У зв’язку з чим на уроках композиції доцільно використовувати інноваційні 
методи, які побудовані на принципах співтворчості та групових мистецьких 
практик, направлені на вияв внутрішніх зв’язків між музикою та образотворчим 
мистецтвом. Сенс однієї з таких інновацій, яку нещодавно було запроваджено в 
нашому закладі полягає в тому, щоб учні на уроках композиції малювали під 
звуки живої (без жодного використання техніки) музики, у виконанні своїх 
однолітків – студентів інструментальних відділів училища (струнно-смичкового, 
духового, народного тощо). Особливо в період, коли інструменталісти вже гарно 
підготувалися до виступу на сцені і можуть донести художній образ твору.  
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Виконання музичних творів окрім величезного емоційного впливу на студентів 
мало на меті залучити майбутніх художників-професіоналів до аналізу специфіки 
діяльності композитора та художника, аналізу співвідношення засобів художньої 
виразності музики та живопису. Не випадково геній Відродження Мікеланджело 
Буаноротті казав: “Гарний живопис – це музика, це мелодія”. Музика впродовж всієї 
історії свого розвитку не існувала сама по собі, завжди була пов'язана з іншими 
видами мистецтва, чинила на них вплив і, у свою чергу, відчувала на собі вплив 
зворотній. Треба зазначити, що в музичній і живописній композиції часто діють 
подібні закономірності: для живопису, наприклад, так само важливе значення 
ритму, руху, як для музики значення колориту та симетрії. Ми говоримо про лінії в 
образотворчому мистецтві і мелодичної лінії в музиці, про пропорції в цих двох видах 
мистецтва. Відомий живописець М. Сарьян писав: “Якщо ти проводиш лінію, то вона 
повинна звучати, як струна скрипки: або сумно, або радісно. А якщо вона не звучить – 
це мертва лінія. І колір те ж саме, і все в мистецтві так”. Мистецтвознавці пильно 
вивчали взаємозв'язок між живописом та музикою на прикладі живописців рококо і 
творчістю клавесиністів XVIII століття, між революційним мистецтвом художника 
Ж. Давида, музикою Ф. Госсека і раннього Л. Бетховена, між романтичними 
образами Е. Делакруа і Г. Берліоза. Можна підкреслити також паралелі між 
полотнами В. Сурікова і народними драмами М. Мусоргського, знайти аналогію в 
зображенні природи у П. Чайковського й І. Левітана, казкових персонажів у 
Н. Римського-Корсакова і В. Васнецова, символічних образів М. Врубеля та 
А. Скрябіна. А. Н. Скрябін, до речі, першим використав колір при виконанні музичних 
творів та ввів термін “цветомузыка” (рос). Неможливо не пригадати приклад 
справжнього сплаву і художнього і музичного бачення світу викладеного в творчості 
М. Чюрльоніса – видатного литовського художника і композитора. Найбільш відомі 
його картини “Сонати” (що складаються з полотен Allegro, Andante, Scherzo, Finale) і 
“Прелюдії і фуги”,які несуть на собі відбиток музичного сприйняття автором 
навколишньої дійсності. З музичної спадщини М. Чюрльоніса, в якому мальовничий 
початок проявляється найбільш оригінально, виділяються його симфонічні поеми-
пейзажі (“У лісі”, “Море”) [6]. Відомо також, що в історії мистецтва, наприкінці ХIХ-го, 
початку ХХ століття набули чинності блискучі приклади взаємопроникнення та 
взаємозбагачення двох мистецтв в такому художньому напрямку як імпресіонізм. 
Пригадаймо лише музичні пейзажі К. Дебюсі “Море” та “Місячне сяйво” [5]. 

Навіть в галузі термінології для художників та музикантів існує багато 
спільного. Музиканти запозичили такі, виключно “художницькі” слова, як гама, 
тон, полутон, відтінок, нюанс. Музичність живопису – це суто образотворчі 
властивості картини, такі як її колорит, композиція ліній і колірних поєднань, 
розташування ритмічних елементів, вся організація художнього простору. 
Вивчаючи тему співіснування музики та живопису науковці зазначають, що 
семантична єдність зору та світла, слуху та звуку ґрунтується на єдності людської 
діяльності, цілісності його орієнтації у світі [2]. 

Після впровадження інновації малювання під звуки живої інструментальної 
класичної музики на уроках композиції, в учнівських роботах констатувалися якісні 
творчі зміни. Ми спостерігали нестандартні композиційні рішення, суттєву 
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варіативність, кольористичні та пластичні досягнення. Деяким учням властива 
“зажатість”, небагатослівність. Працюючи в групі з однолітками, втілюючи у життя 
риси професійного художника, що нібито створює роботу “на заказ” діти 
розкривалися, скидаючи психологічне “закріпачення”, відчуваючи себе справжніми 
творцями. Ця інновація надихнула їх на нові творчі звершення. Вихованці просили 
продовжити подібне “живе” спілкування (адже сприйняття інструментального 
виконання “наживо” відрізняється від запису) зробивши його циклічно-тематичним. 
Сприймаючи твори мистецтва, виконані в особливій атмосфері, учні не просто 
слухали та дивилися на рухи майбутніх професійних музикантів. Музика апелювала 
до власних життєвих вражень слухача, до проведення асоціативних паралелей. Тому 
учнівські роботи виявилися різнобічними, напрочуд пластичними та цікавими. Сам 
процес творчого спілкування однолітків виявився надзвичайно багаторівневим. 
Таким, що і з боку виконавців і з боку слухачів розширює простір для творчої 
самореалізації та самоствердження, забезпечує досягнення успіху й формування 
позитивної самооцінки, посилює віру у власні творчі можливості. 

Неможна залишити поза увагою факт, що ця інноваційна методика в м. Суми 
вперше була успішно застосована відомим сумським художником Володимиром 
Яковичем Ратнером ще наприкінці ХХ-го століття. Починаючи з 1982 року Ратнер 
керував студією образотворчого мистецтва при Сумському палаці піонерів та 
школярів і саме у 1980-ті та 90-ті роки запровадив методу, згідно якої школярі 
малювали під звуки юних скрипалів та піаністів Сумської ДМШ № 1 [3] Результат 
перевершив усі очікування, але на той час такі сміливі творчі пошуки не були 
помічені та підтримані. А згодом взагалі були забуті [4]. 

Таким чином, узагальнюючи все вище зазначене, маємо прийти до висновку, 
що використання в навчально-виховному процесі творчих інновацій побудованих 
на принципах співтворчості та групових мистецьких практик, суттєво поліпшує 
інтелектуальні та творчі якості учнів, стверджують віру дітей в свої можливості, 
підвищують рівень професійної компетентності педагога. Результати 
впровадження інновації звучать в унісон з висновками В. Сухомлинського, який 
відзначав вагомість підвищення пізнавальної активності та розвитку креативних 
здібностей учнів при застосуванні в навчальному процесі творчих вправ. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МОВНОЇ 
ПІДГОТОВКИ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 
Міжнародне співробітництво є важливим напрямком діяльності Збройних 

Сил України, Національної гвардії України й інших військових формувань та 
ефективним інструментом на шляху реформування і розвитку, завдяки якому 
існує можливість не тільки вивчати й ефективно впроваджувати найкращий 
світовий досвід у діяльність структури, але й залучати матеріально-технічну 
допомогу від іноземних партнерів для вдосконалення матеріально-технічної 
бази, розвитку спроможностей.  

Відповідно до частини третьої статті 102 Конституції України щодо 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору військові 
формування України, як важлива та невід'ємна складова сектору безпеки і 
оборони України, активно співпрацює з НАТО і визначила євроатлантичний 
напрям розвитку одним із найважливіших пріоритетів міжнародного 
співробітництва військові формування України. 

Для реалізації зазначених та інших завдань важливе значення має 
індивідуальна (професійна) підготовка офіцерів, зокрема така її складова як мовна 
підготовка, створення необхідних умов для цього. Однією з таких умов є здійснення 
мовної підготовки у військових частинах офіцерами, які знають мову. Проте, не 
кожен офіцер, який добре знає мову, готовий до здійснення такої діяльності. 

Враховуючи те, що складовою частиною професійної військової освіти в 
Національній гвардії України є індивідуальна (професійна) підготовка 
офіцерських кадрів, пов’язана із навчанням офіцерів у різних сферах військово-
професійної діяльності, то підготовка офіцерів до проведення занять з мовної 
підготовки потребує формування певних педагогічних навичок та вмінь. 

Мовна підготовка особового складу Національної гвардії України – це 
комплекс узгоджених між собою, планомірних заходів навчального та 
тренувального характеру, спрямованих на вивчення особовим складом 
іноземних мов в обсязі, визначеному як необхідний для виконання посадових 
обов’язків, служби (роботи) та навчання за кордоном. 
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Разом з тим, аналіз стану існуючої системи мовної підготовки офіцерів 
Національної гвардії України показує її недостатню результативність. Вітчизняні 
та іноземні наукові дослідження та практичний досвід, отриманий в 
Національної академії Національної гвардії України та інших вищих навчальних 
закладах Національної гвардії України, доводять те, що існує багато шляхів 
удосконалення системи мовної підготовки. 

Перспективним є підвищення ефективності освітнього процесу за умов: 
подальшого удосконалення нормативно-правової бази мовної підготовки у 
Національній гвардії України; покращення управління навчальним процесом 
вивчення іноземних мов і мовним тестуванням, планування і відбору кандидатів 
на навчання; удосконалення методики навчання, оперативне розповсюдження 
передового досвіду і використання новітніх технологій; удосконалення 
методики самостійного вивчення іноземних мов офіцерами; стимулювання 
ефективної мовної підготовки і її результативності та ін. У цих умовах формування 
готовності офіцерів до здійснення мовної підготовки у військових частинах 
Національної гвардії України  виходить на перший план. 

Водночас результати аналізу досліджень дають підстави зробити висновок, 
що, не зважаючи на стійкий інтерес науковців до прагнення вдосконалити 
професійну підготовку фахівців військових і правоохоронних структур, проблема 
формування готовності офіцерів до здійснення мовної підготовки у військових 
частинах Національної гвардії України не була предметом окремого 
дисертаційного дослідження. Зокрема, потребують з’ясування сутність поняття 
“готовності офіцерів до здійснення мовної підготовки”, особливості змісту та 
структура цієї готовності, а також необхідним є уточнення критеріїв, визначення 
показників і характеристика рівнів її сформованості, обґрунтування педагогічних 
умов та технології формування готовності офіцерів до здійснення мовної 
підготовки у військових частинах Національної гвардії України. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ СХЕМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У сучасному освітньому середовищі закладів фахової передвищої освіти 
студентам пропонують великий обсяг навчального матеріалу для 
запам’ятовування. Працюючи зі студентами, викладачі традиційно спираються 
на логіку мислення й механічне запам’ятовування, однак, уважаємо, що 
ефективність таких методів навчання невисока. Серед педагогів-гуманітаріїв 
загальновизнаною є думка, що нова тема краще запам’ятовується у письмовому 
вигляді, однак традиційне конспектування лекцій не може забезпечити 
належного рівня запам’ятовування. Навчальний матеріал краще засвоюється 
студентами за умови наявності системних зв’язків між ключовими поняттями, 
тобто в процесі асоціативного мислення.  

