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УДК 371.311.1

Барановська О. В. Індивідуалізація навчання як психолого-педагогічна проблема. Стан освітнього
процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
(Дніпро, 12 лютого 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 9 – 11.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Одною з актуальних загроз на сучасному етапі є загострення небезпеки втрати
унікальності кожної людини, її здатності обирати власну життєву траєкторію. Тому
основною парадигмою сучасної освіти стала особистісно орієнтована парадигма,
гуманізація та гуманітаризація навчання, які базуються на постулаті, що
індивідуальність є головною цінністю суспільства. В Кронбергській декларації про
перспективи процесів придбання і передавання знань на найближчі 25 років
наведено деякі прогнози, одними з яких були: зростання ролі учнів в процесі
набуття і передавання знань, включаючи процеси створення і поширення контенту;
ролі індивідуалізації навчання учнів [1]. Вивчення історії педагогіки, а саме –
навчально-виховних систем, заснованих на основах індивідуалізації навчання,
просвітницької діяльності, життєві етапи видатних педагогів минулого дало
можливість визначити базові принципи індивідуалізованого навчання. Основними
здобутками педагогів минулого в ракурсі індивідуалізації навчання ми вважаємо
наступні: Я.-А. Коменський (принцип природовідповідності, основи вікових та
індивідуальних особливостей дітей, розвиток їхніх здібностей, потреб навчатися та
самовдосконалюватися протягом життя); Ж.-Ж. Руссо, К. А. Гельвецій, Д. Дідро
(врахування індивідуальних відмінностей дітей в процесі навчання і виховання,
розвиток обдарувань); Д. Локк (удосконалення природних задатків та особливостей
дитини); Й. Г. Песталоцці (розвиток природних здібностей дитини з урахуванням її
індивідуальних і вікових особливостей, гармонія самим собою); А.-В. Дістервег
(узгодженість з людською природою і законами її розвитку, знання рівня розвитку
учня); К. Ушинський (педагогіка як мистецтво виховання, обґрунтування ідеї народності
та антропологічного підходу, формування категорійного апарату педагогіки як
науки); Р. Штейнер, Вальдорфська педагогіка (ідеї вільного виховання і
гуманістичної педагогіки, технологічна система створення максимальних умов
для самопізнання і саморозвитку індивідуальності дитини); М. Монтессорі
(методика вільного розвитку дитини, заснована на її індивідуальності);
В. Сухомлинський (теорія природовідповідності навчання та виховання).
Доробок педагогів-гуманістів поступово вплинув на зміну підходів до навчання
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та виховання дітей і педагогічна наука підтвердила важливість гуманістичного
підходу, де основним тезисом є те, що людина – головна цінність, мета і
результат організації навчально-виховного процесу.
Нині усі напрямки гуманізації навчання містять в собі цю складову –
індивідуальний розвиток дитини, плекання її особистості. В сучасній психології
особистість вивчалася як системне утворення, про що свідчать праці відомих
психологів: Г. Балл, Л. Виготський, Ю. Гільбух, Г. Костюк, С. Максименко, В. Моляко
та ін. У сучасній педагогічній науці гуманістична освітня парадигма передбачає
повну і завершену підготовку здобувача освіти до життя здебільшого через
розвиток його індивідуальності та формування особистості (Барановська О.,
Бех І., Бондар С., Зязюн І., Кизенко В., Корсакова О., Кравчук О., Липова Л., Момот Л.,
Ничкало Н., Паламарчук В., Рибалка В. Савченко О., Трубачева С., Шелестова Л.
та ін). Гуманістична парадигма навчання і виховання особистості перш за все
спирається на індивідуальний підхід до неї, розглядає індивідуалізацію навчання
як обов’язкову складову процесу навчання. Різноманітні співвідношення
групових та індивідуальних форм організації навчальної діяльності учнів
розглядають О. Барановська [2], О. Ярошенко та ін. [3]. Відзначимо, що поняття
індивідуалізації та диференціації навчання розкриваються у багатьох педагогічних
дослідженнях, а також дослідженнях на стику педагогіки та психології: А. Кірсанов,
І. Осмоловська, В. Паламарчук, Є. Рабунский, Ф. Рафікова, О. Савченко, М. Скаткін,
І. Смирнова, І. Унт, і багатьох інших.
З усієї різноманітності трактувань терміну “індивідуалізація” спільним є:
урахування вікових, індивідуальних особливостей учнів, індивідуальний підхід,
індивідуалізація навчальної діяльності учнів. У визначенні індивідуального підходу,
запропонованому Є. Рабунським акцентується на тому, що індивідуальний підхід
в навчальному процесі означає не тільки увагу до кожного учня, його творчої
індивідуальності в умовах класно-урочної системи навчання, а й передбачає розумне
поєднання фронтальних, групових та індивідуальних занять для підвищення якості
навчання і розвитку кожного школяра. Реалізація індивідуального підходу включає
не тільки особисту роботу з учнем, а й опосередкований вплив на нього через дитячий
колектив, сім'ю. Зокрема, під індивідуалізацією навчання він розуміє особливу
організацію навчального процесу в колективі класу, яка спрямована на здійснення
вимог індивідуального підходу [4]. І. Осмоловська розглядає індивідуалізацію як
граничний варіант диференціації, коли навчальний процес будується з урахуванням
особливостей не груп, а кожного окремо взятого учня. Під диференціацією автор
розуміє спосіб організації навчального процесу, за якого враховуються індивідуальні
типологічні особливості особистості (здібності, інтереси, схильності, особливості
інтелектуальної діяльності тощо [5]. І. Унт розглядає індивідуалізацію як облік в
процесі навчання індивідуальних особливостей учнів у всіх його формах і
методах, незалежно від того, які особливості і якою мірою враховуються. Під
диференціацією же індивідуальні особливості учнів враховуються як властиві
для певної групи учнів [6]. А. Кірсанов обґрунтовує думку, що індивідуальний
підхід передбачає діяльність вчителя, а індивідуалізація навчання – і діяльність
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вчителя, і діяльність учнів, причому на всіх етапах процесу навчання. Таким
чином, принцип індивідуального підходу в навчанні розглядається як принцип
індивідуалізації навчальної діяльності; індивідуальний підхід є складовою
частиною індивідуалізації навчальної діяльності [7]. Зазначимо, що для учнів
молодших класів кожний рік навчання – це серйозна віха в розвитку. Тож
проблеми індивідуалізації навчання в умовах сучасних суспільних викликів
загострюються та потребують уважного вивчення.
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ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
В умовах реалізації нових стратегій розвитку вищої педагогічної освіти
України джерелом збагачення теорії і практики науково-педагогічної діяльності
кафедр дошкільної педагогіки є ґрунтовне переосмислення педагогічної
спадщини й культурно-освітнього досвіду попередніх поколінь, адже об’єктивна
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оцінка історичних реалій та виявлення прогресивних чинників функціонування
системи вищої педагогічної освіти безумовно здатна сприяти підвищенню якості
підготовки науково-педагогічних працівників та реформуванню педагогічної
науки загалом. Ефективна та конкурентоспроможна система освіти є важливим
чинником розвитку суспільства.
На наш погляд, першочергове завдання державного керівництва полягає у
проведенні належної освітньої політики, що сприятиме покращенню рівня сучасної
вищої педагогічної освіти, зокрема дошкільної, наблизить її до світових стандартів.
Важливу ланку в структурі вищої освіти займає дошкільна галузь, адже вона
є тим фундаментом, на якому здійснюється розбудова усієї освітньої системи.
Результативність виконання завдань, що постають перед дошкільною освітою,
значною мірою залежить від рівня її інформаційного забезпечення. Саме тому,
провідну роль у здійсненні цього процесу відіграють галузеві установи, серед яких
на окрему увагу заслуговують навчальні заклади та науково-педагогічні співробітники.
Досліджуваний хронологічний період характеризується активізацією уваги
до проблем фахової дошкільної освіти, висвітленням головних тенденцій розвитку
та передумов становлення кафедр дошкільної педагогіки, а отже, і значним
інтересом до освітньої практики попередніх поколінь, де проаналізовано науководослідницьку діяльність провідних фахівців вищих навчальних закладів України,
та окреслено перспективи подальших змін і шляхи їх реалізації.
Метою статті є аналіз розвитку та становлення кафедри дошкільної освіти в
історико-педагогічному дискурсі закладів вищої педагогічної освіти.
Доцільно взяти до уваги, що дошкільна освіта не завжди була в центрі
педагогічної науки. У різні часи науковці звертались і до вивчення проблем
становлення і розвитку дошкільної освіти в усіх регіонах України. Для нашого
наукового дослідження корисною є й історико-педагогічна розвідка, що присвячена
окремій групі дисертацій, у якій розглядалися сучасні проблеми виховання та
навчання, фаховій підготовці, аналізувалися передумови становлення кафедр,
зокрема дошкільної педагогіки, у структурі закладів вищої педагогічної освіти.
На основі вивчення історико-педагогічних, філософських та архівних джерел
Т. Слободянюк у своєму дослідженні “Становлення і розвиток професійної підготовки
фахівців з дошкільного виховання в Україні кінець XIX – початок XX століття” (2000 р.)
проаналізувала організаційні, теоретичні та методичні засади підготовки дошкільних
працівників. Наукові пошуки вчених та дослідників цього питання були висвітлені
також у монографіях, статтях фахових та періодичних видань, інших публікаціях.
Відтак, зауважимо, що у монографії В. Золотоверх “Нариси з історії спеціальної
педагогіки” (2004 р.) розглянуто етапи становлення спеціальних дошкільних закладів
для різних категорій дітей з особливостями психофізичного розвитку”.
Значний інтерес мала для нас окрема група розроблень, наукових праць, де
описано історико-педагогічні засади підготовки педагогів-дошкільників у різні
періоди розвитку освіти. Отже, у наукових колах професорсько-викладацького
колективу закладу вищої педагогічної освіти, яким у західному регіоні був
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педагогічний інститут ім. В. Стефаника закономірно заговорили про створення
відповідного фаху на педагогічному факультеті й покращення в такий спосіб
ситуації в системі дошкільного виховання краю.
Зауважимо, що ініціатором створення окремої кафедри, яка на Прикарпатті
готувала б спеціалістів для закладів дошкільної освіти став доктор педагогічних
наук, професор, академік, дійсний член АПН України (на той час декан
педагогічного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту ім. Василя
Стефаника) світлої пам’яті Мирослав Стельмахович. Саме Мирослав Гнатович
запросив у Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. Стефаника кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки і психології (дошкільної) з
Рівненського державного педагогічного інституту Неллі Лисенко з пропозицією
створити і очолити кафедру теорії і методики дошкільної освіти у складі
керованого ним педагогічного інституту.
Доречно буде зазначити, що перший набір студентів на спеціальність
“Дошкільне виховання” відбувся 1988 року. До уваги, на теренах західної України
Івано-Франківський педінститут став другим вищим навчальним закладом з
підготовки фахівців означеного профілю. У тодішній період в Україні аналогічну
освіту здобували в Київському педагогічному інституті ім. М. Драгоманова,
Рівненському державному педагогічному інституті ім. Д. Мануїльського, Одеському
педагогічному інституті ім. К. Ушинського і Запорізькому педагогічному інституті.
Підкреслимо, що кафедра теорії та методики дошкільної освіти започаткувала
випуск спеціалістів зі спеціальності “Дошкільне виховання” який тривав до
1998 року і на сьогодні вони – це реальна кадрова основа дошкілля не лише в
Прикарпатті, а й далеко за його межами: на Буковині, Закарпатті, Поділлі.
Методологічна основа навчання студентів і підготовки аспірантів ґрунтується
на національній ідеї з урахуванням реалій полікультурного простору в Україні,
особливо в добу його освітніх трансформацій.
Отже, цілком логічно, що в діяльності кафедри теорії та методики дошкільної
освіти окремою віхою стало проведення вперше в Україні Міжнародної конференції
“Використання народних звичаїв та обрядів у вихованні дітей дошкільного віку”
(1992) за участю науковців не лише західних регіонів України, а й Запоріжжя,
Харкова, Одеси, Києва та вчених Польщі, Угорщини, Словаччини.
В останні роки колектив кафедри успішно працює над загальною науковою
проблемою “Підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності в
умовах трансформації суспільного устрою та інтегрування України в
Європейський освітній простір”.
Показово, що в руслі цієї наукової проблематики викладачами кафедри, її
співробітниками та аспірантами проведено чимало заходів міжнародного рівня:
конференції, семінари, круглі столи тощо.
З метою забезпечення ефективності педагогічного процесу професорськовикладацький склад кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти
систематично друкує наукові праці з порадами для студентів, працівників закладів
дошкільної освіти і батьків вихованців.
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Науковий доробок кафедри становить близько 450 наукових праць, у т. ч. 8
монографій, 14 підручників, 6 методичних посібників, 2 програми для ЗДО і 4 для
ЗВО України. Упродовж останніх років це: монографії Лисенко Н. В. “Українська
етнопедагогіка” (2005 р.), “Теорія і практика екологічної освіти: педагог – дошкільник”
(2007 р.), навчальні посібники Мацук Л. О. “Методика ознайомлення дітей з
природою” (2006 р.), Лазарович Н. Б. “Обдарованість у дошкільному віці”
(2009 р). Традиційно працівники кафедри підтримують наукові контакти з
науковцями Хмельницької гуманітарно – педагогічної академії, Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Тернопільського державного
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича, Львівського національного університету ім. І. Франка,
Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, та Мукачівського
державного університету.
Таким чином, аналіз наукових досліджень показав, що перетворення, які
відбулися в усіх сферах життя в нашій країні, також позначилися і на характері
наукових досліджень.
Доречним буде зауважити, що на основі вивчення історико-педагогічних
джерел проаналізовано стан розробленості досліджуваної проблеми, визначено
методологічні концепти її вивчення та розкрито суть базових понять, схарактеризовано
організаційно-теоретичні засади науково-педагогічної діяльності кафедр педагогіки
дошкільної освіти в структурі закладу вищої педагогічної діяльності.
Підкреслимо, що 1991 – 2010 роки етап посилення професійної спрямованості
науково-педагогічної діяльності кафедр педагогіки в закладах вищої педагогічної
освіти на тлі реформувальних процесів у галузі педагогічної освіти. Перспективними
напрямами подальших досліджень є доповнення історико-педагогічних надбань
з проблеми передумов становлення і розвитку кафедр дошкільної освіти у
структурі вищих навчальних закладів України.
Вищезазначене зумовлює необхідність зауважити, що кафедра, як базовий
структурний підрозділ університету (факультету або навчально-наукового інституту)
провадить освітню, методичну та наукову діяльність. У своїй діяльності кафедра
керується нормативно-правовими актами України, Статутом Університету, Положенням
про факультет та Положенню про відповідну кафедру.
Вважаємо, що узагальнені матеріали також зможуть стати підґрунтям для
подальших наукових розвідок з історії педагогіки.
Список використаних джерел
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ
CОФІЇ РУСОВОЇ ПРО РОЗБУДОВУ НОВОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
Україна багата на талановитих педагогів, які заслужили світової слави й честі
не тільки в своїй країні, а й у всьому світі. Прикро, що впродовж багатьох років
незаслужено було забуто ім’я Софії Федорівни Русової – видатної української
громадської діячки, письменниці, теоретика і практика в галузі суспільного
дошкільного виховання кінця ХІХ – початку ХХ ст., твори якої не визнавалися й
піддавалися дискредитації.
У лютому 2021 року виповнилося 165 років від дня народження талановитої
доньки українського народу, особистості з великим діапазоном наукової та
педагогічної діяльності. На жаль, громадськості не так багато відомо про постать
Софії Русової, яка залишила по собі величезну педагогічну спадщину, цінність
якої з плином часу тільки зростає.
Вивчення педагогічної спадщини С. Ф. Русової в Україні започатковано
тільки в 90-х роках ХХ ст. Першими дослідниками, які почали процес відродження
педагогічної спадщини Софії Русової, стали такі науковці, як Л. Березівська,
А. Богуш, Н. Дічек, О. Джус, І. Зайченко, Т. Ківшар, Є. Коваленко, 3. Нагачевська,
О. Проскура, О. Сухомлинська. Вони висвітили низку проблем теоретичної, методичної
та практичної спадщини видатного педагога. За результатами вивчення
бібліографії досліджень виявлено значний обсяг наукової інформації, що
представлена у бібліографічних довідниках, окремих розділах книжок із історії
педагогіки, дисертаціях, фахових і публіцистичних статтях, електронних ресурсах.
Так, фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського створено інформаційнобібліографічний ресурс “Видатні педагоги України та світу” dnpb.gov.ua/ua/informatsiynobibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy, метою якого є популяризація кращих
здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогічної та психологічної наук й освіти
шляхом консолідації інформації про визначних осіб, висвітлення життя, діяльності,
творчої спадщини та втілення їхніх ідей у практику. Один із розділів цього віртуального
інформаційно-бібліографічного ресурсу присвячено Софії Русовій і складається з
таких рубрик: біографія, бібліографія праць письменниці та матеріалів про неї,
окремі повнотекстові твори та інші додаткові матеріали, зокрема фотогалерея, що
присвячена громадській діячці, а також матеріали, що розкривають діяльність