За словами І. І. Демченко, нестандартність, оригінальність, своєрідність, 
асоціативність, емоційність – це особливі якості мислення, тобто комплекс 
якостей і властивостей особистості, що сприяє повній реалізації творчого 
потенціалу та потребі в самореалізації [2]. 

Асоціативність мислення зумовила появу в педагогіці терміну асоціативне 
навчання / асоціативний метод навчання. 

У цьому контексті плануємо розглянути градацію понять “асоціативність” → 
“асоціація” → “асоціативний метод навчання” → “асоціативна схема”. 

За словами І. М. Іваненко, асоціативність – базова властивість мислення, 
важлива для будь-якого різновиду мовної діяльності людини [3, с. 84].  

У психології асоціацію визначають як “зв’язок, що виникає в процесі 
мислення між елементами психіки (уявленнями, думками, почуттями), за яким 
поява одного елемента викликає появу іншого, з ним пов’язаного. Це 
суб’єктивний образ об’єктивного зв’язку між предметами та явищами. 
Фізіологічною основою асоціацій є тимчасові нервові зв’язки, які утворюються в 
центральній нервовій системі під впливом об’єктивно діючих подразників” 
[4, с. 206]; “мисленнєво-психічну операцію пов’язування інтеріоризованих у 
свідомості мовця характеристик одного об’єкта з властивостями інших об’єктів; 
такий закономірний зв’язок двох або кількох психічних процесів (відчуттів, 
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уявлень, думок, почуттів тощо), при якому поява одного зумовлює появу іншого 
або й кількох інших” [3, с. 84]. 

Асоціації забезпечують здатність швидко структурувати інформацію й знаходити 
в ній логічні зв’язки. Саме це зумовило появу в педагогіці асоціативного методу 
навчання, який передбачає взаємозв’язок певних понять, явищ, систем понять, 
де одне поняття породжує інші, подібні, але обов’язково пов’язані між собою. 

На думку Л. Є. Гусак, перевагами асоціативного навчання є: 
– глибокий інтерес до розкриття на занятті внутрішнього світу кожного студента; 
– формування знань про Всесвіт і місце людини в ньому; 
– поєднання інтелектуальних і емоційних начал; 
– максимальне розкриття значення слова, тому що слово не лише вказує на 

предмет, а викликає цілу мережу додаткових образів, тобто “асоціативних значень”; 
– розвиток творчої уяви [1]. 
Дослідження науковців та власні спостереження доводять, що звичайне 

конспектування мовознавчої літератури, тобто інформація, яка розташована лінійно, 
не зберігається у свідомості студентів. Реципієнти запам’ятовують інформацію тоді, 
коли вона має вигляд певних когнітивних моделей, асоціативних схем.  

Під асоціативною схемою зазвичай розуміють спеціальний прийом, який 
дозволяє структурувати програмний теоретичний матеріал та виявити причинно-
наслідкові зв’язки [5, с. 53]. Головною метою такого прийому є чітке структурування 
вивченого матеріалу та осягнення взаємозв’язків між окремими термінопоняттями. 

Отже, можемо стверджувати, що асоціативне навчання відіграє надзвичайно 
важливу роль у розвитку творчого мислення, уяви та творчих здібностей студентів. 
Використання асоціативних схем як одного зі способів організації навчального 
матеріалу в процесі навчання української мови є актуальним і дієвим, оскільки 
забезпечує структурування та глибоке розуміння мовознавчих понять. 
Упровадження асоціативного методу навчання у закладах фахової передвищої 
освіти забезпечує компетентнісний підхід: формує предметні і ключові компетенції. 
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВИХ 
ЧАСТИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 
 

Сучасні інтеграційні процеси, які відбуваються в правоохоронній системі 
Україні, закріплений курс України на вступ до Організації Північноатлантичного 
договору та подальша інтенсифікація взаємодії Національної гвардії України на 
постійних засадах із Міжнародною асоціації сил жандармерії та поліції в статусі 
військової установи (FIEP), ООН, ОБСЄ призводять до переорієнтації всіх органів 
військового управління на міжнародне співробітництво, актуалізують питання 
підготовки висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, які добре 
володіють іноземними мовами для участі у різноманітних заходах, які проводяться 
іноземними мовами без забезпечення перекладу українською мовою. 

Національна гвардія України (далі НГУ) як активний учасник цих процесів 
активно впроваджує стандарти НАТО в усі сфери своєї діяльності. Однак успішне 
виконання умов для вступу в Організацію Північноатлантичного договору 
передбачає не лише переклад стандартів НАТО та їх впровадження в діяльність 
НГУ, а й безпосередню співпрацю та взаємодію військовослужбовців НГУ із 
представниками краї-партнерів, а це в свою чергу вимагає достатнього рівня 
володіння англійською та французькою мовами які є робочими мовами країн 
НАТО. Особливо це стосується офіцерського корпусу НГУ. 

Для сучасного офіцера не стільки важливо знати одну іноземну мову (ІМ), 
скільки володіти вміннями і навичками швидко опановувати нові мови. Звідси 
постає питання пошуку й добору методів, які не тільки сприяють підвищенню 
ефективності навчання, але й у подальшій самоосвіті [2]. 

Відповідно до існуючих нормативно-правових актів, зокрема Наказу 
Міністерства оборони України від 25.09.2019 р. № 502 “Про затвердження Змін 
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження 
громадянами України військової служби у Збройних Силах України” “… Для 
забезпечення комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями з 
відповідними спеціальностями, досвідом служби, рівнем професійної 
компетенції, та визначення відповідності вимогам до посад у військових 
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частинах оформлюються паспорти військових посад, в яких визначаються 
характеристики військових посад та перелік вимог до кандидатів на заміщення 
посад” і де визначається рівень знання іноземної мови [4]. В Наказі Міністерства 
оборони України від 01.06.2006 р. № 303 “Про затвердження Інструкції про 
порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Збройних Сил 
України” визначено “… для осіб офіцерського складу, прапорщиків та мічманів, 
які залучаються до складання іспитів на присвоєння (підтвердження) кваліфікації 
майстра та 1 класу, відповідно до STANAG 6001 обов'язково мати рівень знання 
іноземної мови не нижче СМР – 2, 2 класу – не нижче СМР – 1, якщо це 
передбачено виконанням службових обов'язків за посадою”.  Відповідні зміни 
відбуваються і в інших військових формуваннях. 

Відповідно до Указу Президента України №203/2020 “Про Річну 
національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік” умови “… 
створення можливостей та умов для вивчення іноземних мов особовим складом 
НГУ на базі електронної платформи для дистанційного навчання іноземним 
мовам…” будуть створені найближчим часом [3]. 

Іншими нормативно-правовими актами передбачено впровадження у 
процес індивідуальної (професійної) підготовки офіцерів НГУ новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання та науково-
методичних досягнень, з метою створення нової системи підвищення рівня 
професійної компетентності військовослужбовців та особового складу відповідно 
до практик в державах – членах НАТО, а також створення можливостей та умов 
для вивчення іноземних мов особовим складом Національної гвардії України. 

Однак існують також і проблемні питання при застосування дистанційного 
навчання у військовій освіті. Вони пов’язані зі специфікою проходження служби 
тими, хто навчається, з умовами виконання службово-бойових завдань: 
практичного навчання на полігонах, несенням внутрішньої служби тощо. 

Аналіз джерел з проблеми дослідження засвідчує значний інтерес 
вітчизняних та зарубіжних науковців до питань розвитку сучасної освіти. 
Зокрема, теоретичними, методологічними та методичними проблемами 
дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах займались такі 
науковці, як Б. Преснал, З. Шац, П. Гавлічек, М. Садовський, Д. Атаманенко, 
О. Кузнєцов, А. Андрієнко, В. Ткаченко, М. Гіневський, С. Гайдаров, А. Поспелов, 
Ю. Данюк, В. Калачова та багато інших. 

Результати їх досліджень вказують на існування проблем реформування 
системи військової освіти та широке впровадження дистанційного навчання у 
вищих військових навчальних закладах України. Окрім того, окрема увага 
приділена тим проблемним питанням, які виникли ході реалізації новітніх 
технологій у освітньому процесі: відсутність особистісного спілкування між 
викладачем та студентом; забезпеченість наявності стабільного швидкісного 
інтернет трафіку; контроль за самостійним навчанням військовослужбовців зі 
сторони викладача; забезпеченість у всіх частинах військовослужбовців 
технічним обладнанням – комп'ютер, планшет, та постійний вихід у Інтернет; 
належне забезпечення курсів із використанням мультимедійних технологій; 
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підготовка викладачів для роботи в дистанційній системі освіти; створення 
постійно діючих дистанційних консультативних центрів; забезпечення 
викладачів сучасними технічними засобами надання консультативної допомоги 
у постійно діючому режимі тощо [1]. 

Однак, попри значну увагу вчених до досліджуваного феномену, 
потребують перегляду педагогічні умови формування мовної компетентності у 
офіцерів військових частин НГУ в процесі дистанційного навчання. 

Аналіз нормативних документів, наукових джерел, сучасного стану формування 
мовної компетентності у офіцерів військових частин Національної гвардії України в 
процесі дистанційного навчання дав змогу виявити наявні суперечності між: 

– сучасними вимогами до організації системи індивідуальної (професійної) 
підготовки офіцера НГУ та недостатньою обґрунтованістю концептуальних та 
методичних основ формування мовних компетентності офіцерів; 

– об’єктивними потребами Національної гвардії України в офіцерах з 
високим рівнем сформованості мовної компетентності та реальним станом 
знання іноземної мови особовим складом НГУ; 

– освітнім потенціалом сучасної освіти щодо формування мовної 
компетентності офіцерів НГУ в освітньому середовищі та відсутністю розробки 
педагогічних умов формування мовної компетентності у офіцерів військових 
частин Національної гвардії України в процесі дистанційного навчання. 

Актуальність проблеми в умовах викликів сьогодення, потреба її 
теоретичного і практичного розроблення та систематизації, а також визначені 
суперечності зумовили вибір теми дослідження “Формування мовної 
компетентності у офіцерів військових частин Національної гвардії України в 
процесі дистанційного навчання”. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНДРАГОГІЧНОГО 
ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ 

 
Історія становлення і розвитку дидактики переконливо доводить, що 

навчання повинно бути неперервним і адаптивним. Фахова підготовка вчителя 
фізики не закінчується отриманням ним диплому про вищу освіту, а 
продовжується стільки, скільки вчитель буде працювати в школі. 

Рівень фізичної освіти залежить від кваліфікації вчителя і його готовності 
постійно вчитися. Ефективно організувати навчання вчителів фізики можна на 
основі використання андрагогічного підходу до цього процесу. 

Застосування андрагогічного підходу вимагає ґрунтовного вивчення і 
аналізу відповідної  психолого-педагогічної, науково-методичної і нормативної 
літератури з даної проблеми. На даному етапі особливої актуальності набувають 
питання вдосконалення підготовки педагогічних кадрів. 

У психолого-педагогічній площині постановка питання про навчання дорослих 
повинна бути тісно зв'язана із психофізіологічними особливостями дорослої людини. 

Слід відзначити, що основним методом навчання дорослих вважається 
“метод аналізу досвіду” [2]. Наявність досвіду і його використання у навчанні – 
основна відмінність у навчанні дорослих і дітей. 

Згідно принципів андрагогіки, основна роль у  навчанні дорослих належить 
тому, хто навчається. Андрагогіка наслідує древню формулу: mon scholae, 
sedvitae discimus – вчитися не для школи, а для життя. 

Зрозуміло, що андрагогіка знаходиться у тісному зв'язку з педагогікою [1], 
але при цьому має ряд власних принципів і особливостей, які не заперечують 
педагогічних принципів і закономірностей. 

Особливості застосування андрагогічного підходу у підготовці вчителів 
фізики зводяться: 

1) вчителі вже мають певний обсяг особистого і професійного досвіду, через 
призму якого повинен відбуватися процес навчання; 
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2) навчальний процес повинен бути направлений на практичну значимість, 
тобто у вчителів є певна прагматичність до підвищення свого професійного рівня; 

3) вчителі зосереджені на безпосередньому використанні отриманих знань 
у своїй практичній діяльності; 

4) значний вплив на навчання дорослих людей, у нашому випадку  вчителів 
фізики, мають просторово-часові і соціальні обставини; 

5) вчителі фізики для підвищення рівня професійності свідомо підходять до 
вибору освітянського продукту. 

В умовах сучасної неперервної освіти вчитель фізики постійно повинен 
займатися самоосвітою. Вчитель фізики повинен бути в курсі останніх 
досягнень науки і техніки. Процеси глобалізації та інформатизації, які 
відбуваються у світі, привели до усвідомлення проблеми управління 
знаннями. У “Меморандумі неперервної освіти” країн Європи сформульовані 
основні принципи розвитку освіти дорослих, а саме: володіння базовими 
компетенціями комп'ютерної грамотності, технологічної культури, вміння 
орієнтуватися у великому обсязі інформації і т. д. 

Провівши глибокий аналіз стану психологічних досліджень, особливостей 
онтогенетичного розвитку пізнавальних процесів Б. Г. Ананьєв зробив висновок, 
що “як не парадоксально, але дійсно психічна еволюція дорослої людини – нова 
проблема сучасної науки” [1, с. 50]. Для реалізації завдань освіти вчителів фізики 
потрібно вирішити ряд проблем: 

1) підвищити ефективність традиційних академічних підходів у сучасній 
освіті спеціалістів як дорослих людей; 

2) створити в системі навчання вузівської та післядипломної освіти сучасну 
науково-методичну базу для навчання вчителів-фізиків; 

3) підготувати висококваліфікованих викладачів, які здатні навчити 
дорослих людей; 

4) розробити теорію і технологію навчання вчителів фізики відповідно до 
викликів сучасності. 

Фізика безумовно є лідером природознавства. Знання і компетенції, отримані 
при вивченні фізики, в тій чи іншій мірі використовуються у будь-якій спеціальності. 
Тому важливо, щоб фізична освіта здійснювалася на основі новітніх технологій 
відповідно до свого часу. А оскільки фізика – наука експериментальна і має свою 
специфіку, то неперервна освіта вчителів фізики повинна ґрунтуватися на засадах 
дидактики фізики, враховуючи всі особливості андрагогічного підходу. 
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СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

У психолого-педагогічних дослідженнях поняття “освітнє середовище” 
корелюється з поняттям “освітній простір”, але аналіз праць науковців переконав, 
що дані поняття не тотожні. Освітній простір – це комплекс пов’язаних між собою 
умов, “що роблять вплив на освіту людини”, але “не передбачають обов’язкового 
включення людини до нього” [1, с. 233; 2, с. 466]. Освітнє середовище – також 
комплекс пов’язаних між собою умов, які впливають безпосередньо або 
опосередковано на суб’єкт навчання і цей вплив є зворотнім. [1, с. 233]. Тобто, 
освітнє середовище – це не те, що оточує учня, а те, з чим учень взаємодіє. 

Сприятливе освітнє середовище закладу П(ПТ)О повинно допомагати у 
підготовці кваліфікованого фахівця відповідного профілю, у розвитку 
особистісних якостей та у підвищенні загальнокультурного рівня учнів. 

Інтерактивні технології навчання побудовані на взаємодії учня з освітнім 
середовищем. Учень стає учасником освітнього процесу, в якому викладач “не 
дає готових знань”, а лише “спрямовує на самостійний пошук” [3, с. 169]. Тому 
таке середовище перетворюється на сферу отримання власного досвіду і є 
невід’ємним елементом освітнього процесу.  

В контексті дослідження сприятливого освітнього середовища спрямованого 
на застосування інтерактивних технологій, беремо за основу структуру 
розроблену О. О. Єжовою [2, с. 468], в якій провідними блоками середовища 
визначені: матеріально-технічний блок; комунікативний блок; освітній блок. 

Матеріально-технічний блок закладу професійної освіти повинна містити 
наступні елементи: навчальні аудиторії, виробничі майстерні, їдальню, 
бібліотеку, спортзал, стадіон, актовий зал. Також, необхідністю сьогодення є 
оснащення закладу освіти засобами інформаційних технологій (персональні 
комп’ютери, мультимедійні комплекси, підключення до мережі Інтернет).  

Для забезпечення нового, гнучкого середовища, можна моделювати 
простір аудиторії під тип уроку. Таким чином, парти можна ставити попарно, 
колом, буквою “П”, амфітеатром, що дозволить утворювати різні форми груп, 
проводити різні типи занять. Вітчизняні науковці стверджують [4, с. 22 – 23], що 
нова форма розташування меблів в аудиторії стимулює учнів до інтеракції, 
оскільки позбавляє можливості “використання звичних схем діяльності”, 
“створює ситуацію невідомого”, “змушує адаптуватися до нових умов”. 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
“Сучасні реалії та перспективи розвитку освіти” 

48 | Міжнародний гуманітарний дослідницький центр 

Комунікативний блок освітнього середовища визначає взаємовідносини між 
учнівськими і педагогічними колективами та всередині кожного з цих колективів.  

Застосування інтерактивних технологій навчання створює для учнів нову 
ситуацію, до якої потрібно адаптуватися. Повинна бути створена сприятлива 
психологічна атмосфера, яка забезпечить комфорт і безпеку. До того ж, інтерактивне 
навчання потребує “багатостороннього типу комунікації”, коли комунікаційні зв’язки 
виникають між усіма учнями і педагогом, де він стає рівноправним учасником 
освітньої діяльності [4, с. 25]. У процесі такої комунікації кожен учень може поділитися 
своїми думками та почуттями відносно певної теми, розповісти про свої висновки, 
самовиразитися, вислухати інших учнів. Це можливо при умові сприятливої 
психологічної атмосфери, де відсутня напруга в аудиторії, є взаємоповага, учні 
розуміють перспективи власної діяльності, немає почуття невпевненості та страху. 

В освітній блок входять зміст, форми і методи навчання та виховання. 
Оскільки ми розглядаємо освітнє середовище через призму застосування 
інтерактивних технологій з метою ефективного формування ключових 
компетентностей, то очевидним є доповнення змісту професійної підготовки з 
урахуванням змісту цих компетентностей. По-перше, потрібно оновити перелік 
ключових компетентностей у ДСПТО відповідно до Методики розроблення 
стандартів професійної освіти за компетентнісним підходом, По-друге, 
інтегрувати ключові компетентності у зміст загальнопрофесійної та професійної 
підготовки. По-третє, застосовувати засоби інтерактивних технологій в процесі 
загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки, які спрямовані на формування та розвиток даних компетентностей. 
По-четверте, впровадити авторський спецкурс з метою ефективного формування 
ключових компетентностей засобами інтерактивних технологій майбутніх 
кваліфікованих робітників швейного профілю.  

Таким чином, ми можемо розглядати освітнє середовище ЗП(ПТ)О як 
ефективний засіб формування ключових компетентностей майбутніх фахівців 
швейного профілю засобами інтерактивних технологій, оскільки різноманітність 
освітніх ресурсів дозволяє використовувати різні форми та засоби організації 
освітнього процесу, що стимулює учнів до активної взаємодії, спонукає до 
творчої діяльності, розвиває особисті якості. 
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

 
Сьогодні громадянська освіта в Україні здійснюється різними шляхами. В 

школі, наприклад, вона викладається і як окремий предмет, і також реалізується 
у ході проведення уроків з інших дисциплін. У педагогічному фаховому коледжі 
навчальний предмет “Громадянська освіта” викладається як інтегрований курс, 
рівень стандарту на першому курсі навчання.  

Внаслідок цього в останні роки в практиці громадянської освіти починає 
з’являтися її розуміння на рівні педагогічної технології. Зокрема, такі дослідники, як  
О. Тягло, О. Цимбал, П. Цимбал у ході впровадження проєктної технології критичного 
мислення і громадянської освіти на уроках з англійської мови спираються на таке її 
визначення. Громадянська освіта ‒ це інтегративна педагогічна технологія 
формування громадянських чеснот та засвоєння технік розв’язання у мирний спосіб 
соціальних проблем, конфліктів, криз [4, с. 18]. Підтвердженням правильності 
сприйняття громадянської освіти на рівні педагогічної технології є її здійснення, 
наприклад, у європейських країнах шляхом застосування певних моделей. 

Згідно з дослідженнями О. Сухомлинської в європейській громадянській 
освіті мають місце три основні моделі. Перша ‒ це модель участі (партисипативна 
модель). Відповідно до неї, характер поведінки молодих людей в їх щоденному 
житті поступово трансформується в їхнє доросле, зокрема, політичне життя. 
Внаслідок цього в процесі шкільної життєдіяльності можна успішно формувати в 
учнів певні соціально-політичні цінності й компетенції, які можуть стати їм в 
нагоді для життя в демократичних умовах. 