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установи, яка носить її ім’я. Вміщено інформацію про ушанування пам’яті Софії
Русової. Сторінка ресурсу постійно поповнюється новими матеріалами.
Вшановуючи внесок Софії Русової у розвиток педагогічної науки та її роль у
створенні національної системи освіти до річниці від дня народження сторінка
“Повнотекстові документи” поповнилась такими працями, як “Національна
школа”, “Нова школа”. “В оборону казки”, “Практичні поради до виховання дітей”.
Педагогічні ідеї Софії Русової є надзвичайно важливими сьогодні в контексті
Нової української школи. Тому серед переліку повнотекстових праць звертає на
себе увагу брошура з назвою “Нова школа” (1917). Це третє перевидання статті,
яку в 1914 р. було опубліковано спочатку в журналі “Світло”, а потім у тому ж році
видано окремою книжкою. “Велике слово – школа! Се скарб найкращий кожного
народу, се ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, се шлях до волі, до
науки, до добробуту. У вселюдськім житті тільки той народ і бере перемогу, який має
найкращу школу” – так починає Софія Русова свій виклад основних засад
організації навчально-виховного процесу в початковій школі [1, с. 207].
Софія Федорівна зазначила, що народ, який не має своєї школи, відстає від інших,
для нього зачинені двері для розвитку своєї культури і такому народу призначені
економічні злидні й культурна смерть. “Сучасним гаслом усякого свідомого українця
мусить бути завдання: рідна школа на Вкраїні”. Русова закликає українських
педагогів за допомогою нових здобутків педагогічної науки створити справді
народну школу, яка “ставить молоду людину на шлях самостійної чесної праці”.
Незважаючи на те, що стаття була написана століття тому, викладені в ній
думки залишаються актуальними й сьогодні. С. Ф. Русова зазначає, що головна
мета школи – “збудити, дати змогу виявитися самостійним творчим силам
дитини” [1, с. 208]. Щоб це зробити, вчитель повинен насамперед зрозуміти
душевний склад кожного учня, ознайомитися з обставинами його життя, з’ясувати
рівень його знань, огорнути ласкою, зацікавити до науки. На її думку, між учнями
й вчителем обов’язково мають панувати товариські відносини.
Вона вважала, що нова українська школа повинна мати курс навчання не
менш як 4 – 5 років, щоб добре підготувати дітей до іншого типу школи або для
самостійної освіти тих учнів, які не зможуть перейти до вищих щаблів навчання.
Цілком по-сучасному сприймається нині, як і колись, її слова, якими
С. Ф. Русова закінчує свою працю: “Хай навкруги учня будуть речі рідні, щоб він в
них кохався, привчався любити все рідне, присвячувати йому всі сили свого духа
й тіла. Любов до рідної країни – се перший найкращий крок до широкої
вселюдської гуманності, пошана до людей — се вияв самоповаги й бажання собі
й другим волі та незалежності...” [1, с. 218].
Софія Русова відіграла визначну роль у розвитку освіти в Україні, залишила
велику педагогічну спадщину, яка містить багато цікавих ідей, висновків з актуальних
проблем розвитку народної освіти, педагогіки, національної школи і виховання.
Список використаних джерел
1. Русова С. Нова школа : вибрані педагогічні твори. Київ : Освіта, 1996. С. 207 – 218.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Паспортний контроль та ідентифікація, як його складова, є найбільш істотним
елементом функціонування підсистеми пропуску через державний кордон,
оскільки під час перевірки документів вирішується більше 70 % усіх завдань, що
стоять перед прикордонним контролем. Саме під час паспортного контролю
прикордонники затримують понад 90 % правопорушників, виконують практично
100 % доручень правоохоронних органів і затримують 100 % осіб, яким заборонено
в’їзд в Україну [1, с. 166 – 175]. Саме цим обумовлена необхідність належної підготовки
персоналу Державної прикордонної служби України до здійснення ідентифікації
осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон.
У дослідженні ми виходимо з того, що для покращення якості професійної
підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних
засобів у процесі фахової підготовки потрібно забезпечити певні педагогічні
умови – сукупність або систему спеціально спроектованих, організованих заходів
та обставин щодо змісту, форм, методів освітнього процесу, що забезпечують
ефективне управління навчальною діяльністю прикордонників з метою належної
підготовки їх до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції.
Важливе значення має також урахування певних дидактичних принципів.
Йдеться про те, що підготовку прикордонників до ідентифікації осіб і транспортних
засобів, як педагогічний процес, слід організовувати з урахуванням тих принципів,
що спрямовують навчання відповідно до цілей професійної підготовки: принципу
науковості (достовірність знань, відповідність сучасному рівню розвитку педагогіки
та прикордоннології), міцності засвоєння матеріалу (урахування структури та
змісту матеріалу, організації і методики навчання, необхідних для міцності знань
прикордонників), наочності й доступності навчання (надання конкретних і чітких
знань про сутність ідентифікації), систематичності, послідовності та комплексності
(ретельне, логічне планування програм і тематичних планів, урахування взаємозв’язку
спеціальних та гуманітарних дисциплін), принципу індивідуального підходу (урахування
індивідуальних особливостей і рівня підготовки кожного прикордонника),
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аксіологічності (орієнтує на пошук прикордонниками цінностей професійної діяльності),
проблемності (передбачає створення умов для здобування знань у спільній
діяльності з вирішення проблемного завдання), контекстності (визначає необхідність
відтворення у формах і методах навчальної діяльності реальних професійних дій
і відносин), діалогічності (визначає необхідність діалогу для висловлення
кожними слухачем своєї точки зору, для активізації його мислення) та ін.
Важливе значення при формуванні готовності до ідентифікації осіб має
використання методу візуалізації. За допомогою цього методу слід
виокремлювати найбільш значущі елементи інформації щодо ідентифікаційних
дій. Зокрема, відеозапис пасажирів під час проходження прикордонного
контролю дозволяє навчити персонал відділу прикордонної служби визначати
вік людини за його зовнішнім виглядом або за зображенням особи на фотографії
чи на екрані дисплею. Переглядаючи відеозапис пасажирів під час проходження
прикордонного контролю чи кінохроніки, прикордонники повинні складати
“словесний портрет”. Інше завдання, навпаки, має передбачати, що
прикордонники повинні за “словесним портретом” виявити необхідних осіб. Для
проведення тренування необхідно використовували “словесні портрети”,
зроблені на попередніх тренуваннях. При цьому слід передбачити, що пошук
осіб прикордонник повинні вести як серед персоналу підрозділу, так і
використовувати відеозапис пасажирів, які проходять паспортний контроль.
Слід звертати увагу на те, щоб прикордонники знали норми національного
законодавства, які стосуються професійної етики, і відповідно до них будували
власну поведінку, могли пояснити процедури, які використовуються у випадках
неетичної поведінки, уміли знаходити розумний баланс між вимогами [2, с. 73 – 74].
У цьому зв’язку важливо намагатися, що слухачі розглядали свою професійну
діяльність, своє призначення у ширшому контексті значення для суспільства.
Використовуючи положення Уніфікованої навчальної програми для базової
підготовки прикордонників у країнах ЄС, розробленій агентством Frontex, необхідно
звернути увагу на те, щоб прикордонники могли пояснити цінності прикордонної
служби, які стосуються життя й професії, а також могли діяти, дотримуючись
цінностей прикордонної служби. Слід розглянути роль прикордонної служби у
суспільстві, різні форми контролю в суспільстві, що їх здійснює прикордонна служба
[2, с. 77 – 78]. Великої уваги необхідно надавати тому, щоб прикордонники
усвідомили значення і необхідність забезпечення стандартів високої якості щодо
надання послуг у пунктах пропуску та подолання випадків корупції на кордоні.
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ЗАКОРДОННИЙ СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В умовах сучасної глобалізації екологічна компетенція людини повинна мати
статус самостійної загальнокультурної компетенції, тому визначає поведінку
майбутнього фахівця і є атрибутом сталого розвитку суспільства.
Сталий розвиток розуміється як задоволення біологічних потреб людини зі
збереженням природних ресурсів для наступних поколінь.
Ще в 1975 р. учасники Міжнародного семінару з екологічної освіти (Белград,
Югославія) запропонували глобальну схему екологічної освіти.
Відповідно до цієї схеми головною метою екологічної освіти має бути формування
в населення планети усвідомлення того, що виникла життєво важлива глобальна
проблема довкілля й усього, що з ним пов'язане, усвідомлення того, що довкіллям
необхідно опікуватися й що для цього треба мати відповідні знання, досвід, уміння,
мотивації та зобов'язання як для індивідуальної, так і для колективної роботи задля
порятунку біосфери та запобігання майбутнім екологічним катастрофам.
У 1977 р. на Міжнародній конференції (Тбілісі) завдання й мету екологічної
освіти було конкретизовано:
– сприяти чіткому усвідомленню того, що суспільство розвивається за тісних
взаємозв'язків усіх природних і соціальних процесів;
– забезпечити кожній людині можливість здобути знання, право, досвід і
умови їх реалізації;
– необхідні для захисту довкілля та його поліпшення
– розробити нові алгоритми поведінки окремої людини, груп людей і
суспільства як єдиного цілого стосовно довкілля.
Сьогодні активно розвиваються як формальна екологічна освіта (в закладах вищої
освіти, інститутах підвищення кваліфікації), так і неформальна (за допомогою засобів
масової інформації, кіно, музеїв, виставок, заходів природоохоронних товариств тощо).
Особливе значення розвиткові екологічної освіти й культури надається в усьому
світі останніми роками, коли стало очевидно, що одними з головних причин
невиконання ухвал міжнародних екологічних форумів, угод і конвенцій з охорони
природи є саме низька екологічна культура більшості населення планети, низький
рівень екологічної освіти й свідомості, зокрема осіб, які приймають важливі рішення.
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Тому в період з 1997 по 2003 р. на багатьох міжнародних зібраннях активно
обговорювалися проблеми екологічної освіти й виховання та їхня роль в екологозбалансованому розвиткові людства (Нью-Делі, 1997; Париж, 1998; Цюріх, 1999;
Брюссель, 1999; Дакар, 2000; Йоганнесбург, 2002 та ін.).
Період з 2005 по 2015 р. на Всесвітньому Самміті в Йоганнесбурзі було
рекомендовано об'явити десятиліттям освіти задля еколого-збалансованого розвитку.
У розвинених державах на даний момент розроблені та вдосконалюються
різні програми й концепції розвитку екологічної освіти, програми й плани
підготовки спеціалістів сучасного рівня.
Теоретичні засади екологізації освіти є спільними для всіх країн світу, однак
не зважаючи на спільність їх загальних рис, рівень розробленості проблематики
формування екологічної компетентності різний для різних держав.
Суттєвий вплив на цей показник мають історичні передумови, менталітет та
соціально-економічний стан [1].
Однією із найпоширеніших моделей еколого-спрямованого розвитку є
гносеологічна.
Досягається це за допомогою пізнання законів природи і суспільства,
оскільки визначальною причиною екологічної кризи є невідповідність шляхів
соціально-технічного розвитку і законів еволюції біосфери [2]. Представниками
цієї моделі є Польща, Румунія, Білорусія та Казахстан.
У Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах,
Чехії та Болгарії поширена гносеологічно-діяльнісна модель, яка додатково до
пізнавальної активності, передбачає елементи практичної діяльності, спрямованої
на природоохоронну.
Ефективну реалізацію такої моделі можна спостерігати в Китаї, Кореї,
Таїланді, найбільшої ефективності набула у Японії [3].
Така модель передбачає усередненість освіти, її метою є лише загальні
наміри направлені на абстрактного.
Слід зазначити, що методики та моделі, розроблені закордонними вченими,
спрямовані перш за все на дошкільні та шкільні навчальні заклади, інколи-коледжі.
Причиною цього може бути порівняно низький відсоток випускників університетів.
Таким чином забезпечується пріоритетність формування екологічної свідомості
у якомога більшого числа громадян.
Екологічна компетентність здобувачів вищої освіти при цьому не має достатнього
рівня сформованості (виключаючи еколого-спрямовані спеціальності) [4]. Однак,
високий рівень попередньої сформованості компетенції, здобутий у ході навчання
в школі та дитячому садку, а також в ході культурно-просвітницької діяльності та
факультативів, в деяких країнах майже повністю це компенсує.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ РОЗУМОВОГО
ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХХ СТ. У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Реформування сучасної школи зумовлено необхідністю врахування
тенденцій організації конкурентоспроможної освіти, виховання особистості,
здатної до творчої діяльності в різних сферах, реалізації своїх знань на практиці,
спроможної критично мислити, працювати з великими обсягами інформації,
володіти навичками самонавчання.
У законі України “Про освіту” (2017 р.) [3] зазначено, що метою освіти є
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей
і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.
Проблема розумового виховання старшокласників має глибокі традиції,
пов'язані з теоретичними ідеями і практичними наробками педагогів, учених,
освітніх діячів першої половини ХХ ст.
Як показало дослідження [2], розумове виховання передбачає засвоєння
наукових знань, розвиток мислення, формування світогляду, розвиток розумових
сил, інтересу до набуття знань, самостійного пізнання, виявлення інтелектуальної
самодіяльності, підготовку до самостійного життя.
Основні завдання розумового виховання реалізуються саме через освітню
діяльність, під час якої формуються такі якості, як цілеспрямованість, відповідальність
учнів. Вітчизняні науковці першої половини ХХ ст. (Т. Лубенець, О. Музиченко, С. Русова,
І. Сікорський, Я. Чепіга та ін.) вказували на дитячу активність та самодіяльність,
на необхідність розвивати віру у власні сили, на важливість пробудження
цікавості, критичного ставлення до матеріалу, підготовку до самостійного життя,
важливість врахування індивідуальних та вікових особливостей, а також жорстко
критикували те, що заважало розвитку творчості, самостійності та ініціативи.
Слід зазначити, що реформування шкільної освіти у першій половині ХХ ст.
передбачало отримання наукових знань, практичних умінь та навичок з одного
боку, а з іншого – запобігання однобічного інтелектуалізму.
У педагогічній спадщині науковців (П. Блонський, Г. Ващенко, Г. Руденко та ін.)
враховувалися особливості інтелектуальної сфери старшокласників: пробудження
свідомості, розвиток інтелектуальних здібностей, розуміння суворої причинності та
закономірностей розвитку подій, явищ, постановка запитань, які вимагають
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більшого осмислення та обґрунтовування; зацікавленість філософськими проблемами;
виявлення не менш логічної пам'яті, ніж у студентів університету, використання
образної мови, виявлення професійних інтересів.
Не оминули вітчизняні педагогічні діячі першої половини ХХ ст. (особливо у 20-х
роках) питання ведення спостережень щодо кожної дитини, умов її життя в сім'ї,
її поведінку, визначення за допомогою тестів рівня розумового розвитку учнів.
Слід зазначити, що педагоги першої половини ХХ ст. розумове виховання вбачали
у взаємозв'язку з моральним, естетичним, фізичним і трудовим вихованням. На
сучасному етапі розвитку суспільства актуальним стає також і розвиток емоційного
інтелекту, що знайшло своє відображення у Концепції Нової української школи [1].
У педагогічній спадщині українських вчених і педагогів-практиків першої
половини ХХ ст. накопичено певний досвід організації розумового виховання,
основних засобів проведення відповідної діяльності.
Як свідчить наше дослідження, для пробудження пізнавального інтересу
старшокласників, зацікавленості, розвитку критичного мислення педагоги широко
використовували лекції, бесіди, читання наукової літератури, діалоги, короткі диспути.
Особливого значення на початку ХХ ст. надавали написанню творів, роздумів
та оповідань з мови, історії, географії, які активно застосовувалися для перевірки
рівня розумового розвитку учнів.
Проведення практичних і дослідницьких робіт, активне використання наочності,
застосування різних видів заохочення сприяли розвитку і вдосконаленню
інтелектуальних якостей, розумових здібностей школярів.
Варто зауважити, що важливу роль у розширенні і поглиблені одержаних у школі
знань, самоосвіті у першій половині ХХ ст. відігравали наукові читання, організація
гуртків, навчальних екскурсій, консультацій в бібліотеках фахівців з різних дисциплін.
Цікавим є досвід залучення кращих учнів старших класів до викладання в
молодших класах.
У площині проблеми, що досліджується, педагогічну громадськість першої
половини ХХ ст. турбувала проблема перевантаження учнів. Її вирішення
вбачали в оптимізації навчального навантаження та режиму праці й відпочинку,
урізноманітнення методів освітньої роботи.
Таким чином, проведене дослідження дозволило виявити деякі шляхи
вирішення актуальних питань організації розумового виховання старшокласників
у навчальних закладах України першої половини ХХ ст., які доцільно використовувати
і в сучасних умовах, з урахуванням.
Подальшої розробки накопиченого досвіду подальших пошуків учених і
науково-технічних досягнень.
Список використаних джерел
1. Концепція Нової української школи. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/
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2. Плиско Л. М., Ялліна В. Л Проблема розумового виховання старшокласників
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22 | Міжнародний гуманітарний дослідницький центр