Другою є когнітивно-розвивальна модель. Її реалізація спрямована на 
поступове удосконалення мислення та формування світогляду молодої людини, 
які потім допомагають їй у дорослому стані адекватно сприймати події 
соціально-політичного життя. 

Третя модель має назву репрезентативної. У ході її використання політичні 
знання та уміння (наприклад, права людини та способи політичної поведінки) 
особистість засвоює в ході вивчення відповідних тем або предметів. 

Як зазначає О. Сухомлинська, вказані три моделі певною мірою представлені в 
системах освіти різних країн, співіснуючи та доповнюючи одна одну [3, с. 22]. 

У Коростишівському педагогічному фаховому коледжі імені І. Я. Франка 
громадянська освіта студентів-майбутніх вчителів здійснюється у контексті 
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репрезентативної моделі у ході вивчення власне навчального предмету 
“Громадянська освіта”, а також дисциплін соціально-економічного циклу: 
“Людина і світ”, економіка, художня культура, соціологія, основи філософських 
знань, релігієзнавство, правознавство, історія України та всесвітня історія тощо.  

Отже, якщо прийняти до уваги умови результативного здійснення громадянської 
освіти студентів коледжу, а також певне змістовне наповнення, то з процесуальної 
точки зору доцільно розуміти громадянської освіту як педагогічну технологію.  

Підготовка вчителя до виховання громадянської самосвідомості школярів повинна 
бути спрямована на розвиток особистісної мотиваційної сфери майбутнього  фахівця. 
Духовний світ студента, його ціннісні орієнтації, інтереси і мотиви ‒ це та першооснова, 
яка протягом усього подальшого життя визначає його інтелектуальний розвиток, 
раціональне осмислення навколишньої дійсності, професійну спрямованість, керує 
кожною дією. У зв'язку із цим, велика увага приділяється формуванню соціальної 
позиції і ціннісних орієнтація студентів-майбутніх вчителів, які визначають здатність 
особистості до саморегуляції, самовизначення, самоствердження, рефлексії. 

Підготовка майбутніх учителів до формування громадянської самосвідомості 
молодших школярів представляє собою процес, спеціально організованої і свідомо 
здійснюваної педагогічної діяльності, який передбачає оволодіння студентами 
знаннями, навичками, способами діяльності, необхідними для даної роботи [1, 2]. 
Тому, формування громадянської компетентності студентів ‒ майбутніх вчителів 
може здійснюватися лише при використанні тих методів, які побудовані на 
взаємоповазі  викладача та студента, на їх взаєморозумінні та  взаємодії. Орієнтації 
навчального процесу на студентів  передбачає їх активне залучення до процесу 
навчання, що можливо лише при широкому  використанні  інтерактивних методів 
навчання. Викладач повинен уміти включати студента у обговорення різних 
проблем суспільного, політичного, культурного, економічного життя, проблем 
коледжу. Важливо навчити студентів не тільки осмислено сприймати нову 
інформацію, а й обґрунтовувати свою позицію у дискусії, грамотно і з гідністю вести 
себе в різних ситуаціях, вміти захищати свої індивідуальні та колективні права і 
свободи. Необхідно навчитися привертати увагу студентів до суспільно-політичних, 
соціальних і культурних подій в Україні та закордоном. Тому постійною практикою 
на заняттях соціально-економічних дисциплін є ознайомлення  студентів з роботою 
органів державної влади усіх рівнів, навчання розумінню та аналізу документів 
(текстів Конституції, нормативно-правових актів, програм політичних партій тощо). 

Подібний підхід передбачає високу емоційну залученість викладача. 
Необхідно прагнути створити стиль навчання, при якому студент є співучасником 
цього процесу, де є місце відкритим висловлюванням і гарантована їх свобода, 
панує чесність, довіра і справедливість. Оскільки формування громадянської 
компетентності передбачає осмислення студентом суспільно-політичних 
проблем сучасного життя, а процес навчання не може бути вільним від впливу 
індивідуальних і колективних ідеологічних пристрастей, завдання  викладача ‒ 
інформувати студентів  про якомога більшій спектр оцінок, думок і поглядів, не 
нав'язуючи при цьому власних переконань і пропонуючи їм самим визначити 
ідеологічні пріоритети. Особливо важливим є виховання поваги до права, 
нормативним документам, інститутів державної влади і місцевого самоврядування. 
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Оскільки зміст навчальних предметів у методичної літературі не розглядався  з 
позиції формування громадянської компетентності студентів, вважаємо за 
необхідне проаналізувати дидактичні одиниці навчальних предметів у даному 
контексті. Це дозволяє виділити елементи змісту громадянської освіти, здійснювати 
міжпредметну взаємодію і враховувати їх при організації  навчальної діяльності 
студентів на заняттях із соціально-економічних дисциплін. 

Отже, вважаємо, що отримання студентами досить повних знань про усі 
сфери життя суспільства сприяє самовизначенню їх у системі суспільних 
відносин. Таким чином, створюються певні передумови формування 
громадянської компетентності студентів ‒ майбутніх вчителів через оновлення 
змісту, використання різних форм, методів, способів організації навчально-
виховного процесу на заняттях соціально-економічних дисциплін. 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО В ОСВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Розбудова ринкового господарювання в Україні зрушила істотні зміни. Якості, 

які раніше цінувалися: альтруїзм, колективізм, діловитість, уміння організувати і 
вдало вести власну справу, практицизм, почали набувати більшого значення 
Вміння ефективно використовувати і створювати нові продукти стали невід’ємною 
складовою не лише знань, а й розвитком у становленні економічної системи 
держави та регіонів, у силу яких зростає розвиток економічних знань. Ці виклики, 
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які постали перед сучасною системою освіти та перед суспільством, вимагають 
серйозної модернізації стратегічної цільової орієнтації та наповнення змісту 
освіти. Освітня галузь повинна запропонувати способи реагування на подібні 
виклики, які б враховували альтернативні системи знань та різноманітні 
світоглядні підході. На нашу думку, мета освіти полягає в тому, щоб 
супроводжувати людину протягом всього життя. Саме така освіта, в будь-якому 
віці активізує продуктивну діяльність людини, спонукає до досягнення 
матеріального, соціального та духовного благополуччя, сприяє кращому 
облаштуванню в житті, допомагає вирішити життєві і професійні проблеми є 
запасом життєвої міцності. Освіта здатна істотно трансформувати життя і відкрити 
нові можливості: навчання у формальній та неформальній системі освіти; 
поліпшення шансів працевлаштування, а також залучення до здорового способу 
життя [2]. Складовою безперервної освіти є необхідність. яка обумовлена 
динамікою соціального і науково-технічного прогресу, змінами в змісті і характері 
праці та суспільній діяльності людей, збільшенням вільного часу і можливостей 
його раціонального використання. В нашій країн це викликано запитами ринку 
праці, де головними вимогами до фахівця є компетентність і професіоналізм. 

Між тим на ринку праці в умовах соціально-економічної кризи і напруженості, 
підприємництво може стати початком ділової кар’єри молодих людей. Українська 
молодь має набагато більше можливостей для реалізації своїх амбіцій, ніж їхні батьки.  

Підприємництво являє собою особливий вид соціально-економічної 
активності молоді, спрямований на досягнення інтересів, розкриття творчого 
потенціалу та самореалізацію молоді. Воно реалізується в економічній, соціальній, 
ресурсній, демографічній, політичній функціях та забезпечує зайнятість молоді.  

В України підприємництво це система, яка орієнтована на і технологічний 
бізнес, і є такою, що не має аналогів, інноваційною, оскільки до недавнього часу 
не було причин і умов для її виникнення [1]. На нашу думку, необхідно врахувати 
менталітет українських підприємців, особливості ринку утворення інноваційного 
підприємництва та специфіку державної системи освіти, що розвивається.  

Багато хто сьогодні вважають, що навчання і освіта не є необхідними для початку 
успіху в бізнесі. В розвинених країнах, вважалося, що навчити підприємництву не 
можливо. Відомі всьому світу Стів Джобс та Білл Гейтс, своє навчання в коледжі 
покинули через декілька років, а в бізнесі досягли шаленого успіху. У країнах з 
інноваційно-орієнтованими економіками, багато урядів, виявили свою прихильність 
навчанню підприємництву, прирівняючи його в якості ключового пріоритету. 

Велику увагу в підприємницькій освіті необхідно звернути до оцінки існуючих 
програм, обміну передовим досвідом, виявленню проблем і виробленню рекомендацій. 
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ГЛОБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ США 
 

Протягом століть заклади вищої освіти США впроваджували та постійно 
модифікували програми загальної підготовки студентів бакалаврату для того, 
щоб створити необхідну базу знань, умінь та навичок для подальшого 
поглибленого вивчення студентами предметів зі спеціальності та виховання 
відповідальних членів суспільства. 

Загальна підготовка є невід’ємною складовою навчання майбутніх 
спеціалістів, які незалежно від обраної спеціальності повинні володіти набором 
базових компетентностей, таких як читання, письмо, говоріння та слухання,  у 
наступних галузях знань: математика, гуманітарні та природничі науки, 
образотворче та сценічне мистецтво, соціальні науки та інші.  

Саме такі складові були ключовими в становленні гуманітарної освіти, яка 
взяла свій початок з Стародавньої Греції, а згодом переросла коледжі вільних 
мистецтв (liberal arts colleges), які набрали широкої популярності в США ще в 
минулому столітті та продовжують успішно функціонувати, беручи за основу 
базову освітню програму [3, c. 18]. 

Таким чином, асоціація американських коледжів та університетів (AAC&U) 
визначає загальну підготовку, як частину освітньої програми гуманітарної освіти, 
що включає широкий діапазон базових дисциплін, обов’язкових для всіх 
студентів бакалаврату, незалежно від спеціальності, для розвитку ключових 
розумових, громадянських та практичних здібностей [2, c. 85].  

Однак, консультативний комітет з питань базової вищої освіти Америки 
(Undergraduate Education Advisory Committee) рекомендує закладам вищої освіти 
переглядати базові освітні програми та удосконалювати їх відповідно до викликів 
сучасного світу. Так, цей комітет у 2011 році переглянув базові програми загальної 
підготовки закладів вищої освіти Техасу та постановив внести наступні зміни [2, c. 92]: 

1. Замінити шість базових розумових компетентностей (читання, говоріння, 
письмо, слухання, критичне мислення та комп’ютерну грамотність) на освітні 
цілі, орієнтовані на вирішення проблем сучасного глобалізованого світу (навички 
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критичного мислення, кількісні навички, навички комунікації, робота в команді, 
соціальна та особиста відповідальність). 