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

СЕКЦІЯ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
Варнавська І. В.,
канд. пед. наук, доцент,
доцент кафедри професійної освіти,
Херсонський державний аграрноекономічний університет, м. Херсон

УДК 37.015.3
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СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ У
ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ ЕКОНОМІСТІВ
Спілкування – специфічна форма взаємодії людини з іншими членами
суспільства; в спілкуванні реалізуються соціальні відносини людей.
Специфіка міжособистісної комунікації розкривається перш за все у таких
процесах і феноменах: процес зворотного зв'язку, наявність комунікативних бар'єрів,
феномен комунікативного впливу, існування різних рівнів передачі інформації
(вербального і невербального). Вважаємо за необхідне проаналізувати ці особливості.
Елементи подібної роботи розглядає теоретичні й практичні питання
психології спілкування і соціально-психологічного тренінгу, в яких спілкування
розглядається як міждисциплінарне явище зі своєю специфікою вияву в системі
економічного спілкування. Метою опрацювання проблеми психологічних впливів
у професійному спілкуванні економістів є формування систематизованого уявлення
про сутність, етичних принципах, загальних психологічних механізмах і умовах
ефективності професійних контактів між людьми, формування способів ефективної
комунікації. Тому дисципліна “Психологія управління” є популярна й актуальна.
Завдання розробки:
– ознайомлення із комплексом теоретичних знань, методологією і загальними
технологіями досягнення цілей у професійному спілкуванні, що визначає її незаперечну
актуальність, високу практичну значущість для фахівців економічного напряму;
– розвиток у майбутніх економістів комунікативної компетентності;
– формування адекватних стратегій поведінки із метою продуктивного
розв'язання конфліктних ситуацій в екстремальних умовах;
– набуття умінь і навичок практичного використання психотехнологій
спілкування, а також способів ефективного ведення переговорів, побудови
контактів із партнерами-маніпуляторами.
Основними формами навчання є лекційні, семінарські й практичні заняття.
Під час лекційних занять відбувається системний виклад навчального матеріалу,
роз'яснення питань теорії й практики. Мета семінарських і практичних занять –
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поглиблення та закріплення знань здобувачів, а також безпосереднє
вироблення навичок необхідних у вирішенні практичних завдань. При вивченні
дисципліни велика увага приділяється самостійній підготовці. Проходження
дисципліни завершується складанням заліку. Для самостійної роботи можна
використовувати навчальні матеріали, які є в бібліотеці університету, в
навчально-методичному кабінеті кафедри професійної освіти, а також варто
залучати електронну версію навчального курсу.
Особливе місце у системі форм вивчення курсу посідає самостійна робота
здобувачів, адже по суті вона для системи заочної освіти є основною. Уміння
самостійно працювати необхідно не тільки для опанування знаннями курсу
вищої освіти. Таке вміння є умовою творчої діяльності майбутніх економістів. Так,
при підготовці до семінарських занять слід звернути увагу на роботу із
рекомендованою літературою. У зв'язку із цим перед початком подобної роботи
необхідно відновити в пам'яті те, що було сприйнято на настановної лекції.
Найважливіше на цьому етапі – усвідомити, яке значення може мати
досліджуваний матеріал для професійної діяльності економіста. У багатьох
випадків вивчення рекомендованої літератури пов'язане з необхідністю
прочитувати великий обсяг матеріалу, що викладається в навчальних посібниках.
Подолати ці труднощі допомагає з'ясування мети читанням відповідних джерел.
Наявність мети дозволяє читати швидко, концентруючи увагу на найважливішому.
При швидкому читанні встановлюється більш тісний зв'язок між смисловими
частинами тексту, параграфами, розділами.
Вирішальне значення для самостійної роботи із літературою мають спеціальні
проблемні питання, які виносяться на обговорення під час аудиторних занять.
Плідному засвоєнню знань з соціально-психологічного тренінгу професійного
спілкування здобувачів, як показує досвід, сприяє:
– активна позиція у процесі навчання, яка посилюється при усвідомленні
мети навчання, прагнення повніше виявити та розкрити свої творчі здібності;
– систематичність і послідовність роботи над матеріалом, що вивчається;
– націленість на подальше активне використання отриманих знань для
вирішення практичних завдань.
При цьому варто слідувати за таким рекомендаціями:
– щоб осмислено засвоїти нові поняття, категорії, терміни, доцільно вести
власні робочі зошити, спеціальні словники, які допоможуть успішно засвоїти
нову термінологію; практику її вживання у професійному мовленні, доречне
застосування у процесі спілкування;
– не слід боятися незрозумілого, якщо при вивченні матеріалу виникають
питання, це свідчить про те, що мислення проникає усередину явища;
– питання, які не вдалося вирішити самостійно, ставте на семінарських заняттях,
активно беріть участь в їх колективному обговоренні, пам'ятаючи, що в суперечці
народжується істина.
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:
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– загальних: здатність розуміти соціальну значущість своєї майбутньої професії,
виконувати громадянський і службовий обов'язок, професійні завдання відповідно
до норм моралі, професійної етики й службового етикету;
– спеціальних (фахових) – у діяльності економіста: здатністю застосовувати
при вирішенні професійних завдань психологічні методи, засоби та прийоми.
У результаті вивчення дисципліни “Психологія управління” у здобувачів вищої
освіти повинні бути сформовані такі знання, вміння і володіння, які необхідні для
формування загальних, спеціальних (фахових) компетенцій.
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РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ
ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
На різних етапах удосконалення шкільних програм найбільше нарікань від
учителів було на соціокультурну змістову лінію. В уяві багатьох невдоволених
педагогів цей складник програми поставав чимось подібним до стороннього тіла
в людському організмі.
Ця стаття покликана визначити роль і значення соціокультурної лінії.
Концепція “Нова українська школа”, Державний стандарт базової середньої
освіти орієнтують шкільну освіту на інший результативний показник – компетентності.
Відповідно компетентнісно орієнтована освіта означає, що закінчувати школу має
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компетентна особистість, а отже – готова до життя, упевнена в собі й своїх силах,
така особистість, що бачить свої перспективи й готова до будь-яких суспільних викликів.
Компетентність як особистісна характеристика означає, що роки навчання
позитивно позначилися на її розвиткові, збагатили її духовно й інтелектуально.
Зміст шкільної програми визначають предметний (формування предметної
компетентності) і метапредметний (формування ключових компетентностей)
компоненти. Вочевидь, процес навчання української мови не замикається на пізнанні
складної мовної системи. Відповідно до вимог часу мовні знання й уміння мають
ширший спектр дії – стати засобом ідентифікації себе з українським народом,
знаряддям мислення, пізнання, розвитку, порозуміння, утвердження та ін.
Що є ознаками сформованості компетентностей? На сьогодні маємо доситьтаки чіткий перелік їх, а саме такі здатності: усвідомлювати себе, своє місце й
роль у світі; бачити, розуміти світ, орієнтуватися в ньому, бажання пізнавати його,
захоплюватися ним; володіти способами й методами організації своєї діяльності
(цілевизначення, планування, пошук, аналіз, рефлексія, самооцінювання);
обирати цільові й смислові настанови для своїх дій і вчинків, приймати рішення;
володіти способами самовизначення в ситуаціях вибору; усвідомлювати й
поділяти цінності; володіти певними знаннями й досвідом застосування їх для
розв’язання життєвих проблем; взаємодіяти в колективі у різних сферах і видах
діяльності; креативно діяти; демонструвати ознаки ефективної поведінки; адекватно
сприймати світ, реагувати на події, явища, оцінювати їх, демонструвати своє
ставлення. Усе це формуємо системно на кожному уроці.
Суспільство – складний механізм, що увібрав у себе всі сфери життя й
діяльності людини, тому щоб уходження в нього було для дитини якомога
ближчим до комфортного, необхідно на уроках привертати увагу до
найрізноманітніших суспільних царин, щоб сформувати уявлення про них і
зосередити увагу на типових проблемах.
Координатором цього напряму покликана бути соціокультурна змістова
лінія, що визначає для вчителя й авторів підручників, посібників соціокультурне
поле уроку, є тематичним маркером його.
Урок, у якому речення вправ і текстів дисонують за змістом, позбавлений
розвивальної сили. Якщо у вправах одного параграфа поєднано речення про
моду, про повагу до мови, боротьбу за долю України, весняну грозу, норми
споживання води, ароматний шипшиновий чай, українське сало, особливості догляду
за волоссям, а текст – про пуму, урок набуває формату банального тренінгу.
Співробітники відділу навчання української мови та літератури Інституту
педагогіки НАПН України, автори підручників української мови, уперше
продемонстрували доцільність такого підходу. У цих навчальних книжках,
зокрема, привертають увагу наявність двох тем – мовної та соціокультурної,
системна робота з текстом і різноманітність тем, як-от: “Цінності людські”,
“Привабливість природи України”, “Гармонійне спілкування”, “Здоров’я людини
як найвища цінність”, “Екологічна культура людини”, “Доброчинність”, “Естетика
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в мові”, “Професія і характер”, “Мовна мода і мовний смак”, “З вірою в серці”,
“Життєвий вибір” [1], “Усі успіхи починаються з самодисципліни”, “Привабливість і
цінність життя”, “Відповідальне ставлення до кожного вжитого слова”, “Краса
довкілля в слові”, “Дорожи чудовими митями!”, “Світ моїх почуттів”, “Пам’ятай
добро і твори добро” [2], “Будь творцем своєї долі”, “Пам’ять родоводу”, “Вибір
життєвої дороги”, “Корисні звички й цінні риси підприємливої людини”, “Духовні
цінності”, “Визначаємося з життєвими пріоритетами”, “Раціональне використання
природних ресурсів” [3] та ін.
Насамкінець зауважимо, що автори нових програм, яких очікують заклади
загальної середньої освіти, мають урахувати зазначене вище й запропонувати
вчителям-словесникам та авторам підручників ширше соціокультурне поле, щоб
привернути увагу школярів до якомога більшої кількості суспільних викликів і
чинників, що сприяють розвиткові учнів.
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ У КОМПЕТЕНТНІСНО
ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ ІСТОРІЇ
Сучасний розвиток шкільної освіти, пов'язаний з впровадженням компетентнісного
підходу до формування змісту та організації навчального процесу, що орієнтовані
на якісні результати: формування й розвиток ключових (надпредметних) і предметних
компетентностей учнів. Практичне досягнення цих результатів вимагає чіткого
розуміння структури компетентності як характеристики особистості і шляхів її
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формування у навчальному процесі. Відповідно до сучасних поглядів педагогічної
науки, основними складниками компетентності учня є:
– знання, причому такі, що потрібні для здійснення певної діяльності чи
розв’язання певного кола пізнавальних і життєвих завдань;
– уміння і навички застосування цих знань у конкретній життєвій ситуації й
розуміння того, яким чином це зробити, яка ситуація яких дій і умінь вимагає;
– сформовані ціннісні орієнтації, потрібні особистості і суспільству, й уміння
рефлексії, адекватного оцінювання, виходячи з цієї системи цінностей, – себе,
світу, свого місця в світі.
Очевидно, що ефективність навчального процесу, спрямованого на розвиток
компетентностей може досягатись лише за певних умов. Серед них такі:
– на кожному етапі навчання вчитель чітко визначає компетентнісно орієнтовані
результати учнів і спрямовує урок на їх досягнення;
– такими результатами визнаються певний рівень знань, умінь, навичок,
сформовані ставлення і досвід учня/учениці, які дозволяють йому/їй діяти адекватно
у певних навчальних і життєвих ситуаціях;
– навчальний процес організований як діяльність учнів з дослідження певної
теми, до якого залучені всі учні класу;
– вчитель в цьому процесі виступає як організатор діяльності учнів, консультант,
модератор і тьютор, який постійно моніторить й оцінює діяльність учнів та її результати.
Виходячи з вищезазначеного, наголосимо на необхідності системного (не
менше одного у кожній темі) запровадження у навчання історії такої важливої форми
організації навчання як практичне заняття. Під практичним заняттям розуміють
особливий тип уроку повністю побудований на дослідницькій діяльності учнів.
Оскільки навчальні програми з історії зазвичай містять значну кількість інформації,
що мають засвоїти учні, на практичному занятті на основі раніше отриманих знань і
сформованих умінь учні виконують систему пізнавальних і дослідницьких
завдань, здобуваючи нові знання і опановуючи більш складні пізнавальні уміння.
Кожне із пропонованих практичних занять має присвячуватись певній темі
та передбачає самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми із
використанням різноманітних джерел знань (підручників, історичних джерел як
текстових, так і візуальних, довідкових матеріалів, Інтернет-ресурсів, фондів
музеїв, місцевих історичних пам’яток).
Орієнтирами для проектування практичного заняття вчителем, визначення
ним очікуваних результатів навчання та формулювання відповідних пізнавальних і
дослідницьких завдань для учнів є державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів або складові предметної та ключових компетентностей учнів,
що мають сформуватись під час навчання. Державні вимоги представлені в
чинній навчальній програмі у вигляді переліку умінь і навичок, що їх учні мають
набути протягом вивчення тієї чи іншої теми. Названі у правій колонці програми,
вони є обов’язковими не лише для засвоєння, а й для оперування.
У відповідності до вікових можливостей учнів та історичного контексту
практичні заняття мають сприяти відпрацюванню школярами умінь і навичок
аналізу історичних джерел різного виду, розумінню учнями важливості таких
категорій, як час і простір, зміни та безперервність, причини і наслідки, значущість
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подій та процесів, культурна різноманітність, важливість доказів та можливість
різних інтерпретацій (складники предметної історичної компетентності).
Важливим є набуття ними у процесі активного навчання наскрізних умінь,
як ось: критичного і системного мислення, усного і письмового мовлення,
творчість, читання з розумінням та ін. В залежності від теми практичні заняття з
історії мають значний потенціал для формування таких компетентностей учнів як
соціальна та громадянська, загальнокультурна, ІТ-технологічна тощо.
Виходячи із очікуваних результатів (завдань) уроку вчитель визначає
навчальний матеріал для практичного заняття і обирає, в якій формі (у вигляді
яких джерел для опрацювання учнями) він має бути представлений на уроці.
Кількість джерел на уроці залежіть від віку учнів і має зростати поступово. Вона
залежить і від їхнього обсягу та складності, від передбачуваного регламенту
уроку адже слід врахувати також необхідність часу на подання вчителем
поточного (підсумкового) зворотнього зв’язку.
Оскільки здійснити самостійно такий відбір джерел вчитель може не
завжди, вважаємо, що матеріали до практичних занять мають бути максимально
повно представлені у підручниках. І це не лише всі необхідні для опрацювання
джерела, а й пізнавальні завдання до цих джерел, що спрямовують пізнавальну
діяльність учнів та рекомендації щодо їх виконання, якими послуговується і
вчитель, опрацьовуючи з учнями цей матеріал.
На жаль, часто лімітований обсяг підручників, які не містять необхідні матеріали,
і небажання вчителів відходити від традиційного уроку є перешкодами до
запровадження практичних занять. Проте реальний розвиток компетентностей
учнів неможливий без серйозного перегляду підходів до організації навчання.
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Актуальним питанням педагогічно науки сьогодення є належна підготовка
офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби. Важливо навчити їх володіти
такими професійними властивостями, що забезпечують здатність встановлювати
і підтримувати необхідні контакти з колегами по роботі, керівництвом, підлеглими
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та особами, що відбувають покарання, а також певною сукупністю знань, умінь і
навичок, що забезпечують ефективне спілкування і соціальну взаємодію. Для
виконання цих завдань велике значення має з’ясування діагностичного апарату
дослідження формування соціально-комунікативної компетентності в майбутніх
офіцерів кримінально-виконавчої служби.
З урахуванням аналізу науково-педагогічної літератури (В. Барковського [1, с. 7],
Т. Бутенко [2, с. 13], В. Кручек [3, с. 59], І. Радомського [4, с. 174], Т. Тюльпи [5, с. 254 – 256]
та ін.), вимог і вказівок відомчих інструкцій та наказів, особливостей професійної
діяльності офіцерів кримінально-виконавчої служби, структури їхньої соціальнокомунікативної компетентності, а також спостереження за практичною діяльністю
працівників кримінально-виконавчої служби, власного досвіду практичної
правоохоронної діяльності визначено, що про її сформованість можна зробити
висновок на основі оцінки їхніх особистісних якостей, необхідних для соціальнокомунікативної взаємодії, мотивації до вивчення проблем соціально-комунікативної
компетентності, знань, умінь і навичок, необхідних для належної соціальнокомунікативної взаємодії у професійному середовищі. З огляду на це для
запропоновано виокремити особистісно-комунікативний, інформаційно-пізнавальний
і діяльнісно-результативний критерії, які за своїм змістом відповідають структурним
компонентам соціально-комунікативної компетентності.
Насамперед щодо особистісно-комунікативного критерію враховано, що
для формування соціально-комунікативної компетентності важливе значення має
наявність у курсантів готовності до комунікативної діяльності, бажання удосконалити
свої соціально-комунікативні вміння і навички, відповідальне ставлення до виконання
службових обов’язків. Особистісний критерій стосується також важливих особистісних
характеристик майбутніх офіцерів кримінально-виконавчої служби, які дозволяють
належним чином здійснювати соціально-комунікативну взаємодію. З використанням
методу групової експертної оцінки дозволило визначити показники кожного
критерію соціально-комунікативної компетентності.
Зокрема з’ясовано, що особистісно-комунікативному критерію сформованості
соціально-комунікативної компетентності відповідають такі показники: 1) стійкі
пізнавальні інтереси в сфері соціально-комунікативної взаємодії, позитивна внутрішня
мотивація до розвитку соціально-комунікативної компетентності; 2) соціальний
інтелект, тобто емпатія – здатність до співпереживання і співчуття, уміння поставити
себе на місце іншої людини; толерантність, готовність зрозуміти думку інших;
3) комунікативність, готовність до налагодження та підтримання контактів з іншими
людьми, орієнтація на партнерство; 4) здатність до аналізу своєї комунікативної
діяльності, прагнення до розширення свого комунікативного потенціалу.
Інформаційно-пізнавальний критерій характеризує сукупність знань про
соціально-комунікативну взаємодію і професійну комунікацію. Це насамперед
спеціальні знання щодо організації взаємодії із колегами, контактів із засудженими,
їхніми родичами, представниками громадськості та ін. Інформаційно-пізнавальному
критерію сформованості соціально-комунікативної компетентності відповідають
такі показники: 1) знання сутності професійної комунікації, її специфіки, видів та
функцій; 2) обізнаність про морально-етичні норми і правила професійно
орієнтованої комунікативної діяльності офіцера кримінально-виконавчої служби;
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3) знання особливостей міжособистісної взаємодії, закономірностей групової
діяльності та поведінки людини в групі; 4) знання комунікативних стратегій і