2. Замінити п’ять базових галузей знань (математика, природничі та 
гуманітарні науки, образотворче та сценічне мистецтво, комунікація, соціальні й 
поведінкові науки) на вісім базових освітній компонентів (комунікація; 
математика; мова, філософія та культура; природничі та фізичні науки;  художнє 
мистецтво; історія Америки; політичні науки; соціальні та поведінкові науки). 

Проаналізувавши запропоновані зміни, можна зробити висновок, що 
вищезгадані освітні цілі та освітні компоненти повністю відповідають засадам 
глобальної освіти. Враховуючи розвиток сучасного суспільства та глобальні процеси, 
які відбуваються у світі, цілком природнім є те, що базові розумові компетентності 
відходять на задній план та поступаються тим знанням, вмінням та цінностям, які 
необхідні у вирішенні глобальних проблем людства, мирному співіснуванні людей у 
міжкультурному середовищі та досягненні цілей сталого розвитку. 

Варто зазначити, що разом з швидкоплинним розвитком нашої цивілізації 
та технічним прогресом, вимоги до глобально-орієнтованих студентів також 
постійно змінюються. Те, що було актуально в освітній програмі на початку 
минулого десятиліття, вимагає змін та доповнень. Переглянувши існуючі 
програми загальної підготовки студентів у коледжах США, до вже наявних 
глобальних компетентностей (міжкультурна комунікація, критичне мислення, 
робота в команді, знання власної історії та традицій, розуміння взаємозв’язку 
між політичними та економічними процесами на місцевому та міжнародному 
рівнях, усвідомлення себе, як відповідального члена суспільства та інші) [1, c. 7] 
можна додати таку навичку, як медіаграмотність (що відповідає зростаючому 
впливу соціальних мереж на світовий інформаційний простір), та здатність до 
глобалізації (вирішення глобальних проблем в локальних умовах).  

Отже, щоб сформувати сучасну освітню програму базової підготовки студентів 
бакалаврату необхідно враховувати світові тенденції не лише в освіті, а й в політиці, 
економіці, розвитку науки та техніки. Сучасна загальна підготовка майбутніх 
фахівців не можлива без врахування глобальних тенденцій та обов’язково повинна 
включати в себе глобальні компетентності, які сприятимуть не лише 
становленню особистості, а й вирішенню глобальних проблем сучасного світу.  
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STUDENTS’ SELF-ASSISTED WORK WHEN 
TESTING FOREIGN APPLICANTS’ ENGLISH SPEAKING 

 
The organization of the self-assisted students’ work at universities involves the 

usage of many forms and methods that allow teachers to develop students’ general 
and professional competences. Foreign students’ self-assisted work is well-organized 
when having entrance exam in English using the tasks for testing students’ abilities to 
express their ideas independently, proving their point of view, to develop the ideas 
on a certain conversational topic using their logical thinking preparing a dialogue or a 
monologue without teachers’ help. 

The analyses of the studied materials have shown that the preparation for 
speaking is one of the forms of students’ self-assisted work especially during the oral 
part of the English exam. It comprises the tasks that help to find out the skills of 
mastering the dialogue and monologue speech. Before taking part in a dialogue with 
the teacher on the given topic with a certain level of freedom, proving his point of 
view the applicants are given a certain time. Students’ concentration on the picture 
helps to activate students thinking and speaking abilities. 

The analyses of the study as for improving English language speaking skills done 
by a group of scientists from Ajloun National University have shown that self-assisted 
work of Arabic students is organized with the help of task-based approach on 
developing the speaking skills in class and making the short drills at home. The studies 
proved that better results in speaking students may have if organize their self-assisted 
work at home and in the classroom with the help of additional tasks [1, p. 192]. 

The analyses of the study of Shiraz university scientists have shown that such 
approach as notetaking of new English words while watching new movies or reading books 
with extracting used very often new idioms in everyday life is very important when 
organizing self-assisted students’ work. It helps to develop students’ ability to work 
independently, to develop vocabulary, speaking, pronunciation, creative skills as well as to 
develop such traits of a character as individual thinking and self-organization [2, p. 103]. 

Nowadays many universities create many educational testing programs to 
determine the level of the language communicative skills using the strategy of ESOL 
exams. Entrance English exams of foreign applicants usually involve independent 
speaking and tasks directed to the usage of independent analyses of the necessary 
information, independent drawing the conclusion, logical thinking using open-ended 
or short-answer questions [3, p. 916]. 
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At the National university of Pharmacy the content and format of the entrance 
exam includes written and oral testing of entrants with organization of students’ self- 
assisted work to determine the linguistic competencies: lexical, grammatical, 
semantic, phonological, spelling, orthoepic; sociolinguistic competencies: linguistic 
markers of social relations, rules of politeness, expressions of folk wisdom, dialect and 
accent; pragmatic competencies: discursive and functional; determining the 
formation of skills and abilities to use a foreign language at the level of B1-B2 in 
everyday life and academic areas, defined by regulations and provisions of the State 
standard of basic and complete general secondary education, levels of academic 
achievement defined in foreign language programs for educational institutions 
comply with the Common European Framework of Reference for Languages. 

The speaking preparation as a form of self-assisted student’s work deals with of 
an oral answer in the form of preparation of monologue speech (up to 20 phrases) on 
the proposed topic at a rate of 150 syllables / min. and dialogic speech up to 20 lines 
during a conversation with the teacher on thematic drawings at a rate of 150 
syllables / min. The mostly used methods of organizing students’ self-assisted work 
are the directions before the tasks or a plan on the topics, for example, “About my 
family”, “Healthy life-style “, “Leisure “, “Environment”, “Travelling”,” Clothes”, 
“Shopping”. “Food”, “Working day” etc. Each task begins with an instruction for self-
assisted students’ work. that helps students to concentrate on the given topic. It also 
allows to   demonstrate the knowledge of their vocabulary and grammar [4, p. 36]. 

So, self-assisted foreign students’ work in the oral form of English testing helps 
to develop students’ competencies, and such forms and approaches of self-assisted 
students’ work as self-assisted speaking preparation, the tasks with directions, open-
ended and short-answer questions on the given topic with the plan and instructions 
help teachers to organize progressive learning and develop independent skills. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ 
МУЗИЧНО-ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ У ВНЗ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ 

 
В умовах сучасного суспільства гостро позначилася проблема пошуку нового 

світоглядного фундаменту як в індивідуально-особистісному, так і в суспільному 
аспектах. Виникнення нових соціокультурних реалій сьогодення вимагає 
переоцінки багатьох духовних цінностей і пов'язаних з ними особистісних 
світоглядних позицій. У цих умовах велика відповідальність за формування 
світогляду нашої молоді лягає сьогодні саме на педагогів, від яких потрібна висока 
світоглядна культура. У зв'язку з цим природньо підвищується увага до 
формування світогляду фахівців-педагогів у процесі їх професійної підготовки. 

У сучасній літературі світогляд розглядається як система поглядів на 
об'єктивний світ і місце людини в ньому, на відношення людини до навколишньої 
дійсності і самої себе, а також зумовлені цими поглядами основні життєві позиції 
людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації. 

Аналізу феномена світогляду присвячено вагома кількість досліджень. 
Вивчення наукових джерел дозволяє робити висновок про те, що проблеми 
розуміння специфіки, сутності, структури світогляду, а також основні проблеми 
його формування детально вивчені в працях видатних учених. Одними з перших 
до дослідження світогляду звернулися видатні педагоги С. Гессен, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський. Поняття світогляду, його сутність, специфіка і 
структура з позицій філософського підходу були вивчені в роботах 
В. Вернадського, В. Соловйова, С. Франка. У контексті професійної музичної 
діяльності основу світогляду фахівця складають його філософські погляди на 
музичне мистецтво. Методологічні та теоретичні проблеми, що відносяться до 
галузі філософії музики і складові ядра професійного світогляду музиканта, 
широко осмислені в роботах видатного філософа А. Лосєва, видатних 
музикознавців Б. Яворского, Б. Асаф'ева, й були розвинуті у працях відомих 
зарубіжних вчених А. Адамяна, В. Ванслова, Д. Гачева, М. Кагана, А. Сохора, 
С. Раппопорта, А. Фарбштейна, Ю. Холопова, Г. Ейслерата інших. Педагогічні 
проблеми вищої професійної освіти, різні аспекти підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах музично-педагогічного профілю знайшли своє відображення і у 
працях науковців сучасності Н. Бакланової, Л. Зорилової, В. Муцмахера, 
В. Новоблаговещенського, Н. Потапової, В. Черниченка та інших науковців. 
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Сам час сьогодні окреслив проблему щодо наявності протиріччя між вимогами 
до рівня формування професійного світогляду сучасного музиканта і можливостями 
щодо його формування у процесі професійної підготовки у ВНЗ мистецького профілю. 

Музична педагогіка на сучасному етапі розвитку характеризується глибоким 
ступенем теоретичної розробленості окремих галузей знання. Сьогодні вже детально 
вивчені проблеми музичного формоутворення, класифікації жанрів, гармонії, 
поліфонії, сольфеджіо, акустики, виконавства, тощо. Методика викладання цих 
дисциплін у мистецьких ВНЗ ретельно розроблена і знайшла ефективне застосування 
на практиці. Однак необхідно відзначити, що все ж таки окремі галузі музикознавства 
ще в недостатній мірі узгоджуються між собою, що, у свою чергу, може привести до 
небезпеки засвоєння студентами, так-то мовити, “роздроблених”, мозаїчних знань, 
що не представляють собою на сьогодні цілісної системи. 

Слід зазначити, що для розуміння сутності музичного мистецтва необхідно 
не тільки глибоке засвоєння певних фахових дисциплін (елементарної теорії 
музики, сольфеджіо, гармонії, історії музики, аналізу музичних творів, поліфонії, 
практичних дисциплін) і організація цих знань в струнку систему, а й також вихід 
за межі самої музики та за межі мистецтва взагалі в систему форм суспільної 
свідомості. Таким чином, все наполегливіше виникає проблема об'єднання, 
інтеграції галузей музичної теорії, узгодження їх між собою на конкретній, 
сучасній науково-мистецькій основі, що містить у собі найбільш загальні і 
фундаментальні положення щодо музики. Така науково-мистецька основа 
повинна стати у повному сенсі філософією музики, своєрідною базою, на основі 
якої будуть осмислені в єдине ціле всі галузі музичної науки. 

Слід зауважити, що найбільш загальні і методологічно значущі уявлення і 
концептуальні установки індивіда експлікуються в особистісно-психологічному 
плані через його світогляд. Професійний аспект світогляду пов'язаний з 
формуванням концептуальних основ, ідейного фундаменту, необхідного для 
успішної професійної діяльність. Таким чином, процес формування світогляду 
фахівця пов'язаний з виробленням конкретною особистістю власної теорії 
філософського характеру, що відображає найістотніші риси і відносини, що 
стосуються його професійної сфери. Професійний світогляд музиканта виступає 
як особистісно-засвоєна, перероблена і пережита музично-естетична філософія 
мистецтва. При цьому професійний світогляд не залишається просто теорією, а 
безпосередньо пов'язаний з практичним досвідом особистості, стимулює 
професійну діяльність майбутнього музиканта, визначає її спрямованість, а також 
стратегію творчого розвитку редставників музично-обдарованої молоді. Слід 
сказати, що професійний світогляд вже сформованої особистості музиканта у 
деякому сенсі є підсумком його професійного освіти і основою для подальшої 
(вже самостійної) творчої діяльності. Формування професійного світогляду 
студентської молоді у ВНЗ мистецького профілю представляє собою одну з 
основних цілей навчально-виховного процесу. 

Таким чином, професійний світогляд майбутнього фахівця мистецького профілю – 
це система знань, поглядів, переконань, ідеалів, що визначають ставлення музиканта 
до його професії і до самого себе як суб'єкта професійної діяльності, розуміння і 
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емоційна оцінка сенсу музичного мистецтва і своєї творчості в його сфері, що 
представляють собою вищий синтез всіх компонентів його професійної майстерності.  

У свою чергу ефективний процес формування професійного світогляду 
майбутнього музиканта пов'язаний з розглядом загальних категорій музики з 
філософських позицій. Інтеграція знань мистецьких граней музичного мистецтва, 
його безумовної цінності, соціальних функцій, особливостей музичного 
мислення, просторово-тимчасової організації музики, а також наукових знань у 
сфері музичних стилів, теорії музики та практичних знань у межах філософії 
музики у значній мірі дозволяє подолати автономний і відособлений характер 
окремих дисциплін, що перешкоджає формуванню цілісного і систематичного 
професійного світогляду у студентів музичних спеціалізацій. 

Сучасні підходи щодо методики формування професійного світогляду 
студентів музичних спеціалізацій, які можуть застосовуватися як в системі 
основної, так і додаткової професійної освіти, розширюють можливості щодо 
підвищення якості освіти, сприяють більш глибокому і повному розкриттю 
творчого потенціалу нашої студентської музично-обдарованої молоді. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

 
Актуальність дослідження проблеми підготовки студентів фізико-

математичного факультету педагогічного університету обумовлена стрімким 
розвитком інформаційного суспільства. Для ефективного вдосконалення освітньої 
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діяльності в контексті європейських вимог перед викладачами вищих навчальних 
закладів постають нові завдання. Реалізація цих завдань пов‘язана з переглядом 
загальних підходів до навчання у вищих навчальних закладах України. 

Підготовка майбутніх учителів математики, фізики, інформатики та фахівців 
у галузі інформаційно-комунікаційних технологій включає формування 
загальних та спеціальних компетентностей. Серед основних є знання та 
розуміння основ програмування, методів розробки програмного забезпечення з 
використанням сучасних технологій [1]. 

Враховуючи, що збільшується відсоток самостійної роботи студентів 
важливим фактором підготовки майбутніх фахівці стає забезпечення 
навчальними та навчально-методичними посібниками, лабораторними 
практикумами та методичними рекомендаціями. 

Важливим етапом підготовки студентів фізико-математичного факультету є 
формування знань, вмінь та навичок програмування в межах існуючих 
інструментальних систем. Для полегшення сприйняття інформації було створено 
ряд навчальних посібників: “Інформатика. Основи програмування у середовищі 
Microsoft Visual C++ Express”, “Програмування мовою С++. Технологія візуального 
програмування” [2], лабораторний практикум “Основи об’єктно-орієнтованого 
програмування” та інші. 

Розроблені посібники висвітлюють основні прийоми програмування мовою 
С++. У посібниках викладено теоретичні основи програмування мовою С++ та 
основи роботи у середовищі Microsoft Visual C++ Express. На простих прикладах 
показано особливості розв’язування задач з програмування. У посібниках 
розміщено завдання до лабораторних робіт з прикладами розробки додатків у 
середовищі Microsoft Visual C++ Express. 

У результаті вивчення програмування на фізико-математичному факультеті 
студенти повинні оволодіти базовими прийомами програмування, поняттям про 
технологію візуального програмування, що необхідно для розв’язування поставлених 
завдань за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Для створення навчальних посібників в електронному вигляді нами було 
використано додаток TurboSite. Дана безкоштовна програма може бути 
використана при створення сайтів та електронних підручників з підтримкою 
коментарів та форми зворотного зв’язку, вставки зображень та відео-файлів і 
іншими можливостями. Програма проста у використанні, не вимагає знання 
програмування та мови розмітки гіпертексту. Створений за допомогою 
додатку TurboSite навчальний посібник буде працювати на будь-якій 
операційній системі, в будь-якому браузері, може бути завантажений на будь-
який безкоштовний хостинг. 

У посібнику “Графіка у Micosoft Visual C++ Express” основна увага приділена 
опису візуальної технології розробки програм. Розглянуто актуальні питання 
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використання можливостей середовища програмування для побудови графічних 
та анімаційних зображень. Весь теоретичний матеріал супроводжується 
прикладами реалізації додатків із детальними коментарями, завданнями для 
самостійного опрацювання та питаннями для самоконтролю (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фрагмент сторінки посібника 

 
Отже, впровадження електронних навчальних посібників сприяє 

формування унікальних, сучасних знань, що дозволять майбутнім фахівцям 
вільно орієнтуватися в інформаційному світі, що є одним з основних завдань 
освіти. Використання електронних навчальних посібників допоможе 
студентам самостійно опановувати навчальний матеріал. Студенти можуть 
працювати в індивідуальному темпі та ліквідовувати наявні прогалини у 
знаннях. Це дозволить викладачу заощадити навчальний час та оперативно 
організовувати освітній процес. 
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САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ ЯК ІНТЕГРОВАНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

 
В умовах  постійних соціально-економічних і політичних криз, особливо 

важливу і фундаментальну роль у житті людини відіграє вища освіта. Сьогодення 
диктує для більшості молодих людей вищу освіту як обов’язковий етап у житті, 
який виконує свою основну функцію – формування майбутнього спеціаліста. 
Відповідно до Закону України про вищу освіту основною метою державної 
політики в галузі освіти є створення умов для удосконалення вищої освіти, для 
змін пріоритетів в її характері та змісті навчання з орієнтацією на самостійність 
особистості як передумову загальної культури, світогляду та морально-етичної 
спрямованості. Важливим є не тільки управляти й оперувати інформацією, 
швидко приймати рішення, а й навчатися і розвиватися упродовж життя. На 
сьогодні перед освітою стоїть завдання сформувати у студента вміння вчитись та 
підготовка майбутніх учителів як високопрофесійних, компетентних спеціалістів. 

Український педагогічний словник пропонує розглядати самоосвіту як 
освіту, яка набувається у процесі самостійної роботи без проходження 
систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. 
Самоосвіта є невід’ємною частиною систематичного навчання в стаціонарних 
закладах, сприяючи поглибленню, розширенню і більш міцному засвоєнню 
знань. Основним засобом самоосвіти є самостійне вивчення літератури. 
Джерелами самоосвіти служать також засоби масової інформації. Важливу роль 
у формуванню самоосвіти відіграє школа [1, с. 296]. 

На думку Н. Воропай самоосвітня компетентність одна з важливих 
складових життєвої компетентності, яка являє собою систему здібностей, що 
забезпечують особистості можливість успішно вирішувати життєві завдання, 
успішно здійснювати свою життєдіяльність у всіх її проявах [2, с. 31]. 

Процес формування самоосвітньої компетентності майбутніх студентів 
можна представити у вигляді окремих етапів. Основною метою першого етапу 
(адаптації) є актуалізація мотивів і пошук необхідності та смислу у самоосвіті, 
поява інтересу до самоосвіти як до нового ресурсу розвитку та 
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конкурентоспроможності. Другий етап (накопичення досвіду) полягає в 
удосконаленні досвіду самоосвіти за рахунок ускладнення завдань, їх 
диференціації, різнопланового моделювання ситуацій. Третій етап (власне 
самоосвіта) передбачає становлення значущості самоосвіти, яка стає 
домінуючою, а також невід’ємним атрибутом способу життя [3, с. 77]. 

Н. Бухлова стверджує, що самоосвітня компетентність – це інтегрована 
якість особистості, що характеризує її здатність до систематичної самостійно 
організованої пізнавальної діяльності, яка ґрунтується на самоосвітніх навичках 
та уміннях, мотивах, інтересі до самовдосконалення, спрямованості на освіту 
впродовж життя і пропонує визначити самоосвітню діяльність як сукупність 
декількох “само” [4, с. 35]: 

– самооцінка – вміння оцінювати свої можливості; 
– самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей; 
– самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, 

усвідомити свої інтереси; 
– самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм 

можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність; 
– самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей; 
– самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки 

власної роботи; 
– самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність; 
– саморозвиток – результат самоосвіти. 
Для високого рівня сформованості самоосвітньої компетентності важливо 

майбутньому фахівцю розвинути у собі  вище згадану сукупність “само”. 
Зростання рівня самоосвітньої компетентності забезпечується низкою умов 

педагогічної взаємодії, пов’язаних процесуальними властивостями самоосвіти. 
Розвиток цієї компетентності має важливе значення у будь-якому виді 

освітньої (науково-дослідної, проектної, творчої і т. д.) і професійної діяльності. 
Особливо гострою стає ця проблема тоді, коли цей вид діяльності тільки 
формується. Самоосвітня компетентність розглядається сьогодні як важлива 
професійна якість. Вона ґрунтується на досвіді самоосвітньої діяльності, 
первинному прагненні студента розширити свій освітній потенціал, підвищити 
конкурентоспроможність на ринку праці. Внаслідок чого роль вищої школи у 
формуванні ціннісного ставлення випускників до самостійної діяльності, в усвідомленні 
майбутніми фахівцями виняткової значущості самоосвітньої компетентності для 
безперервного професійно-особистісного розвитку багаторазово зростає. 