тактик під час взаємодії з різними категоріями осіб (засудженими, їхніми
родичами, представниками громадськості).
Діяльнісно-результативний критерій стосується вмінь майбутніх офіцерів
кримінально-виконавчої служби використовувати набуті знання для налагодження
соціально-комунікативної взаємодії з різними категоріями людей, з якими повинен
вступати у взаємодії для виконання завдань професійної діяльності. Важливе значення
мають також уміння долати бар’єри та комунікативні девіації у професійному спілкуванні,
розуміти їх причин, уміти прогнозувати виникнення і визначати шляхи усунення
З урахуванням цього визначено, що діяльнісно-результативному критерію
сформованості соціально-комунікативної компетентності відповідають такі показники:
1) уміння чітко вибудовувати службові розмови (з колегами) з конкретними
цілями, розпізнавати важливу інформацію, логічно висловлювати думки, що
пов’язані з професійною сферою, чітко аргументувати свою позицію та адекватно
реагувати на позицію співрозмовника; 2) вміння встановлювати і підтримувати
взаємодію із засудженими з позицій педагогіки співробітництва (яка сприяє
“олюдненню” особистості людини, що переступила межу закону); 3) здатність
долати бар’єри та комунікативні девіації у професійному спілкуванні, вирішувати
професійні конфлікти, дотримуючись правил екстремальної і конфліктної комунікації;
4) уміння вести дискусію та володіння навичками переконання з метою зменшення
кількості випадків застосування заходів примусу.
Отже, з урахуванням результатів аналізу наукової літератури, специфіки
професійної діяльності офіцерів кримінально-виконавчої служби можна стверджувати,
що сформованість їх соціально-комунікативної компетентності доцільно визначати
за трьома критеріями, які стосуються структурних компонентів цієї особистісної
властивості, насамперед особистісно-комунікативним, інформаційно-пізнавальним
та діяльнісно-результативним.
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ
МОВ ЗА МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИМ КРИТЕРІЄМ
Сучасні вимоги до якості підготовки майбутніх фахівців сприяють
інноваційному пошуку шляхів для модернізації системи освіти в контексті
впровадження компетентнісного підходу, зокрема й у процес підготовки
майбутніх викладачів іноземних мов. На цьому підґрунті в освітніх закладах
змінюються вимоги щодо педагогічних працівників, а отже, і до їхніх
компетентностей. Якість підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до
професійної діяльності підтверджується високим рівнем сформованості в них
лінгвометодичної компетентності, а також затребуваністю на ринку праці та
придатністю до виконання професійних обов’язків.
Мотиваційно-ціннісний критерій рівня сформованості лінгвометодичної
компетентності дозволяє з’ясувати, які саме мотиви орієнтували майбутніх
викладачів іноземних мов вступати до педагогічного ЗВО. За цим критерієм
проводиться вхідний контроль, для чого використовується діагностичний тест,
що був спеціально розроблений та експериментально перевірений задля роботи
з майбутніми педагогами: “Мотивація учіння студентів педагогічного ЗВО”
С. Пакуліної та М. Овчинникової [1 – 3].
Зазначена методика дає можливість з’ясувати зовнішні та внутрішні мотиви
для отримання педагогічної спеціальності. У процесі такої діагностики
встановлено, що майбутні викладачі іноземних мов більше мотивовані за
зовнішньою мотивацію. По-перше, це розуміння можливості щодо шляхів
самовдосконалення в процесі навчання у ЗВО; по-друге, це мотивація, що після
закінчення ЗВО вони матимуть можливість до самореалізації, отримання
стабільного матеріального забезпечення та конкурентоспроможності.
Окрім цього, за допомогою тестування можна перевірити рівень ціннісних
орієнтацій на базі методики М. Рокича “Система ціннісних орієнтацій” [4]. Ця
методика розроблена для оцінки ціннісної орієнтації, що базується на методиці
прямого ранжування тих, кого діагностують. Важливо те, що методика дає
можливість визначити змістовий бік спрямованості майбутніх викладачів іноземних
мов, тобто проаналізувати їх відношення до навколишнього світу, до самого себе,
з’ясувати ядро мотивації, встановити їх соціальну активність з позиції професійно32 | Міжнародний гуманітарний дослідницький центр
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педагогічної орієнтації. У своїй методиці М. Рокич дає нам можливість звернути
увагу на те, що саме є ціннісним для майбутніх викладачів іноземних мов: отримання
цікавої роботи, стабільне матеріальне забезпечення, суспільне визнання, продуктивне
життя (максимально повне забезпечення своїх можливостей, сил і здібностей);
упевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів) [4].
У процесі експериментального навчання здійснено також поточний контроль
процесу формування лінгвометодичної компетентності за мотиваційно-ціннісним
критерієм. Він полягав у проведенні систематичних завдань навчально-ігрового
характеру та завдань на рефлексію, що сприяли підвищенню мотивації. Виконання
таких завдань, спрямованих на розвиток лінгвометодичної компетентності, є
важливим елементом оволодіння теоретичною інформацією на практичному
рівні в процесі педагогічної апробації. Так, для розвитку мотиваційно-ціннісного
критерію були використані навчально-ігрові завдання на складання алгоритмів
(скласти алгоритми проведення занять різних типів, фрагментів занять, циклів
занять для студентів різних спеціальностей тощо); класифікації (наприклад, вправи
для використання за різною освітньою метою потрібно було класифікувати за
різними цілями), деталізація (до вже розробленого плану заняття необхідно
підібрати ефективні освітні технології, методи та форми роботи, ураховуючи
освітні цілі студентів різних спеціальностей тощо). Пропоновані завдання
виконувалися та обговорювалися на практичних заняттях під час групових форм
роботи, визначалися найкращі варіанти та корегувалися недоліки. Завдання для
викладачів ЗВО – стимулювати до рефлексії в процесі виконання таких завдань,
обговорювати, що їм удалося, а що ще потрібно доопрацьовувати, давалися
рекомендації щодо подальшого редагування помилок та уникнення їх у
майбутньому. Підкреслимо, що під час виконання подібних завдань майбутні
викладачі іноземних мов навчалися не тільки усвідомлювати результат своєї
педагогічної діяльності, а й важливість конструктивної критики для рефлексії.
Підсумковий етап має меті налаштувати майбутніх викладачів іноземних
мов на саморозвиток та самовдосконалення впродовж професійного становлення,
установити підсумковий рівень сформованості лінгвометодичної компетентності
в майбутніх викладачів іноземних мов.
Отже, усі ці показники дають можливість у межах мотиваційно-ціннісного
компонента оцінити, на що саме орієнтовані майбутні викладачі іноземних мов
у процесі їхньої фахової підготовки, а також стають підґрунтям для визначення рівня
сформованості лінгвометодичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ”
Дослідження теоретичних основ вирішення проблеми поліпшення якості
формування інформаційної компетентності майбутніх судноводіїв передбачає
визначення сутності ключових понять дослідження. Одним з основних є поняття
“інформаційна компетентність майбутніх фахівців з навігації та управління суднами”.
Зазначимо, що метою навчання у ЗВО морського спрямування є набуття
здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей,
необхідних для зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден
(за спеціалізаціями); роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що
забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства;
продовження навчання на другому рівні вищої освіти. У Наказі від 13.11.2018 р.
№ 1239 “Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 “Річковий
та морський транспорт” [1] зазначено, що спеціалізація “Навігація і управління
морськими суднами” відповідає:
– спеціалізації “Судноводіння”, за якою здійснювалась підготовка в межах
спеціальності 271 Річковий та морський транспорт за Переліком галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266,
до введення в дію цього стандарту;
– напряму підготовки 6.070104 “Морський та річковий транспорт” (професійне
спрямування “Судноводіння”) за Переліком напрямів підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719;
– спеціальності “Судноводіння”, зазначеній у Положенні про звання осіб
командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженому наказом
Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013 р. № 567 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 23.08.2013 р. за № 1466/23998 [1].
У законі України “Про освіту” компетентність визначено як “динамічну
комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити
професійну та/або подальшу навчальну діяльність” [2]. Проте у публікаціях
інформаційну компетентність пов’язують з умінням використовувати інформаційні
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технології, засоби і методи. Йдеться про компетентність у сфері інформаційнокомунікаційних технологій. Проте таке розуміння уявлення про цю компетентність.
Тому у широкому значенні її варто ототожнювати з умінням переосмислювати
інформацію, розв’язувати завдання щодо пошуку інформації з використанням
бібліотечних та електронних інформаційно пошукових систем, тобто здійснювати
інформаційну діяльність із використанням традиційних та інноваційних технологій.
Дослідник М. Головань до найбільш суттєвих властивостей інформаційної
компетентності відносить знання інформатики (як предмету); використання
комп’ютера як необхідного технічного засобу); сукупність знань, умінь та навичок з
пошуку, аналізу та опрацювання інформаційних даних; ціннісне ставлення до
інформаційної діяльності; наявність актуальної освітньої чи професійної задачі, в
якій актуалізується та формується інформаційна компетентність [3].
Дослідники з Університету Огайо (англ. Ohio University, США) [4] запропонували
тлумачити інформаційну компетентність як здатність ефективно реалізовувати
власні інформаційні потреби – знаходити, оцінювати та використовувати відповідну
інформацію, необхідну для прийняття рішень. Університетські дослідники
вважають, щодо змісту інформаційної компетентності майбутнього фахівця
доцільно віднести здатність визначати і чітко формулювати потребу в певній
інформації; уміння ідентифікувати тип і формат потенційних джерел інформації;
уміння оцінювати користь і шкідливість від придбання необхідної інформації;
здатність обирати оптимальні способи отримання інформації; уміння критично
оцінювати отриману інформацію та її джерела, відбирати інформацію для
включення в знання; спроможність ефективно використовувати отриману
інформацію для досягнення особистих цілей або як член групи; здатність
дотримуватися етичних і юридичних норм використання інформації.
Оскільки необхідно визначити сутність поняття “інформаційна компетентність
майбутніх фахівців з навігації і управління морськими суднами”, то необхідно
врахувати особливості їхньої професійної діяльності та професійно-особистісні
вимоги, що висуваються нормативно-правовими документами до рівня їх
кваліфікації. Для цього доцільно провести узагальнення вимог наказу МОН
України від 13.11.2018 р. № 1239 “Про затвердження стандарту вищої освіти за
спеціальністю 271 “Річковий та морський транспорт”.
З урахуванням результатів аналізу наукових праць, виконаних вітчизняними
та зарубіжними вченими, а також вимог нормативно-правових документів, що
регламентують сферу підготовки майбутніх судноводіїв, інформаційну компетентність
фахівців з навігації й управління суднами можна визначити як професійноособистісну властивість або здатність, що ґрунтується на знаннях, уміннях,
досвіді використання інформаційних і комунікаційних технологій, електронних
картографічних навігаційно-інформаційних систем в галузі судноплавства. Ця
компетентність охоплює знання, уміння, навички, здатності та професійно-важливі
властивості, сукупність яких дозволяє ефективно розв’язувати професійні завдання
із використанням засобів інформаційних технологій і комп’ютерних телекомунікацій,
ефективно користуватись традиційною друкованою та цифровою формами
інформації у повсякденному житті й у професійній діяльності.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ ЗБІРКИ
“ХЛІБ ДЛЯ ЯНГОЛА” ВІКТОРА КРУПКИ
У контексті розгляду програм з української літератури варто звернути увагу
на вивчення розділів “Література рідного краю” (5 – 11 класи), “Із сучасної
української поезії кінця ХХ-початку ХХІ століття (на вибір)” (8 клас), “Сучасна
українська література” (11 клас). Одним із родів літератури, який може бути
розглянутий у контексті зазначених розділів, є лірика. Про особливості роботи
над ліричними творами викладено у працях Г. Е. Лессінґа, Й. В. Ґете, О. Веселовського,
Ю. Тинянова, Ю. Лотмана. З-поміж сучасних дослідників ліричних творів можемо
назвати науковців-літературознавців і методистів Ю. Коваліва, Л. Мірошниченко,
О. Ісаєву, Г. Токмань, І. Небеленчук, Б. Степанишина та інших.
Поява нового літературного покоління стала передумовою висвітлення
нових тем і форм, уведення у художній простір ліричного твору нових образів,
своєрідного бачення проблеми національної культури, сприяла зображенню
внутрішнього світу героя, осмисленню призначення людини у світі з відчуттям
історичності й особистої відповідальності.
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До нового літературного покоління належить вінницький поет Віктор Крупка.
Його творчості притаманне широке коло тем, уведення у вірші різних образів,
поєднання внутрішнього світу автора з реаліями буття. Саме таке поєднання
читачі бачать у новій збірці поезій “Хліб для янгола”. У вічному земному
поєдинку схрестилися гріховна сутність людини та прагнення до світла як
природного явища, так і духовного втілення. Дослідник І. Фарина зазначає, що
“Хліб для янгола” і засвідчує бажання <…> творити портрет душі ліричного
героя на помежів’ї модерну і традиції” [4].
Одним із образів збірки є образ птахів, які “злітаються у помежів’я сну”,
щоб розлетітися на світанні. Образ птахів можемо трактувати багатозначно: це і
думки ліричного героя, і надії-безнадії, і будні-свята, і сірість-святковість життя.
Коли дме вітер у груди, то ліричний герой в одній поезії зізнається, що він
лишається без крил і зграї (“гра”). Образ вітру можемо розглядати як життєві
негаразди, а то й перешкоди. Лишитися без крил і зграї – без опори, можливо,
родини, дружньої підтримки. Птахи є символом життя, на переконання автора,
адже “шелестінням крил / народжують для тебе небо” (“народжують небо”)
[1, с. 10], а це означає, що у “щоденній драмі життя” існують “чекання, видихи,
серпні” і “струмує твій невичерпний сміх”.
Неоднозначним у творчості Віктора Крупки є образ дзеркала. Зазвичай ми
звикли бачити у дзеркалі власне відображення. Проте давньогрецькі мислителі
розглядали дзеркало як предмет відображення справжньої людської сутності чи
то душі. Звідси прийом віддзеркалення чи принцип дзеркала, який доволі часто
трапляється у творах художньої літератури. Концепт дзеркала є предметом
дослідження літературознавців М. Бахтіна, Ж. Лакана, М. Фуко, О. Лосєва, Ю. Лотмана,
У. Еко, Р. Шпета та інших. Зокрема М. Бахтін розглядає дзеркало не як звичайний
предмет, а як такий, що виконує гносеологічну функцію, тобто поєднання
тілесного та духовного, реального й ірреального. Відтак образ дзеркала, зокрема
в постмодерністській літературі, пов’язували зі світоглядними й екзистенційними
пошуками людини та її вибором.
Проте у збірці “Хліб для янгола” постає викривлене дзеркало, відповідно – і
відображення в ньому: у викривлених дзеркалах я мов Сократ, / де немає
реальності ані дороговказів [1, с. 53].
Споглядаючи себе в дзеркалі, мало хто замислюється над власною сутністю.
Розглядання свого відображення в дзеркалі – милування зовнішністю чи,
навпаки, обурення нею – це лише зовнішня оболонка, що, за М. Бахтіним, є
виявом тілесного. Про це читаємо у вірші Віктора Крупки “викривлені дзеркала”.
Люди, які дивляться в них, забули про людську сутність. Вони дбають лише про
матеріальне, відкинувши духовне, однак як і ті, які створюють дзеркала – без
душі, не зважаючи на неї. Поряд із дзеркалом автор уводить образ води, що має
цілющу властивість не просто відроджувати душу, а допомагає не піддатися
спокусі дбати тільки про матеріальне. Вода, на переконання поета, і є джерелом
духовності й засобом “омивання” душі від гріха.
Однією із мрій автора є прозріння заблукалих душ у теміні світу. Прозріння
може відбутися у цілковитій тиші. Тому важливо навіть шепотом не осквернити
її, оскільки вона свята. Саме у тиші можливе відродження душі, адже вона
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“блукала у травах”, “втрачала сенси”, “карбувала гріх блудного сина”. Однак
душа – то сховок віри, любові, співчуття, милосердя (“тримай у кишені на всяк
випадок одну монету”, щоб згодом віддати її подорожньому – “трава, наче
віра” [1, с. 39]. Тож трапляються такі образи, як-от: сповідь, молитва, дух, храм,
собори – образи віри, відродження душі, таїнства, святості. Автор переконує, що
важливо зберегти чистоту душі. Хоча як би важко не було, хоча як би не
клубочилися сиві тумани, хоча як би не стогнала душа малим настраханим
пташам, варто зберігати людську гідність, рятуючись молитвою, оскільки тільки
вона “лягає мені в незачовгану віру” (“любов – божество”) [1, с. 29]. Віктор Крупка
неодноразово застосовує слово “молитва” як найсильніший символ віри,
відновлення сил і навіть як потужний засіб, щоб розвіяти печаль, яка сірим круком
тисне груди. Герой віршів, щоб відігнати нехороші думки та відчути легкість у душі,
стверджує: “змережу у ніч останню молитву” (“литимусь”) [1, с. 36]. Любов до
всього визначає сутність людського призначення. Усе, що бачить ліричний герой
довкола, те намолене. Воно становить єдине ціле – любов. Тому він зізнається: “я
теж хотів би у любов намолену” (“намолені”) [1, с. 41]. Відчуття любові сприяє
тому, що “настає відчуття щастя” [3, с. 45]. Краса, любов, віра, святість – ті
скарби, які людина має віднайти у своїй душі, кожного дня “насичувати” їх, як того
знесиленого птаха, вигодовувати для високого лету. І як би важко не було, варто
жити, вірити і прямувати до собору власної душі, оскільки вона, “наче сонце”, має
нести світло, як сонце має обігрівати не просто навколишніх, а нужденних. Хліб,
коло, небо, ріка, сонце – це ті образи, які символізують віру, життя, плинність,
світло, прозріння, духовне сходження. Віктор Крупка доволі часто у віршах
використовує образ хліба як символ життя, пізнання світу та себе в ньому. Саме
“маленький окраєць” із кожним кроком наближує нас до мудрості та мудреців.
Звідси така незвична назва збірки – “Хліб для янгола”. Тож можемо
стверджувати, що у кожного у душі живе Янгол. Доволі важливо утримати його,
не дати йому відлетіти, утекти, щезнути.
Багата образність, неповторні засоби визначають зміст поетичних творів.
Наведемо лише незначну частину тих самобутніх авторських знахідок: “відчути
ранку хмільне волосся”, “на кінчики пальців лягає сонячне світло”, “мріє
ніжність за останнім переляком”, “ввігнувся жбан від бабиного літа”, “на
стіну проти вашого ліжка подивиться сонце впритул”, “і дивиться ранок, і
вечір вдивляється… / прочитують те, що слідам залишилося”, “тікає сад… /
звис між небом і землею… / лише вбирає позасвіть історії…” та інші. Неабияку
цікавість викликають не тільки рядки, а й навіть слова-авторські знахідки, якими
рясніє збірка та які “позначені нелогічністю та рідковживаністю: “антидощі”,
“отченашить”, “одзвуччя”, “перестрах”, “ретардований”. А ще просяться до
цього переліку: “помежів’я”, “егрегор”, “перекотивітер”, “міжсвіття”,
“застовбуріти”, “карбунок” [4].
Кожен вірш збірки варто читати уповільнено, вдумливо, зосереджено,
розмірковуючи над кожним словом, заглиблюючись у зміст поетичних рядків.
Поезію Віктора Крупки можемо охарактеризувати такими рядками:
Згустки слів понесуться у зболену вись
І затихнуть далеко в розпачливій тиші...
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Знов химерник химерить... Рядки полились
Незамацані, сильні, глибокі і свіжі [3, с. 66].
Дослідивши теми, мотиви, сутність поетичних творів, провівши аналітичну
роботу, можемо стверджувати, що вірші мають глибинний сенс і наповнені
філософським контекстом. Предметом дослідження можуть бути інші образи,
художні засоби, особливості самобутнього авторського стилю.
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дослідницький центр, 2021. С. 39 – 41.

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ ТА МОВИ
(СLIL) В АНГЛОМОВНОМУ ВИБІРКОВОМУ ВИШІВСЬКОМУ КУРСІ
“МОВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ”
Курси дисциплін, в яких проводиться поєднане (інтегроване) навчання
предметного змісту немовної дисципліни та іноземної мови, що вивчається (CLIL –
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Content and Language Integrated Learning [1]), є дуже поширеними в шкільній і
вишівській освіті країн Євросоюзу і вважаються дуже ефективними, але, нажаль,
вони ще мало розповсюджені в Україні. Саме це послужило стимулом для
розробки і впроваджені в Університеті імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) двох
англомовних вибіркових курсів з немовних дисциплін, що були призначені для
студентів усіх спеціальностей Університету, які володіють англійською мовою
принаймні на рівні В1+/В2. Перший з цих вибіркових англомовних курсів “Основи
психології та педагогіки” був створений для студентів І року навчання усіх
спеціальностей Університету і вже був описаний у міжнародній науковій печаті
[4]. Другий з них – “Мовна модель сучасної ділової комунікації” є призначеним
для студентів ІІ року навчання і обговорюється в цій роботі.
Спочатку, коли цей курс вперше розроблявся у 2010 р., він призначався
тільки для студентів економічних і бізнесових спеціальностей, які володіють
англійською мовою і планують користуватися нею для проведення своєї
міжнародної професійної діяльності. Але вибірковий курс виявився популярним
серед студентів усіх спеціальностей, навіть філологів (що недивно, тому що і вони
дуже часто спеціалізуються у діловій комунікації), так що кожного року на нього
записуються від 30-50, а інколи навіть більше осіб.
Метою курсу є ознайомлення студентів з діловим спілкуванням англійською
мовою як мовою міжнародної комунікації в аспектах: використання в цій
комунікації різних варіантів цієї мови, їх впливу на розвиток міжнародної ділової
комунікації, етикету проведення такої комунікації, норм і шляхів проведення
англомовних ділових переговорів, презентацій і ділових телефонних розмов.
Передбачається не тільки набуття студентами відповідних знань, але й
оволодіння ними певними навичками та вміннями, наприклад, навичками та
вміннями вести англомовні ділові переговори англійською мовою.
Курс розрахований на один семестр і складається з 9 двогодинних лекцій
(18 год.), 9 двогодинних семінарів (18 год.) і 54 год самостійної роботи студентів
(усього: 90 год.). Серед тем, які вивчаються у курсі, є такі як: International
languages of business communication and the role of English as a planetary language
of business communication; British and American Business English in international
business communication; Language and behavioral etiquette in intercultural business
communication conducted in English; Business negotiations, business presentations,
business telephoning in English in intercultural contexts та інші.
За кожною лекцією слідує семінар/практичне заняття, протягом якого
відбувається не тільки теоретичне обговорення розглянутих у лекції питань, але
й практичні тренінги, наприклад, з оволодіння уміннями підготовки та проведення
ділових презентацій. Усі лекції ведуться інтерактивно, тобто із залученням студентівслухачів до відповідей на запитання лектора, стимуляцією висловлювань ними своїх
думок, розкриттям своїх фонових знань з питань, що обговорюються, тощо. Звичайно,
вся робота ведеться англійською мовою, а використання рідної мови суворо заборонено.
Таким же чином, тобто тільки англійською мовою, ведуться семінарські/
практичні заняття. Тут основними видами навчальної діяльності є креативна
експерієнційна робота студентів, що базується на опануванні мови через
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практичний досвід іншомовної комунікації [2]: студентські презентації за темами
курсу, мозкові штурми, аналіз кейсів, дискусії, рольові та ділові ігри, проєктні
завдання, написання есе та звітів тощо. Всі ці види роботи виконуються на основі
знаходження студентами необхідної для виконання творчих завдань інформації
на англомовних Інтернет сайтах. Регулярність подібної онлайн роботи перетворює
навчання у курсі на змішане, або комбіноване, з рівновагою та рівнозначущістю
офлайнової та онлайнової навчальної діяльності [3].
Багаторічне (з 2011 р.) викладання вибіркового англомовного курсу “Мовна
модель сучасної ділової комунікації” довела високий рівень ефективності його
побудови та тієї методики, яка була покладена в основу навчання студентів у
ньому. Ця ефективність стосується як результатів навчання самого предметного
змісту курсу, так і удосконалення та інтенсивного розвитку навичок та вмінь
англомовної ділової комунікації у тих, хто навчаються.
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КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ: НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Сьогодні очевидно, що лише одних директивних, авторитарних методів
управління для успішного виконання завдань професійної діяльності замало.
Справжній лідер – керівник органу охорони державного кордону повинен уміти
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впливати на інших членів колективу не тільки силою наказу, але й своїм
авторитетом та авторитетним словом. Належний рівень комунікативних умінь
стає визначальним чинником ефективності діяльності будь-якої організації, у
тому числі й прикордонних підрозділів.
Дослідники одностайні щодо значення діалогу в людському житті, який
допомагає людям зрозуміти один одного, визнавати думку інших, узгоджувати
зусилля для досягнення спільних цілей. С. Ганаба щодо цього наголошує, що
тільки в діалозі, підкреслює дослідниця, можна зрозуміти іншу людину, її світогляд
і цінності, а визнання Іншого через діалог унеможливлює домінування та пригнічення
одним Я світу Іншого буття [1, с. 79]. П. Фрейре також зазначає, що діалог є способом,
за допомогою якого люди досягають значення як людські істоти, тому що “ніхто
не може сказати правдивого, справжнього слова сам один”, “людське існування
здійснюється не в мовчанні, а у слові, в роботі, у дії та роздумах” [2, с. 70].
Процесуальний аспект діалогу визначає відповідні методи, “головною
характеристикою яких є чутливість до відмінностей та досвіду Іншого” [3, с. 46].
Йдеться про діалогічні методи, які відрізняються посиленою увагою до різних
аспектів взаємозв’язку людей у ситуації їхньої зустрічі… [4, с. 175]. Ознаками
діалогічного педагогічного спілкування, за Н. Волковою, є те, що учасники визнають
рівність позицій один одного, відкриті до співробітництва, довіряють один одному,
бажають досягти взаєморозуміння, намагаються дійти спільного бачення ситуації,
збагатитися ідеями, думками, враженнями, спільно розв’язати проблему [5, с. 30].
Саме діалог допомагає виявляти виважене і водночас поважливе ставлення до іншої
людини, до її світогляду і цінностей. Діалогічне спілкування стає партнерською
взаємодією, що допомагає узгодити й об’єднати зусилля для налагодження
відносин і досягнення результату. За відповідної організації навчальної роботи
діалог може стати провідним фактором формування комунікативних умінь.
Для розвитку навичок професійної взаємодії та комунікації майбутніх
офіцерів-прикордонників важливо пояснювати значення діалогічних форм
взаємодії, уміння вести діалог для розуміння один одного, для узгодження
зусиль та досягнення спільних цілей. Викладачі особливу увагу повинні звертати
на формування у курсантів уміння вести діалог. Зокрема під час вивчення теми
“Ділова бесіда” курсанти мають вивчити сутність ділової бесіди, її функції та
структуру, необхідні умови успішного включення в мовленнєвий контакт, шляхи
попередження невдач безпосередньо під час спілкування. Значну увагу потрібно
звернути на те, як проводити бесіду з громадянами, які перетинають державний
кордон у пунктах пропуску. Акцент треба робити на тому, що інспектор
прикордонної служби повинен уміти обирати ефективні стратегії і тактики, в
основі яких мають бути гуманістичні комунікативні установки.
На основі діалогу можна будувати евристичні бесіди, презентації, “мозковий
штурм”, “круглі столи”, “ділові ігри”, практичні групові й індивідуальні вправи,
обговорення відеозаписів тощо [4, с. 39]. Зокрема під час вивчення навчальної
дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” доцільно проводили
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евристичні бесіди щодо стратегії і тактики фахового спілкування, ділових знайомств
через посередника і без посередника, звернення до співрозмовника, правил
знайомства і представлення, використання слів-індексів і слів-регулятивів для
називання осіб, невербальних засобів спілкування та ін. У такий спосіб курсанти
вчитимуться встановлювати контакти; враховувати ситуацію, у якій відбувається
спілкування; отримувати чи повідомляти інформацію; пояснювати та аргументувати
свою думку, визначати та відстоювати стратегію комунікативної поведінки;
передбачати результат свого висловлювання або відповідь співрозмовника;
уважно слухати й чути, підтримувати розмову. Значну увагу викладачі звертали
на вміння курсантів слухати, задавати уточнювальні питання, перефразовувати
чи інтерпретувати почуте і сказане.
Отже, для належної комунікативної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
у вищому військовому навчальному закладі необхідно використати педагогічні
резерви освітнього процесу, звертаючи увагу на потенціал діалогічних методів
навчання і правила, цінності та норми професійної культурної взаємодії.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЇХ РОЗВИТКУ В ОСВІТІ УКРАЇНИ
Поки деякі українські вчителі мріють про комп’ютери, принтери та нові
дошки в класах, дива технологічного прогресу відкривають неозорі можливості
для освіти. Деякі з них надзвичайно дорогі і їх покупку можуть собі дозволити
заможні приватні школи, а для інтеграції інших у навчальний процес потрібні
лише натхнення та запал самого вчителя й знання англійської мови.
Щоб якнайкраще підготуватися до майбутнього, нинішнім та прийдешнім
поколінням треба здобувати та відточувати наступні навички:
– критичне мислення;
– комунікаційні навички;
– емоційний інтелект;
– аналітичні здібності;
– технічні навички (STEM).
Навчання необхідних навичок має відбуватись у школах вже тут і зараз. В
ідеальному портреті сучасного учня вбачається:
– завжди мобільний;
– співпрацює завжди й з усіма;
– зростає в соцмережах;
– навчається скрізь і будь-коли.
Усі ці якості в тому числі мають підтримувати та розвивати вчителі. Отож,
вчителі нового покоління не мають бути трансляторами даних, а повинні тільки
спрямовувати навчальний процес, діти повинні навчатися самі, активно
працювати в команді. Вчитель не “ізольований” у межах свого предмета, а
активно співпрацює з педагогами інших спеціальностей, які вважають технології
“надбудовою в навчанні” та активно їх використовують, а не просто “вивчають”.
Відхід від традиційного уроку через використання в процесі навчання нових
технологій дозволяє усунути одноманітність освітнього середовища і монотонність
навчального процесу, створить умови для зміни видів діяльності учнів, дозволить
реалізувати принципи здоров'язбереження [2].
Інновації в освіті – це необхідне явище, динамічне за характером і розвивальне
за результатами, яке дозволяє вирішити суперечності між існуючою системою
підготовки кадрів і потребами суспільства щодо її вдосконалення. Інновації в
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освітньому процесі повинні бути направлені на підготовку конкурентоздатних
фахівців, які зорієнтовані на динамічні зміни у науці та промисловості, здатні до
самовдосконалення протягом всього життя, професійної мобільності і творчої
реалізації в обраному полі професійної діяльності. Виходячи з цього вчені
зосереджуються на тому, що інноваційна педагогічна технологія — це синтез
досягнень педагогічної науки і практики, поєднання традиційних елементів
існуючого досвіду і того, що породжено суспільним і технічним прогресом та
гуманізацією, демократизацією суспільства і технологічною революцією.
Модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального безперервного
характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі [1].
На сьогоднішній день, одними з актуальних інтерактивних технологій
навчання є віртуальна та доповнена реальності. Ці імерсивні методи навчання
потенційно можуть стати основним інструментом в освіті й здійснити революцію в
навчанні як школярів, так і студентів. Вчителі можуть використовувати віртуальну й
доповнену реальність для взаємодії учнів з різними об’єктами в тривимірному
просторі. Віртуальна реальність – різновид реальності в формі тотожності
матеріального й ідеального, що створюється та існує завдяки іншій реальності. У
вужчому розумінні – ілюзія дійсності, створювана за допомогою комп`ютерних
систем, які забезпечують зорові, звукові та інші відчуття. Сприйняття віртуальної
моделі з високою мірою достовірності дає змогу якісно і швидко готувати фахівців
з різних спеціальностей: авіація, управління технологічними процесами, медицина,
дистанційне керування технічними засобами тощо. Освіта з використанням
віртуальної реальності дає змогу наочно проводити лекції і семінари, тренінги,
демонструвати тим, хто навчається, всі аспекти реального об’єкта або процесу, що
в цілому дає колосальний ефект, покращує якість і швидкість освітніх процесів і
зменшує їхню вартість. Технології віртуальної реальності дають змогу повною
мірою використовувати те, що людина 80 % інформації отримує з навколишнього
світу з допомогою зору, при цьому люди запам’ятовують 20 % того, що вони бачать,
40 % того, що вони бачать і чують, і 70 % того, що вони бачать, чують і роблять. У
результаті відбувається повне залучення учнів, студентів у навчальний процес,
що підвищує їхню мотивацію й успіхи в отриманні знань.
Українська освіта наразі робить тільки перші кроки в напрямку використання
новітніх технологій. Існує низка проблем, які заважають впроваджувати технології
віртуальної та доповненої реальності в освітніх закладах, оскільки україномовного
контенту все ще недостатньо для проведення повноцінних інтерактивних уроків.
Попри серйозні на перший погляд перешкоди, Україна все ж намагається
впроваджувати технології віртуальної і доповненої реальності.
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АЛГОРИТМ АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ
В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Дистанційне навчання – це універсальна гуманістична форма навчання, що
базується на використанні широкого спектру традиційних, нових інформаційних
і телекомунікаційних технологій, і технічних засобів, які створюють умови для
учня вільного вибору освітніх дисциплін, які відповідають стандартам,
діалогового обміну з викладачем, при цьому процес навчання не залежить від
розташування учня в просторі і в часі [1]. В рамках роботи нами було
проаналізовано наукові роботи з визначення особливостей дистанційного
навчання та визначено дидактичні складові дистанційної освіти, проблему було
визначено у відсутності якісно розроблених засобів адаптивного тестування
здобувачів, що підтвердило актуальність дослідження. Для розробки загального
алгоритму слід розглянути його основні етапи, їх цілі та характеристики.
Для реалізації адаптивного підходу до контролю знань використано модель
учня (МУ), яка включає наступні атрибути:
Унікальний ідентифікатор учня (Iі) – посиланням на розгорнуту інформацію
про студента, що включає прізвище, ім’я, по батькові та іншу контактну інформацію
і = {І0, ІК}, де Iі – безліч учнів, К це загальна кількість учнів.
Курси (С) – містить список курсів, призначених для проходження учнем:
Сі = {С0 ..., Сn}, де Сі – безліч навчальних курсів, призначених для проходження
учнем, n - загальне число курсів.
Модулі (М) – містить список модулів (розділів) курсу, за якими було здійснено