Самостійна робота студентів в процесі навчання у вищому навчальному 
закладі є засобом підготовки випускників до їх подальшої самоосвіти. Без 
досконалого оволодіння технікою самостійної роботи перехід до самоосвіти 
неможливий. Принципова відмінність самостійної роботи від самоосвіти полягає в 
тому, що самостійна робота студента, в основному, спонукає і управляється ззовні, 
а самоосвітня – внутрішніми мотивами, що виходять за рамки учбових [5, с. 157]. 
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Таким чином, самоосвітня компетентність особистості формується на основі 
набуття досвіду самостійних спроб і досягнень в самоосвітній діяльності, 
вироблення власної індивідуальної системи навчання, переходу від копіювання 
зразків самоосвіти до вироблення її власної моделі, включення самоосвіти в 
спосіб життя студента. Формування у майбутніх фахівців самоосвітньої 
компетентності повинно здійснюватися під час їх навчання у вищому навчальному 
закладі й продовжуватись протягом всього періоду їх професійної діяльності.  
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ВНЗ УКРАЇНИ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Трансформаційні процеси, які відбуваються на сучасному етапі в способах 

поширення та використання інформації зумовлюють еволюцію освітніх 
технологій та сприяють активному впровадженню дистанційної освіти як одного 
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з напрямів реформування і стратегічного розвитку освітньої системи у ВНЗ України. 
Рефлексія теоретико-методологічної моделі розбудови педагогічної наукової думки 
стає підґрунтям для перегляду місця та ролі інструментарію традиційних 
педагогічних технологій у забезпеченні процесу освітньої комунікації між суб’єктами 
та об’єктами освітньо-наукової діяльності. Реалізація потенціалів дистанційної 
форми навчання, так само як і підвищення рівня використання педагогами 
інформаційно-комунікативних технологій, потребує не тільки усвідомлення переваг 
тих чи інших педагогічних технологій, але й готовності об’єктів освітньо-наукової 
діяльності до сприйняття визначеної до засвоєння інформації. 

Дистанційне навчання є прогресивною педагогічною технологією, яка 
ґрунтується на сучасних досягненнях у галузі інформаційних та 
телекомунікаційних технологій. Впровадження дистанційного навчання у ВНЗ 
України реалізовує принцип навчання впродовж життя та забезпечує 
безперервність освіти. Популярність дистанційної освіти на основі інтернет-
технологій, особливо в системі вищої освіти, активно зростає, що пов’язано з 
безперечними перевагами, які надає така форма навчання, такими, як можливість 
отримувати освіту без відриву від виробництва; доступність всім верствам 
населення; відсутність необхідності відвідувати лекції і семінари; демократичний 
зв’язок “викладач – студент”; комплексне програмне забезпечення; провідні 
освітні технології; гнучкі консультації; індивідуальний процес навчання; 
скорочення термінів навчання; можливість паралельного навчання в 
українському і зарубіжному закладах освіти; незалежність студента від 
географічного розташування навчального закладу [1, c. 224]. 

Варто зауважити, що якість та структура навчальних курсів, а також якість 
викладання під час дистанційного навчання є набагато ефективнішою, ніж під час 
традиційних формах навчання. Адже, сучасні технології забезпечують активне 
залучення студентів у навчальний процес, та дають змогу керувати цим процесом 
на відміну від більшості традиційних навчальних середовищ. Інтерактивні 
можливості, що використовуються в системі дистанційного навчання налагоджують 
зворотний зв’язок, забезпечують діалог і постійну підтримку, що є неможливим для 
більшості традиційних систем навчання. Сучасні комп’ютерні телекомунікації 
забезпечують передачу знань та доступ до різноманітної навчальної інформації 
набагато ефективніше, ніж традиційні засоби навчання [2, c. 83]. 

Незважаючи на досить великий перелік позитивних якостей дистанційної 
освіти, можна виділити кілька недоліків, а саме: некомпетентність педагогів в 
питанні організації дистанційної освіти з використанням нових інформаційно-
комунікаційних технологій; складність контролю самостійності виконання 
завдань; складність мотивації та контролю своєчасності виконання завдань 
через відведення більшої частини навчального матеріалу на самостійне 
опрацювання; відсутність особистісного спілкування між викладачем та 
студентом (відбувається менш ефективна, без особистісна передача знань); 
відсутність можливості негайного практичного застосування отриманих знань із 
обговоренням виниклих питань з викладачем і роз’яснення ситуації на 
конкретних прикладах; низька пропускна спроможність електронної мережі під 
час навчальних чи екзаменаційних телеконференцій. Активне впровадження і 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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розвиток дистанційної освіти у ВНЗ України потребує вирішення комплексу 
завдань за такими напрямами, як матеріально-технічне та фінансове 
забезпечення; кадрове забезпечення потреб дистанційної освіти; методичне 
забезпечення з урахуванням специфіки дистанційного навчання; просування 
дистанційної освіти на освітньому ринку та ринку праці [1, c.226].  

Таким чином, метою впровадження дистанційного навчання у ВНЗ є 
організація якісного навчально-виховного процесу “на відстані” з використанням 
новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та відкритим доступом до освітніх 
ресурсів. Саме така форма навчання може швидко адаптуватись до вимог 
інформаційного суспільства та підготувати майбутнього спеціаліста. Дистанційна 
освіта у вищому навчальному закладі може надати широкий спектр освітніх послуг 
як для абітурієнтів і студентів для набуття необхідних навичок та вмінь для 
майбутньої професійної діяльності, так і для викладачів з метою підвищення 
кваліфікації. На даний момент основними перспективами дослідження є процес 
розробки якісного вільного освітнього простору та підготовки педагогічних кадрів – 
фахівців зі своєї спеціальності. За умови вирішення вищеописаних проблем буде 
створене ефективне дистанційне навчання, що всебічно розкриє потенціал 
студента, враховуючи як індивідуальні, так і загальнолюдські потреби. 

 
Список використаних джерел 

1. Власенко Л.В. Переваги та недоліки дистанційного навчання. Професійна 
підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності: збірник наукових 
праць. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 
педагогічно університету ім. І. Франка. 2013. С. 224 – 228. 

2. Al-Arimi, A. M. A. K. (2014). Distance learning. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 152, 82 – 88. 
 
 
 
Овсянникова В. В., канд. псих. наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии 
образовательной деятельности, 
Запорожский национальный 
университет, г. Запорожье 

УДК 378.147 

 
 
 

 

Овсянникова В. В. Анскулинг в условиях коронавируса. Современные реалии и перспективы 
развития образования : материалы Международной научно-практической конференции (Днепр, 
9 октября 2020 г). Днепр : Международный гуманитарный исследовательский центр, 2020. С. 66 – 68. 
 

АНСКУЛИНГ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА 
 

В качестве преподавателя психологии мне пришлось, как и всем, весну 2020 
года встречать в режиме дистанционного обучения: пандемия коронавируса 
потребовала длительного периода карантина. Опыт такого масштаба предстоит 
осваивать ещё долго, но некоторые предварительные выводы можно уже сделать.  
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1. В университетскую среду прочно вошла вербализация окружающего мира и 
своих эмоциональных переживаний с помощью концептов, созданных и 
функционирующих в англоязычном дискурсе: политкорректность, харрасмент 
(сексуальные домогательства), постправда, толерантность, мультикультурализм и др. 

2. Анскулинг – система дистанционного обучения – относится к числу самых 
ярких категорий, получивших боевое крещение в английском языке. Термин 
“анскулинг” придумал в 1970-х годах и использовал педагог Джон Холт, 
известный как “отец” домашнего обучения. 

3. Анскулинг рассматривают как вариант домашнего обучения с одним 
существенным отличием: его адепты не признают учебных программ. По этой 
причине термин анскулинг применительно к режиму дистанционного обучения, 
вызванного карантином, целесообразно толковать в его физическом смысле: 
удалённость от учебных зданий, других студентов и преподавателей, которые 
могут быть источником инфекции. 

4. Ошибочно толковать создание платформы для анскулинга только по 
линии повышения компьютерной грамотности, но обладать навыками eLearning 
(электронного обучения) должен каждый. Арсенал eLearning тоже напрямую 
зависит от целей. Как правило, для дистанционного обучения используют один 
из трех видов инструментов или весь набор сразу: 

1) вебинары; 
2) система управления знаниями; 
3) конструктор электронных курсов. 
Ключевую позицию в информационном обеспечении дистанционного 

обучения следует отвести вебинару. Вебинар похож на беседу по Skype: можно 
говорить в микрофон, писать в чат, показывать рабочий стол на ПК или 
презентацию. Лекцию тут же можно записать на видео и отправить студентам, 
чтобы позже освежили знания. 

5. Из 10 аргументов, обозначенных Википедией против традиционной 
образовательной системы, главным аргументом выступает десятый: общение с 
большим количеством людей провоцируют медицинские проблемы. 

6. Действительно, пандемия нанесла удар по концепции, в соответствии с 
которой неотъемлемым элементом получения знаний является учебная аудитория.  

7. На сегодняшний день учебная аудитория является незаменимой в 
одной функции: подведения результатов и выставления контрольных оценок, 
потому что предоставленные обучающимися результаты из дому достигнуты с 
опорой на подсказку со стороны родителей, друзей, репетиторов, 
подсматривания в учебники и интернет. 

8. Другой отрицательной, хотя и менее заметной стороной анскулинга, 
является утраченная связь преподавателя с оформлением маргиналий в 
школьных тетрадях и студенческих конспектах. Маргиналии – рисунки и записи 
на полях книг, рукописей, писем, содержащие комментарии, толкования, 
мнения относительно фрагментов текста или мысли, вызванные ими. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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9. Слайды презентации, а также пожелания преподавателя, могут только 
подводить обучающихся к работе с маргиналиями, но, к сожалению, установить 
какой-либо контроль здесь в условиях анскулинга невозможно, хотя эту задачу 
необходимо решить, так как психология утверждает, что ведение маргиналий 
является эффективным средством активизации памяти. 

10. Анскулинг ввёл повсеместный режим многозадачный режим, что, 
безусловно, ведёт к серьёзным нервным перегрузкам, потому что не всех 
природа сделала Юлием Цезарем. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
Проблема інтеграції фундаментальних дисциплін є однією із 

найважливіших у науково-педагогічних дослідженнях, що зумовлено 
насамперед сучасним процесами розвитку наукових і технічних галузей 
діяльності людини й виникненням загальнонаукових теорій (теорії систем, теорії 
інформації, кібернетики тощо), які внесли нові ідеї в дослідження складних 
системних об’єктів природи і суспільства. Закони розвитку природних систем 
тісно пов’язані із законами розвитку суспільства. Суспільство і оточуюча 
природна система взаємовпливають на самоорганізацію і еволюцію обох 
систем. В сучасну епоху відбувається стрімкий розвиток природничих наук, 
відкриваються нові факти і формуються нові концепції у фізиці, хімії, біології, 
астрономії, космології, математиці та в інших науках. У цьому інформаційному 
потоці важко орієнтуватися і співвідносити нові відкриття із старими уявленнями 
про будову і спрямованість розвитку Всесвіту. Природничі науки і прикладні 
дослідження розвиваються так інтенсивно, що людська свідомість інколи не в 
змозі не лише переосмислити досягнення окремих галузей наукового знання в 
рамках традиційно усталеної парадигми, але й просто накопичувати інформацію, 
здійснювати її селекцію і синтезувати. 