контроль знань МЗ = {М1 , ..., МР}.
Навчальні елементи (НЕ) – список НЕ, пройдених учнем, НЕі = {НЕ1,...,НЕР}, де
НЕі – безліч НЕ, призначених для проходження учнем.
Атрибути питання:
Унікальний ідентифікатор питання (Q) – питання, що відноситься до даного
курсу: Q = { Qi, U0}, де Q – безліч питань, О – загальна кількість питань.
Тип питання (Т) – відображає тип питання.
Ключове слово – вага КС відображає вагу ключового слова в даному питанні,
і впливає на вагу КС за курсом в цілому.
Зміст питання – відображає зміст питання (текст, графіку, мультимедіа).
Варіанти відповідей – якщо вони передбачаються типом.
Шаблон правильної відповіді – шаблон і правило оцінки. Оцінка за питання
виставляється в діапазоні від 0 % (за неправильну відповідь) до 100 %.
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Правильність відповіді (а) – в діапазоні від 0 % до 100 %.
Рівень засвоєння – показує, рівень відображення питання.
Складність питання – відображає складність питання.
Алгоритм контрольного тестування виглядає наступним чином:
1. Перше питання вибирається з безлічі питань, того рівня а, який був
визначений при вхідному тестуванні.
2. За результатами відповіді змінюються рівні КС за курсом на визначену
величину Су *( а - 50% ) / 10 * 100%
Знак вираження визначається “плюс”, якщо а> 50%, інакше – “мінус”.
3. Нове запитання вибирається в такий спосіб:
– якщо Аг (різниця в зміні рейтингу) останніх трьох відповідей не перевищила
0,5, то закінчуємо тест;
– якщо вичерпані всі питання на даному рівні, то закінчуємо тест;
– якщо перевищено максимальну кількість питань для тесту, встановлене
інструктором, то закінчуємо тест;
– якщо а відповіді на попереднє запитання знаходиться в межах [75 % ... 90 %],
то, для уточнення знань вибирається питання з складністю вище чи майже до
попереднього запитання та основі формули Хеммінга [2] питання з однаковими
складнощами порівнюються між собою. Вибирається питання з найменшим сі(х, у),
попередня зміна рейтингу не враховується, якщо на питання відповіли з а<70%
то переходять до наступного питання (без уточнення);
– якщо рейтинг учня на даному рівні менше нижнього порога (г<хн), то рейтинг
змінюється на тв – рівня на один менше від поточного. Рівень а зменшується на одиницю;
– якщо поточний рівень засвоєння – 0, то рейтинг стає рівним нулю;
– якщо рейтинг перевищив тв для поточного рівня, то рівень збільшується на
1 і рейтинг приймає можливе значення тн;
– якщо ж поточний рівень знань 4, то закінчуємо тест;
– вибираємо питання зі складністю дорівнює г помноженої на 5 (стандартне
округлення); якщо г <0,1, то r = 0,1.
Фінальний контроль знань виконується за алгоритмом, аналогічним до
контрольного тестування, однак має окремі особливості. Таким чином, даний
метод дозволяє вимірювати як широту, так і глибину засвоєння знань
випробуваними, об’єктивно групує їх в залежності від якості знань, а також
знижує психологічне навантаження і скорочує час тестування.
Для досягнення головної мети роботи було розроблено підхід і алгоритми
адаптивної підсистеми тестування. Система враховує інтегральні і динамічні
параметри моделі учня, а також реалізує різні режими контролю знань учня. На
основі теоретичних положень роботи був спроектований і реалізований
програмний автоматизований навчально-контролюючий комплекс, призначений
для проведення дистанційного та змішаного навчання.
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АРХІТЕКТУРА ГІБРИДНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
При постійному і інтенсивному зростанні обсягів текстової інформації труднощі
пошуку необхідних відомостей серед безлічі доступних текстів значно зменшують її
цінність. Тому особливу значимість автоматична класифікація текстових документів
має для інформаційно-пошукових систем глобальних мереж, повнотекстових баз
даних та автоматизації аналітичних процесів. Виходячи з цього, завдання
автоматичної класифікації тексту, представляючи собою окремий випадок завдання
розпізнавання сенсу та необхідності використання даного слова, є в наш час
актуальною проблемою, що зачіпає різні сфери людської діяльності. Фактично,
автоматична класифікація являє собою математичні операції над об’єктами,
представленими математично. Виходячи з вищесказаного, незважаючи на
принципові відмінності, нейронну і семантичну мережі можна уявити у вигляді
математичних перетворень, що дозволяє знайти універсальний математичний апарат
для створення ефективного гібрида. Виходячи з поставленого завдання, було
вирішено зупинитися на невеликій кількості шарів (3 шари), обмежитися досить
невеликою розмірністю, проте ввести високу щільність зв’язків між нейронами в шарі
і між шарами. Що стосується різних типів синапсів, то цей прийом застосовується на 3
етапі функціонування гібридної мережі. Синоптичні зв’язки між нейронами,
встановлені на 1 етапі функціонування мережі значно вище, ніж додаткові,
встановлені на 3 етапі. Це дає можливість скоротити навчання, ввівши семантичні
зв’язки, і встановивши додаткові зв’язки, ввівши звичайні асоціативні зв’язки.
Виділимо окремі підзадачі, вирішення яких призводить до досягнення поставленої
мети: 1) вибір істотних для завдання ознак; 2) вибір або розробка архітектури
нейронної мережі, рішення завдання; 3) отримання навчальної вибірки з найбільш
представницьких векторів просторів властивостей; 4) навчання нейронної мережі на
навчальній вибірці. Підзадачі 1 – 3 багато в чому вимагають експертного досвіду
роботи з нейронними мережами, і тут немає вичерпних формальних рекомендацій.
Так як зроблена спроба відійти від класифікації на нейронних мережах, як роботи з
ознаками [2], це знайшло своє відображення у виборі конфігурації і основних
параметрів розроблюваної мережі. Усі обрані характеристики мережі спрямовані на
створення гібридної моделі. Виходячи з цього, при розробці представленої гібридної
моделі практично не проводився вибір істотних для розв’язуваної задачі ознак і
формування просторів властивостей. Пункти 3 і 4 проводилися тільки на 3 етапі
створення гібридної мережі, коли основні зв’язки були вже встановлені.
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В процесі функціонування, мережі [1] здійснюється перетворення вхідного
вектора у вихідний, тобто переробка інформації. Конкретний вид виконуваного
перетворення даних обумовлений не тільки характеристиками нейроподібних
елементів, а й особливостями мережевий архітектури, а саме топологією міжнейронних
зв’язків, вибором певних підмножин елементів для введення і виведення інформації,
способами навчання мережі, наявністю або відсутністю конкуренції серед нейронів,
направленням і способами управління і синхронізації передачі інформації між нейронами.
З точки зору топології можна виділити три типи нейронних мереж [2]:
– повнозв’язані;
– багатошарові або шаруваті;
– слабозв’язані (з локальними зв’язками).
У повнозв’язних нейронних мережах [2] кожен нейрон передає свій вихідний сигнал
іншим нейронам, в тому числі і самому собі. Всі вхідні сигнали передаються всім нейронам.
Одношарова мережа складається з групи нейронів, що утворюють шар. Є входи,
на які подаються сигнали, і шар обчислює нейрони, позначені квадратами. Кожен
елемент з множини входів є окремою вагою, з’єднаною з кожним нейроном, а
кожен нейрон видає зважену суму входів в мережу.
У багатошарових нейронних мережах нейрони об’єднуються в шари. Шар
містить сукупність нейронів з єдиними вхідними сигналами. Число нейронів в
шарі не залежить від кількості нейронів в інших шарах. У загальному випадку
мережа складається з шарів, пронумерованих зліва направо.
Зовнішні вхідні сигнали подаються на входи нейронів вхідного шару (його
часто нумерують як нульовий), а виходами мережі є вихідні сигнали останнього
шару. Крім вхідного і вихідного шарів в багатошаровій нейронній мережі є один
або кілька прихованих шарів.
Так як на початковому етапі зв’язку в гібридної мережі встановлюються
семантично, а на етапі перетворення в асоціативну нейронну мережу проводиться
навчання за зразками із заздалегідь відомою областю знань (тобто навчання з учителем),
тому обраний тип частково повно багато шарової мережі без зворотних зв’язків.
Розроблено структуру гібридної нейронної мережі і обрані її параметри.
Розроблено її складові і механізм дії розробленої моделі. Описано спосіб
представлення даних для нейронної мережі, відбору термінів та встановлення
семантичних зв’язків, принципи формування навчальної вибірки. Запропоновано
модель нейронної мережі, що складається з трьох шарів, які збудовані ієрархічно,
узагальнюючи початкові одиниці тексту (слова) в поняття і далі – в галузі знань.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТУВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ПРОГРАМУВАННЯ” В СИСТЕМІ LMS MOODLE
LMS Moodle є платформою, дистрибутив якої розповсюджується безкоштовно
за принципами ліцензії Open Source. Moodle (Modular Object Oriented Dictance
Learning Environment) – це програмне забезпечення для організації інформаційних
ресурсів в мережі Інтернеті або комп'ютерних мережах (CMS). Вона також відома як
система управління навчанням (LMS) або віртуальне навчальне середовище (VLE) [2].
Створення бази питань і конструювання тестів у системі Moodle здійснюється
з використанням елементу “Тест”. Він дозволяє створити базу питань, налаштувати
проходження тестування та нарахування балів під час оцінювання й контролю.
Всі створені автором курсу питання містяться в базі даних і можуть бути використані
в даному чи різних курсах. Більша частина типів питань тесту оцінюється
автоматично, також викладач має змогу створювати коментарі до питань.
Інструментальні засоби Moodle дозволяють створювати наступні види
тестових завдань: завдання у закритій формі, множинний вибір, альтернативні,
завдання у відкритій формі “коротка відповідь”, завдання, що передбачають
відповідь у вигляді числа, завдання на установлення відповідності, завдання
відкритої форми, що дають можливість дати розгорнуту відповідь.
Для того щоб сформувати фіксований перелік тестових питань необхідно
поставити прапорець перед назвою тестового завдання в баз питань. Питання
доцільно структурувати, розподіливши їх за темами, що також дозволяє
розробити підтеми. В ході створення тесту з програмування ми розбили питання
за розділами. Наприклад, тема “Організація вибору та управління роботою
проекту” містить підтеми “Оператори розгалуження” та “Організація вибору за
допомогою перемикачів”. В цей блок входять питання з організації вибору, а
також властистивостей та використання залежного перемикача (TRadioButton),
групи залежних перемикачів (TRadioGroup) та незалежного перемикача (TCheckBox).
Після створення бази питань тестових завдань необхідно налаштувати
проведення тестування. Доступ до тестів доцільно дозволити тільки на час
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проходження тестування студентами. Щоб це забезпечити необхідно відключити
видимість тесту на сторінці навчального курсу. Найпростіший спосіб це зробити за
допомогою списку кнопки “Редагування”. Серед елементів списку необхідно
вибрати пункт “Сховати”. Студенти тест бачити не будуть, а для автора курсу він
буде відображатися. На час іспити або заліку для забезпечення доступності тесту
для студнів необхідно в списку “Редагування” вибрати пункт “Показати”.
Кількість спроб проходження тесту та метод оцінювання варто налаштувати за
допомогою параметрів “Оцінка”. З курсу “Програмування” ми вважаємо за доцільне
дозволити дві спроби проходження тесту із зарахуванням кращого результату.
Порядок питань в тесті також налаштовується за допомогою списку
“Розташування”. Він може бути однаковим для всіх або випадковим.
Важливим налаштуванням, на нашу думку, є “Властивості питання”. Воно
дозволяє передбачити відсутність швидкої відповіді після кожного тестового
питання. Це дає можливість студентам час на роздуми.
Інструменти інформаційного середовища Moodle дозволяють створити
низку тестів з програмування, що можуть бути до заліку або екзамену
невидимими та недоступними, а також створити тести для самоконтролю, що
будуть сприяти самостійній роботі студентів з окремих модулів.
Заключним етапом з організації тестування є аналіз результатів тестування.
Їх можна переглянути в таблиці “Відомості про тест”, перейшовши на вкладку
“Статистика”. У списку “Доступні групи” обирається група, що проходила тестування, а
також спроби студентів, що брали участь в тестуванні у списку “Показувати статистику”.
Викладач має можливість бачити загальну статистику, а також провести
аналіз окремих тестових питань, на які була дана відповідь студентами. Для цього
необхідно обрати “Назву питання” в таблиці “Аналіз структури тесту”, після чого
відкриється сторінка з відомостями про окреме тестове питання і статистика.
Результати аналізу опрацювання тестових завдань відображаються графічно у
вигляді гістограми, що розташована після таблиці з результатами внизу сторінки.
Організація тестування таким чином дозволяє спроектувати ефективну систему
педагогічного оцінювання та контролю в процесі вивчення програмування, а також
стимулювати самостійність студентів та формувати навички самонавчання та самоконтролю.
Аналіз результатів дослідження свідчить, що контроль за допомогою засобів
інформаційного середовища Moodle є ефективним та оптимальним способом
оцінювання навчальних досягнень студентів з програмування. Використання
педагогічного тестування на базі системи Moodle забезпечує перехід від традиційної
системи оцінювання успішності студентів до отримання об’єктивної інформації
про навчальні досягнення студентів та підвищити ефективністі контролю.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Задачі управління якістю електроенергії у закладах освіти є важливою задачею
для поліпшення функціонування електричних приладів, зокрема, комп’ютерної
та мультимедійної техніки, проекторів, інтерактивних дошок тощо. Безперебійна
робота даних пристроїв впливає на якість навчального процесу, а також на тривалість
служби електричного обладнання. Вказані задачі [1] повинні бути побудовані на:
– основі моніторингу (безперервний контроль) показників якості електроенергії
на всіх рівнях споживання електроенергії;
– інформаційне забезпечення електропостачання споживачів;
– встановлення вимог до споживача і системі;
– застосування технології синхронізованих векторних вимірювань для моніторингу
та управління якістю електропостачання (WAMS-технології);
– розроблених, обґрунтованих і вчасно застосованих заходів щодо недопущення
погіршення якості електроенергії;
– оцінці впливу якості електроенергії на надійність електропостачання;
– методи оцінки впливу перерв в електропостачанні, в т. ч. короткочасних,
споживачів на можливість збереження і відновлення нормальної роботи
електроустановок після відновлення електропостачання;
– статистичній базі даних вимірювань, що дозволить прогнозувати процеси
в електричній системі, визначити очікувані рівні показників якості електроенергії
в майбутньому, попереджати розвиток аварійних ситуацій, знизивши, таким чином,
ризик виникнення збитків постачальника і/або споживача, за рахунок вчасно
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розроблених, обґрунтованих і вчасно застосованих заходів щодо недопущення
погіршення якості електроенергії;
– оцінці впливу якості електроенергії на надійність електропостачання.
Загальна структура концепції автоматизованої інтелектуальної системи
управління електроспоживанням підприємств з використанням синхронізованих
векторних вимірювань показана на рис. 1.
Оптимізація
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Рис. 1. Загальна структура концепції
В якості вхідних даних для побудови інтерфейсу використовувались такі показники:
дата та час, показник частоти, показник напруги, показник амперажу, відхилення
по напрузі, відхилення по частоті. Логічна структура бази даних показана на рис. 2.