Досягнення науки, техніки і технологій сприяють формуванню у людей хибного 
уявлення про абсолютну вищість людини над природою. Протиріччя між природою 
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і суспільством за умов інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу 
переростають в антагонізм, наслідком якого стали різке порушення екологічної 
рівноваги і несумісність життя людства із створеним ним же середовищем існування. 
Матеріальна єдність світу в тих галузях, де людина перетворює природу, не може 
бути розкритою лише природничими науками, тому що взаємодіюче з нею 
суспільство теж являє собою матерію вищого ступеня розвитку. Технічні науки, які 
відображають закони руху матеріальних засобів людської діяльності і які є тією 
ланкою, що у взаємодії поєднує людину і природу, теж свідчать про матеріальність 
засобів людської діяльності, за допомогою яких пізнається і перетворюється 
природа. Тепер можна стверджувати, що доведення матеріальної єдності світу стало 
справою не лише філософії і природознавства, але й всієї науки в цілому, воно 
перетворилося у завдання загальнонаукового характеру, що й вимагає 
посилення взаємозв’язку та інтеграції перерахованих вище наук [1]. 

Розглядаючи фізику, як фундамент всіх природничих наук, зазначимо 
підготовлені у відповідності з цією класифікацією і упроваджені в педагогічну 
практику відособлені шкільні і більшість університетських підручників фізики не 
враховують зростаючої ролі знань про живу речовину нашої планети, відкриттів у 
молекулярній генетиці, досліджень інформаційних потоків на рівні геному людини. 
Не знаходять у них достатнього відображення фрактальний характер Всесвіту і його 
здатність до самоорганізації на всіх рівнях структурної ієрархії матерії. 

Саме ця ситуація стала одним з детонаторів проведення кардинальних 
реформ у системах освіти багатьох країн, переорієнтовуючи їх у напрямі 
інтегративної природничо-наукової компетентісної парадигми. У той же час 
визначальною особливістю структури наукової діяльності на сучасному етапі є 
розмежування науки на відносно відособлені один від одного напрями, що 
відображається у відокремлених навчальних дисциплінах, які складають 
змістове наповнення навчальних планів різних спеціальностей у вищих 
навчальних закладах. До деякої міри це має позитивний аспект, оскільки дає 
можливість більш детально вивчити окремі “фрагменти” реальності. З іншого 
боку, при цьому випадають з поля зору зв’язки між цими фрагментами, оскільки 
в природі все між собою взаємопов’язане і взаємозумовлене. 

Другу половину ХХ сторіччя вважають рубежем оформлення постнекласичного, 
або сучасного, природознавства. Воно ознаменувалося розшифруванням 
структури ДНК, створенням теорії регуляції активності генів, розробленням 
кваркової теорії мікрочастинок, виходом людини у відкритий космос. Стало 
примітним об’єднання принципів і методів окремих наук, поворот до вибору 
спільних об’єктів дослідження. Наприклад, такий об’єкт як жива клітина і її генні 
структури почали досліджуватися методами радіографії, фізики, хімії, 
системного аналізу, кібернетики тощо. Наука не лише вивчає розвиток природи, 
але й сама є процесом, фактором і результатом еволюції, тому й вона має 
перебувати в гармонії з еволюцією природи. Збагачення різноманітності науки 
повинно супроводжуватися інтеграцією і зростанням упорядкованості, що 
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відповідає переходу науки на рівень цілісної інтегративної гармонічної системи, 
в якій залишаються в силі основні вимоги до наукового дослідження − 
універсальність досліду і об’єктивний характер тлумачень його результатів. 

З’явилися спільні інтереси у таких далеких, здавалося б, дисциплін, як 
астрофізика і фізика елементарних частинок. У цей період паралельно з вивченням 
властивостей вакууму як однієї з форм існування і руху матерії, вивченням 
екстремальних властивостей речовини в центрах галактик, все більшого розвитку 
набувають дослідження об’єктів живої природи, процесів функціонування мозку і 
нервової системи, дослідження внутрішнього світу людини тощо. Незаперечним є 
те, що в результаті вивчення циклу природничих дисциплін, випускник повинен 
знати фундаментальні закони природи, неорганічної і органічної матерії, біосфери, 
ноосфери, розвитку людини; уміти оцінювати проблеми взаємозв’язку індивіда, 
людського суспільства і природи; володіти навиками формування загальних 
уявлень про матеріальну першооснову Всесвіту. Сформувався сучасний підхід до 
вивчення і розуміння явищ природи: лише у різноманітності та у взаємозв’язках 
природничих наук, що складають єдину систему природничо-наукових знань, 
можливе адекватне пізнання природи як цілісного утворення. Зміст і структура 
сучасного наукового природознавства значною мірою визначають зміст і 
предметну структуру природничо-наукової освіти в змістових лініях державних 
стандартів різного ґатунку. 

Все це призвело до того, що вже в кінці ХХ сторіччя з’являються і швидкими 
темпами формуються і розвиваються інтегративні науки, які вже не вкладалися 
в рамки наведеної вище класифікації. Прикладами таких наук можуть 
слугувати: а) екологія, об’єктами вивчення якої є як жива, так і нежива природа, 
виробнича діяльність людини та її соціальні наслідки; б) синергетика – наука 
про явища самоорганізації у живій і неживій природі. Наразі до переліку 
інтегративних наук і відповідних їм навчальних дисциплін з повним правом 
варто віднести й сучасне природознавство – науку, що формує цілісний погляд 
на оточуючий світ шляхом міждисциплінарного синтезу знань на основі 
комплексного еволюційно-синергетичного й історико-філософського підходів 
до розуміння явищ природи [2, с. 156]. 

Тісний зв’язок наук природничо-математичного циклу є відображенням 
взаємозв’язків і взаємозумовленості в Природі. Раніше класифікація наук 
відбувалася з точки зору вибору ними об’єктів дослідження: явища і процеси 
природи; тіла і предмети природи; еволюція і властивості неживої природи; 
еволюція живої природи. Цей факт повинен слугувати в освіті основою для 
міжпредметних зв’язків, використання яких має бути орієнтоване на розкриття 
творчого потенціалу і самостійності учнів, наукового світогляду картини світу. 
Наука не лише вивчає розвиток природи, але й сама є процесом, фактором і 
результатом еволюції, тому й вона має перебувати в гармонії з еволюцією 
природи. Історія розвитку науки свідчить, що накопичення природознавчих 
знань відбувається не зовсім рівномірним еволюційним процесом, а 
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супроводжується так званими революціями в науці, які вимагають зміни 
усталених поглядів на оточуючий світ, що й має відображатися у подальших 
науково-педагогічних дослідженнях. 
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САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА – 
НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 

 
Самовиховання та самоосвіта – складові навчання людини впродовж усього 

життя. Якщо виховання можливе при будь-якому відношенні до своєї 
особистості та діяльності, то самовиховання може здійснюватися лише при 
високій вимогливості до себе. 

Тому сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну 
самостійну роботу щодо розвитку професійної компетентності, поглиблення 
його теоретичних знань і практичних умінь. Про це наголошується і в 
нормативних документах, як-от: 
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– у п. 2 статті 54 Закону України “Про освіту” зазначено: “Педагогічні, 
науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані постійно підвищувати свій 
професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність”; 

– у п. 1 статті 59 зазначається: “Професійний розвиток педагогічних і 
науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у 
програмах підвищеннях кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного 
зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні 
працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації”; 

– відповідно до Концепції Нової української школи стратегічні цілі й 
завдання вимагають освітніх реформ, спрямованих на пошук, розробку 
інноваційних шляхів розвитку всіх складових галузі, формування в освітньому 
середовищі самоствердження і самореалізації особистості педагога. 

Тож працювати за новими вимогами може лише творчий викладач, який 
повсякчас навчається, розвиває свої професійні якості: 

– моральні: патріотизм, доброта, гуманність, порядність, чуйність; 
– ділові: цілеспрямованість, дисциплінованість, ініціативність, відповідальність; 
– професійні: спостережливість, логічність, педагогічна ерудиція.  
Основною метою педагогічної самоосвіти стає залучення педагога до 

творчого пошуку, експерименту, дослідження, поєднання досягнень науки з 
практикою в повсякденній діяльності. У зв'язку з стрімким розвитком 
інформаційно-комунікаційних технологій, активним їх впровадженням у всі 
сфери людської діяльності та освітньою реформою у середній освіті, на перший 
план виходить формування у студентів однієї з ключових компетентностей, таких 
як інформаційно-цифрова. Зрозуміло, що ІКТ-компетентність викладача має 
відповідати викликам часу.  

Компонентами ІКТ-компетентності можна вважати готовність викладача до: 
– пошуку й відбору додаткової інформації для навчання з врахуванням 

можливості мережі інтернет, розмноження навчальних матеріалів, сканування, 
цифрового фотографування і відеозапису;  

– використання готових мультимедійних розробок із освітньою та виховною метою;  
– представлення освітньої інформації з використанням різних прикладних 

комп’ютерних програм (Word, Paint, PowerPoint, Publisher та ін.); 
– розробки комп’ютерних тестів, систем рейтингової оцінки знань студентів 

на основі стандартних комп’ютерних програм і програм-оболонок; 
– створення баз даних і власних інтернет-ресурсів навчального призначення; 
– управління навчальним процесом за допомогою стандартних і 

спеціальних програм; 
– участь у роботі мережевих об’єднань викладачів, інтернет-конференцій із 

метою підвищення свого професійного рівня та обміну досвідом;  
– виготовлення дидактичного комп’ютерного матеріалу.  
Процес формування ІКТ-компетентності у викладачів нашого коледжу 

триває саме завдяки самоосвіті та взаємодопомозі. У нашій роботі досягти чогось 
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суттєвого (підвищити показники якості засвоєння матеріалу, що викладаєш, 
наприклад) можна тільки дякуючи невпинній праці над собою. Постійний пошук 
і апробація нового є нормою, якщо викладач хоче бути успішним. Самоосвіта має 
стати потребою особистості викладача. Своєю поведінкою як особистості та 
педагога викладач постійно впливає на формування у студентів високих 
моральних якостей і професійно-важливих компетентностей. Тому не виникає 
сумніву, що в умовах оновлення вітчизняної освіти викладач стає ключовою 
постаттю педагогічної діяльності, а його самовдосконалення – необхідною 
умовою для реалізації цієї почесної місії. 

Сьогодні, як ніколи, актуальними є слова В. Сухомлинського: “Далеко не 
кожен стане вченим, письменником, артистом. Далеко не кожному судилося 
винайти порох, або велосипед, але майстром своєї справи має стати кожен”. 
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