Рис. 2. Діаграма “сутність – зв’язок”
Однією з основних вимог до веб-інтерфейсів є їхній однаковий зовнішній
вигляд і однакова функціональність при роботі в різних браузерах.
Міжнародний гуманітарний дослідницький центр | 53

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

Класичним і найпопулярнішим методом створення веб-інтерфейсів є
використання HTML із застосуванням CSS і JavaScript, як правило за допомогою
скриптових мов на стороні сервера. Проте різна реалізація HTML, CSS, DOM та
інших специфікацій в браузерах викликає проблеми при розробці вебзастосунків
і їхньої подальшої підтримки. Крім того, можливість користувача настроювати
багато параметрів браузера (наприклад, розмір шрифту, кольору, відключення
підтримки сценаріїв) може перешкоджати коректній роботі інтерфейсу.
Чотири програмні коди паралельно генерують показники у реальному часі
та записуються у базу даних MySQL. По цим показникам розраховується
відхилення напруги та частоти. Даний веб-інтерфейс повинен надавати можливість
переглянути показники з вимірювальних пристроїв підключених до мережі
електроенергії у різних місцях. Ці показники повинні бути представлені як і в
табличній формі так і в більш зручній формі для користувача – у формі графіків.
MySQL [2] – це найбільш популярна система управління базами даних (СУБД).
Також крім MySQL існують і інші бази даних це Oracle, MS SQL, PostgreSQL.
Архітектура інформаційної системи зображена на рис. 3. В якості вхідних
даних для побудови інтерфейсу використовувались такі показники: дата та час,
показник частоти, показник напруги, показник амперажу, відхилення по напрузі,
відхилення по частоті.

Рис. 3. Архітектура інформаційної системи
Етапами створення інформаційної системи є:
1. Побудова імітаційної моделі з чотирьох приладів для генерації показників
електроенергії. Імітаційна модель реалізована за допомогою сервісу Google
Colab на мові Python з бібліотекою MySql.
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2. Проектування та створення бази даних для зберігання значень показників.
База даних розміщена на віддаленому сервері і працює на MySql. Програма
працює як сервер забезпечення “багатокористувацького доступу” до обєктів баз
даних. Для побудови бази даних використовували застоснок HeidiSQL.
3. Побудова аналітичної системи визначення якості електроенергії за допомогою
математичного апарату. Аналітична система реалізована за допомогою сервісу
Google Colab на мові Python.
4. Визначення вимог користувачів до веб-інтерфейсу.
5. Проектування та побудова веб-інтерфейсу інформаційної системи для
діагностики якості електроенергії. Веб-інтерфейс реалізований за допомогою
HTML, JS та PHP(скриптова мова програмування, призначена для генерації HTMLсторінок на стороні веб-сервера).
В результаті отримано Веб-додаток, який відображає електричні характеристики
в динаміці в навчальному закладі, обраному з бази даних (рис. 4).

Рис. 4. Веб-інтерфейс системи для відображення
графіку відхилення показників частот
В ході виконання проекту було створено веб-інтерфейс з таблицями та
графіками для аналізу, графічного представлення та виведення результатів
якості електроенергії в навчальних закладах.
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ХМАРНО-ОРІЄНТОВАНІ СЕРВІСИ ДЛЯ
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у освітній
процес закладів освіти пов’язано з використанням хмарних технологій.
Хмарні технології як різновид ІКТ є “сукупністю методів, засобів і прийомів,
використовуваних для збирання, систематизації, зберігання та опрацювання на
віддалених серверах, передавання через мережу і подання через клієнтську програму
повідомлень і даних” [1]. Також автори використовують поняття хмарні технології
навчання як ІКТ навчання, що передбачають використання хмарних технологій.
У роботі [2] було проведено аналіз хмаро-орієнтованих засобів навчання, які
використовують педагоги у своїй професійній діяльності, які доступні за моделлю
SaaS (“програмне забезпечення як сервіс”). Це сервіси мережі Інтернет, серед
яких електронна пошта, освітні сайти, засоби спілкування, пошукові системи та
системи дистанційного навчання.
За допомогою хмарних технологій стало можливим виникнення додаткових
засобів організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти: віртуальні
класи, системи спільної роботи з документом, Інтернет-конференції тощо [2].
У роботі [3] описуються переваги використання хмарно-орієнтованих технологій:
доступність, мобільність, зручність, економічність, гнучкість, висока технологічність,
надійність, масштабованість або гнучкість та співпраця.
Зокрема “пошук способів оптимальної взаємодії учасників освітнього
процесу” та “визначення дієвих технологій управління процесами формування й
надання цифрових освітніх послуг” автори дослідження [4] виокремлюють як
нагальні потреби розвитку професійної компетентності педагогів.
У роботі [5] зроблено висновок, що впровадження хмарних технологій у
освітній процес знизить витрати на придбання програмного забезпечення та
підвищить якість та ефективність освітнього процесу.
56 | Міжнародний гуманітарний дослідницький центр

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

Отже, розгортання сайту закладу освіти, системи управління контентом,
електронних журналів та/або інших хмарно-орієнтованих сервісів потребує
наявності в закладі освіти фахівця з їх адміністрування. Проте нині, як свідчить
практика, це реалізовується силами педагогічного колективу. Керівнику закладу
слід подбати про програмно-апаратну складову мережу закладу освіти, створення
умов для безпечного та безперебійного використання мережі Інтернет, зберігання
та обмін даних учасників освітнього процесу, адміністрування хмарно-орієнтованих
сервісів. Потребує подальшого розгляду дослідження питання про адміністративний
менеджмент ІТ-мережі закладу загальної середньої освіти.
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ДЕМОКРАТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО У СПІЛЬНОТІ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПАРТИСИПАТИВНОГО ПРОЄКТУВАННЯ
На разі не існує єдиної теорії та концепції лідерства, що обумовлюється
відсутністю однозначного підходу до інтерпретації цього феномену. Більшість
сучасних теорій лідерства є ціннісними і розглядають його з позиції міжсуб’єктних
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відносин [1, с. 134]. До основних характеристик ціннісних концепцій лідерства можна
віднести постійне самовдосконалення особистісного потенціалу лідера, довірливі
та партнерські відносини із послідовниками, наділення їх владою через делегування
повноважень та розподільну відповідальність завдяки залученню до прийняття рішень.
Уточнює уявлення про лідерство таке поняття як “стиль лідерства”, тобто
сукупність засобів і методів впливу лідера на інших членів групи. У нашому
дослідженні ми звернемося до традиційної класифікації стилів лідерства, відповідно
до якої їх виділяють три: авторитарний, демократичний та ліберальний [2, с. 24].
Слід відмітити, що усі вони мають свої переваги і недоліки, які проявляються у
певних контекстах. Однак, демократичний стиль є більш прийнятливим для усіх
членів групи, так як його ціннісними орієнтирами є принципи демократії та прав
людини. Так, демократичне лідерство характеризується високим ступенем делегування
повноважень, передбачає процес прийняття спільного рішення і обумовлює необхідність
наявності високого ступеня відкритості та довіри лідера до своїх послідовників.
Вищезазначені характеристики демократичного лідерства визначають однією
із ключових його цінностей – участь або партисипацію (з англ. to participate – бути
частиною чогось, брати участь). У нашому дослідженні ми зосередимо увагу на
демократичному лідерстві у спільноті учнівської молоді, притримуючись наступного
трактування поняття “партисипація”: партисиапція – це “бути задіяним у чомусь,
вирішувати поставлені завдання та розділяти або брати на себе відповідальність” [3, с. 11].
Розглядаючи здатність до демократичного лідерства як одну із якостей,
необхідних для успішної особистісної, професійної, соціальної та громадянської
самореалізації молоді, можемо стверджувати про особливу роль неформальної
освіти щодо розвитку лідерського потенціалу в учнівської молоді як особливої
категорії молодих людей, зокрема, засобами партисипативного проєктування. В
цьому контексті партисипацію слід розглядати як синергію цілей, засобів та
очікуваних результатів неформальної освіти учнівської молоді, а партисипативне
проєктування як один із інструментів їх досягнення.
Можна стверджувати, що партисипативне проєктування – це своєрідне
“спільне творення”, адже особливість партисипативного проєкту полягає в тому,
що в його основу покладений підхід залучення цільової аудиторії, в нашому
випадку – учнівської молоді, до основних процесів проєктування і передбачає
активну участь користувачів очікуваного результату у спільній розробці та реалізації
рішення для себе. Менеджмент партисипативного проєкту має на меті залученість
цільової аудиторії до усіх етапів управління проєктом завдяки наявності можливості
висловлювати свою точку зору та повноважень впливати на процес прийняття рішень.
Молодіжний партисипативний проєкт слід розглядати як такий, що організовується
молоддю для молоді. Цінність партисипативних проєктів полягає у тому, що вони
сприяють розвитку демократичної атмосфери у спільноті учнівської молоді, а тим
самим – розвитку лідерського потенціалу усіх членів проєктної групи, зокрема, таких
його складових, як змістової, аксіологічної та операційної [4, с. 34]. Підтвердженням
ефективності навчання демократичній участі засобами партисипативного проєктування
є результати проведеного нами в рамках міжнародного проєкту “Ми можемо більше!
Для активної громадянської участі молоді в Східній Європі” опитування 137 підлітківчленів проєктних команд учнівської молоді Одеської та Донецьких областей (рис. 1).
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Рис. 1. Опитування в рамках міжнародного проєкту “Ми можемо
більше! Для активної громадянської участі молоді в Східній Європі”
Слід відмітити, що під час опитування розвиток власних лідерських якостей
та навичок зазначався молодими людьми серед інших мотивів участі у реалізації
партисипативних проєктів.
Також результати опитування свідчать про розвиток критичного розуміння та
прийняття молодими людьми цінності участі. Так, на їхню думку участю, зокрема, є:
– 17,5 % – висловлення своєї думки, можливість бути почутим;
– 13,9 % – самоосвіта, саморозвиток, навчання та практика, досвід;
– 13 % – активність під час роботи, включеність, співучасть;
– 10,2 % – робота в команді, командна робота над реалізацією проєкту,
приналежність до команди.
Особливу увагу привертають твердження членів проєктних команд щодо їх
здобутків в рамках реалізації партисипативних проєктів, серед яких:
– 24,1 % – участь в практичній частині проєкту, власний внесок в цей процес;
– 14,6 % – можливість/уміння висловлювати свою точку зору, ідеї, потреби;
– 22,6 % – можливість/уміння працювати в команді.
Отже, підсумуємо, партисипативне проєктування є не лише безпосереднім
інструментом участі, а й освітньою технологією, яка може посприяти розвитку
спроможності до демократичного лідерства у спільнотах учнівської молоді, а
також розуміння молодими людьми партисипації як ключової цінності будь-яких
демократичних спільнот. Використання технології партисипатвиного проєктування
у формальній та неформальній освіті учнівської молоді може стати впевненим
кроком від формалізму та імітації участі до створення спільнот, автентичних у
поцінуванні партисипації, а отже, спільнот, відкритих до демократичного лідерства.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ-ТРЕНАЖЕРА ДИСЦИПЛІНИ
“ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ”
Головною частиною курсу є організація і проведення практичних занять з
використанням апаратного та програмного забезпечення комп’ютера, що надає
можливість краще засвоювати блоки теоретичного матеріалу, шляхом проведення
практичних робіт – робота над поступовим написанням власного програмного
забезпечення для мобільних платформ. Практичні заняття – основа практичної
технології розробки та використання програмного забезпечення, тому процес
викладання теоретичного рівня змісту програми дисципліни (ПД) має бути
виконаним на високому рівні. Логічна структура роботи додатку повинна
будуватися згідно особливостей навчального плану для ПД. Модель плану варто
поділити на певний перелік навчальних елементів на основі яких буде здійснюватися
постановка дидактичних завдань, що будуть передбачені в програмі-тренажері,
для кожної теми: спосіб надання відповідних теоретичних відомостей, форма
організації практичної роботи та форма контролю за даною темою. До переліку
навчальних елементів для ПД “Програмне забезпечення мобільних платформ”
відносяться такі теми: Введення в мобільні додатки; Види Android додатків та їх
компоненти; Структура Android проекту; Побудова інтерфейсу користувача;
Використання віджетів; Відображення списків; Активності та наміри; Використання
фрагментів; Збереження даних; Використання мережі та фонові задачі.
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На основі переліку навчальних елементів ПД розроблені дидактичні цілі
навчання, досягнення яких контролюється системою тестів за відповідними
рівнями засвоєння набутих знань. При автоматизованому контролі знань тести
розробляються за спеціальною методикою, що враховує низький, середній і
високий рівень підготовки студентів. Всі навчальні елементи повинні бути
охоплені тестуванням, число тестів, розроблених з кожного навчального
елементу, необмежено і може постійно поповнюватися, так як навчальний
комплекс має модульну структуру. Після проведення тестування знань в
комп’ютерному класі розробляються коефіцієнт засвоєння знань студентами, що
є основою даної експертної системи оцінки успішності процесу навчання [1].
Коефіцієнт засвоєння знань варіюється в межах від 0 до 1. Коли коефіцієнт
засвоєння більше або дорівнює 0.7 процес навчання вважається за кінченим.
Віртуальне середовище навчання з використанням програми-тренажера на прикладі
ПД “Програмне забезпечення мобільних платформ” має блочну структуру (рис. 1).

Рис. 1. Віртуальне середовище навчання

Рис. 2. Гомеостазисна модель передачі знань.
Оскільки програма-тренажер ПД “Програмне забезпечення мобільних платформ”
відповідає загальним вимогам, що пред’являються до навчальних програм, він
орієнтований на досягнення поставлених викладачем цілей і складається з традиційних
та інформаційних технологій. При застосуванні програми-тренажера “Програмне
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забезпечення мобільних платформ” може бути використано як індивідуальне,
так і групове навчання. У контексті навчання комплекс має гомеостазисну модель
передачі знань. Глобальною метою застосування програма-тренажер є підготовка
студентів до повноцінної і ефективної участі в суспільному і професійному областях
в умовах інформаційного суспільства. При його застосуванні відбувається зміна відносин
між педагогом і студентом. Вони переходять в процес спільної творчості (рис. 2).
Програма-тренажер являє собою навчаючу, тестуючу і контролюючу програму,
складену згідно моделі формування ПК при навчанні ПД “Програмне забезпечення
мобільних платформ”. Програма розроблювалась в середовищі Microsoft Visual
Studio з інтегрованою оболонкою і спеціальними засобами навігації для перегляду.
Вікна майбутньої програми будуть у вигляді форм. Програма складається з декількох
модулів, кожен з яких значущий і має свій алгоритм.
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АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ СЕРВІСУ ДЛЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE
При створенні додаткових сервісів для платформи Moodle велике значення
має проєктування веб-ресурсу. На першому етапі інформаційного проектування
необхідно розробити внутрішню структуру змістовного наповнення веб-ресурсу
для того, щоб користувачі могли легко орієнтуватися в цьому ресурсі. Процес
проєктування складається з трьох частин: концептуального, логічного і фізичного.
На першому етапі розробляється концепція ресурсу, основні ідеї, які будуть закладені,
тобто зміст майбутнього порталу, проводиться аналіз, збір та документування
основних вимог і визначаються способи їх реалізації. На етапі логічного
проєктування створюється сценарій майбутньої роботи, де описуються можливі
сторінки ресурсу та зв’язок між сторінками, інтерактивні елементи, способи
оживлення сторінок з використанням мультимедіа, зворотного зв’язку тощо.
Основними характеристиками веб-додатку є два параметри: змістовний і
технічний. Зміст включає модулі, представлені на порталі. Технічне виконання
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передбачає спосіб організації розміщення інформаційних блоків на сервісі та
зручність перегляду всіх розділів. Зовнішній вигляд сервісу повинен відповідати
внутрішньому змісту. Одним з параметрів оцінювання виступає зручність навігації,
коли переходи між розділами чітко структуровані, всі посилання працездатні і
сервіс доступний для необмеженого користування.
Веб-додаток може бути розроблений кількома засобами. Так, В. Ю. Биков,
Н. Т. Задорожня, Т. Г. Омельченко [1] зазначають, що портальні системи як вебсервіси являють собою будь-який сервіс, доступний через Інтернет і такий, що
використовує стандартизовану систему обміну даними, засновану на XML. Крім
того, такий сервіс не залежить від платформи і мови реалізації.
Побудова сервісів за цією схемою має ряд переваг: дозволяє працювати
користувачам з таким сервісом за допомогою звичайного браузера; надає
розробникам освітніх ресурсів можливість включати у свої додатки вже існуючі
сервіси; дозволяє гнучко підійти до проблеми побудови персоналізованих
освітніх порталів для кожного користувача шляхом комбінації необхідних
сервісів; дозволяє використовувати контент зовнішніх сайтів.
Отже, як засоби розробки порталу виступають веб-технології. Основними з
них на сьогодні виступають мови розмітки тексту (HTML, CSS, XML), мови вебпрограмування (PHP, Java, .NET, Perl, Python, Ruby).
HTML – це мова для опису структури веб-сторінок. HTML дає авторам
можливість: опублікувати онлайн-документи з заголовками, текстом, таблицями,
списками, фотографіями тощо; отримати онлайн-інформацію через гіпертекстові
посилання, натискаючи кнопку; створювати форми для оформлення транзакцій з
віддаленими службами, для використання в пошуку інформації, оформлення
замовлень, замовлення товарів тощо; додавати розсилки, відеокліпи, аудіокліпи
та інші додатки безпосередньо у свої документи [3].
CSS – це мова для опису презентації веб-сторінок, включаючи кольори, макет
і шрифти. Це дозволяє адаптувати вигляд сторінки до різних типів пристроїв,
таких як великі екрани, маленькі екрани або принтери [3].
Розширена мова розмітки (XML) – це простий текстовий формат для
представлення структурованої інформації: документів, даних, конфігурації, книг,
транзакцій, рахунків-фактур та багато іншого [7].
PHP є поширеною інтерпретованою мовою загального призначення з
відкритим вихідним кодом. Основною метою PHP є надання web-розробникам
можливості швидкого створення динамічно генерованих веб-сторінок [4].
Java – це мова програмування і програмна платформа, що включає в себе
потужну бібліотеку, великий обсяг коду, придатного для повторного використання,
а також середовище для виконання програм, яке забезпечує безпеку, незалежність
від операційної системи і автоматичну збірку "сміття" [2].
Python – це вільно розповсюджувана мова програмування з великою
кількістю вільно розповсюджуваних модулів і бібліотек модулів для створення
програм майже будь-якого типу [6].
Ruby є інтерпретованою, повністю об’єктно-орієнтованою мовою програмування
з чіткою динамічною типізацією, що вирізняється високою ефективністю розробки
програм і увібрала в себе найкращі риси Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada і Lisp [5].
Міжнародний гуманітарний дослідницький центр | 63

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

Розробка сервісу вимагатиме багато зусиль і часу. Тому варто використовувати
фреймворки або системи керування вмістом, які як конструктори сайтів дозволяють
при мінімальних зусиллях досягти потрібного результату: Laravel, CodeIgniter,
Symfony, Zend, Phalcon, CakePHP, Yii, FuelPHP.
Отже, на основі проведеного аналізу для розробки клієнтської частини сервісу
платформи Moodle можна використовувати мову розмітки HTML і засоби CSS, для
розробки серверної частини – мову програмування РНР і фреймворк Laravel, для
реалізації алгоритму латентно-семантичного аналізу – мову програмування Python.
Список використаних джерел
1. Биков В. Ю., Задорожня Н. Т., Омельченко Т. Г. Сучасні підходи та принципи
побудови порталів. Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору :
зб. наук, праць. Київ : Атіка, 2004. С. 17 – 44.
2. Встречаем Java 10 и разбираемся в главных нововведениях. URL:
https://proglib.io/p/java10.
3. HTML & CSS. URL: https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss.
4. PHP: Предисловие. URL: http://php.net/manual/ru/preface.php.
5. Ruby. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ruby.
6. What’s New in Python 3.7. URL: https://docs.python.org/3/whatsnew/ 3.7.html.
7. XML Essentials. URL: https://www.w3.org/standards/xml/core.

Крамаренко В. О.,
здобувач вищої освіти,
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, м. Київ
Ворожбит А. В.,
канд. пед. наук,
доцент кафедри комп’ютерної
інженерії та освітніх вимірювань,
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

УДК 378.146

Крамаренко В. О., Ворожбит А. В. Підсумкове оцінювання в умовах дистанційного навчання.
Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний
дослідницький центр, 2021. С. 64 – 66.

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В зв’язку з переходом закладів освіти на дистанційну або змішану форму
навчання під час карантину, виникає необхідність в оцінюванні знань набутих
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учнями засобами інформаційно-комунікаційних технологій для перевірки
засвоєння вивченого. Правильне оцінювання допоможе вчителю зрозуміти
рівень знань кожного учня, покаже на яких темах потрібно акцентувати увагу,
який підхід подачі матеріалу є найбільш ефективним.
Метою статті є дослідження засобів інформаційно-комунікаційних технологій
для проведення підсумкового оцінювання здобувачів освіти.
Підсумкове оцінювання – це вид оцінювання, який використовують на
завершальному етапі вивчення певного матеріалу з метою визначити рівень
засвоєння навчального матеріалу.
Питання оцінювання знань набутих учнями в умовах дистанційного навчання
описано у дослідженнях Вишнівського В., Гайдур Г., Гніденко М., Ільїна О.,
Лотоцької А., Пасічник О.
У методичні рекомендаціях [3] надано відомості про інструменти,
платформи та методики організації дистанційного навчання для створення
комфортного та ефективного навчального процесу. Окрему увагу у посібнику
приділено оцінюванню результатів навчання учнів.
У навчальному посібнику [2] Кухар Л. О. та Сергієнко В. П. описали такий вид
оцінювання як тести, а саме: класифікації тестів, опрацювання результатів
тестування, особливостям застосування комп’ютерних технологій у тестуванні та
правилам складання тестових завдань. В цьому посібнику детально розглянуті
переваги тестового контролю, такі як об’єктивність, точність, рівність умов,
об’ємність матеріалу, тощо; недоліки, серед яких є елемент випадковості,
обмеженість часу для глибокого аналізу теми, неможливість перевірки знань,
пов’язаних з творчістю, відсутність причин прогалин матеріалу, тощо.
В навчальному посібнику [1] розглядаються та порівнюються різні платформи
дистанційного навчання. Особливу увагу приділяють системі Moodle, тож цей
посібник буде корисним для викладачів або вчителів, які планують створення
курсів на основі системи Moodle.
Відповідно до опитування [4] в умовах дистанційного навчання в Україні
викладачі/вчителі використовують такі інструменти: Viber – 88,2 %, сайт навчального
закладу – 62,7 %, Google Classroom – 45,5 %, На урок– 42,7 %, Skype – 37,7 %, Zoom –
28,5 %, Telegram – 20,9 %, Мій Клас – 18,5 %, Google disk – 16,2 %, WhatsApp –
13,3 %, електронний щоденник – 10,3 %, Time – 6,2 %, Microsoft Teams – 4,7 %,
Moodle – 3,4 %, Google Meet (Hangout) – 2,9 %, ClassDojo – 2,4 %, Edmodo – 0,8 %,
Jitsi Meet – 0,7 %, Cisco Webex – 0,7 %, Slack – 0,3 %.
Для тестування учнів онлайн використовують наступні безкоштовні сервіси:
Moodle, Google-форма, Class Time, конструктор тестів vseosvita.ua, Kahoot, ClassMarker,
ProProfs Training Maker, Easy Test Maker, Learningapps.
Завдяки постійному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
дистанційного навчання викладачі та вчителі постійно отримують все більше
інструментів для проведення підсумкового оцінювання знань учнів та модернізації
навчального процесу. Потребує подальшого розгляду дослідження питання
організації оцінювання в умовах дистанційного навчання.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ GLOGSTER
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
Glogster – це хмарна платформа, яка працює за принципом SaaS (англ.
software as a service; програмне забезпечення як послуга), призначена для
створення багатокомпонентних інтерактивних плакатів, що поєднують різні типи
мультимедійного контенту, та організації інтерактивного навчання. Засоби
Glogster дозволяють користувачам змішувати всі види медій на єдиному
віртуальному полотні, самостійно створюючи мультимедійні плакати, або
використовувати матеріали з бібліотеки навчального контенту, створеного
студентами та викладачами з усього світу. Платформа залучає користувачів до
колективної роботи та сприяє розвитку їхньої цифрової грамотності [3].
Сервіс було створено як платформу для того, щоб будь-який користувач
глобальної мережі міг створювати власні інтерактивні плакати. Проте нині вона
функціонує як платформа для освітньої спільноти і має назву GlogsterEDU.
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Glogster надає користувачам засоби для створення графічних галерей,
малювання, використання анімацій, додавання документів та завантаження
фото і відео, розміщення веб-камер. Glogster має 16 ключових функцій, зокрема
інтерфейс для створення плакатів, обмін повідомленнями, засоби контролю
конфіденційності, бібліотеку навчальних ресурсів. Glogster демонструє
п’ятнадцять ідей щодо способів використання цього інструменту для освітніх
цілей. Платформа Glogster пропонує безкоштовну ліцензію з обмеженими
можливостями, зокрема плакати, створені в такому режимі, є приватними, але
можна надати користувачам їх URL-адреси. Платні версії ресурсу надають
розширені можливості, зручні для організації навчання, як-от: обслуговування
клієнтів, технологічна підтримка, повне управління класом. Платформа дозволяє
викладачам створювати віртуальні класи, безкоштовні і безпечні для студентів.
Серед цікавих можливостей платформи можна назвати конкурентний аспект,
доступний для користувачів, які створюють найкращі глоги. Вони можуть бути
відібрані до особливої групи користувачів, так званих “Glogster Commandos”, що
передбачає особливі винагороди, привілеї та обов’язки перед групою [4, с. 329].
Платні версії доступу до платформи дозволяють одному вчителю організувати
роботу з класом з різною чисельністю учнів. Окрім того, існує підписка для
закладу освіти, яка надає можливість об’єднати в освітню онлайн-спільноту 10
викладачів і 250 учнів. На платформі розміщено допоміжні безкоштовні навчальні
матеріали для вчителів (tutorials.glogster.com), а також функціонує Школа Glogster,
доступна для тих, хто має платну підписку (school.glogster.com). В окремому
розділі можна знайти плакати, створені іншими користувачами платформи і
рекомендовані як найкращі (edu.glogster.com/glogpedia).
Серед достатньо вдалих плакатів для навчання інформатики, створених на
платформі Glogster, виділимо інтерактивний плакат на тему “TurboProlog. Списки
і робота з ними” [1] , та інтерактивний плакат на тему “Інтерактивні методи навчання [2].
Плакат “TurboProlog. Списки і робота з ними” містить текстові фрагменти з полосами
прокручування, схематичні пояснювальні зображення, які збільшуються при клацанні
на них лівою кнопкою миші, скріншоти середовища програмування TurboProlog, на
яких наведено приклади програм за темою плакату, які також збільшуються при
клацанні на них лівою кнопкою миші. Плакат призначений для використання у процесі
вивчення логічного програмування в закладах вищої освіти. Плакат “Інтерактивні
методи навчання” містить декілька графічних блоків, в яких наведено основні
положення з даної теми, а також вбудоване відео (посилання на відео в YouTube).
Плакат також призначений для використання в закладах вищої освіти.
Аналіз можливостей платформи Glogster дозволив виділити низку недоліків, а
саме: для ефективної роботи необхідний якісний доступ до мережі Інтернет;
безкоштовна версія має суттєві обмеження, що дозволяє розробляти лише
нескладні плакати; платформа англомовна; потрібні навички проєктування та
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створення мультимедійної інформації засобами додаткових програм; потрібні
навички дизайну візуальних засобів. Зазначені недоліки можуть ускладнювати процес
створення плакатів і як результат знижувати мотивацію вчителів до використання
платформи. Проте найбільш суттєвим обмеженням є необхідність реєстрації платного
акаунту для розробки якісних плакатів і організації роботи з класом.
Отже, Glogster – це хмарна платформа, призначена для створення
багатокомпонентних інтерактивних плакатів, що поєднують різні типи
мультимедійного контенту, організації інтерактивного навчання та взаємодії в
освітньому процесі. Характеристичні ознаки цього сервісу дозволяють віднести
його до технологій Веб 2.0. Разом із тим, незважаючи на наявність багатьох цікавих
інструментів, платформа має і певні недоліки, які обмежують її застосування в
закладах загальної середньої освіти України.
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ОПИС АЛГОРИТМУ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Організація підсистеми оцінювання знань є однією з найбільш складних
завдань при синтезі системи адаптивного тестування знань учнів в реальному
масштабі часу. При оцінюванні знань необхідно врахувати індивідуальні здібності
учнів, правильність виконання кожного із завдань, з огляду на кількість що допускаються
кожним учнем помилок, а також ймовірність вгадування правильної відповіді учнів.
При проходженні адаптивного тесту в кожен момент часу учні виконують деякі
завдання. За результатами виконання кожного із завдань висуваються умови для
вибору наступного завдання з бази знань. Виходячи з цього, побудуємо диференціальну
модель процесу оцінювання знань за допомогою тестування. Диференціальна
модель являє собою диференціальне рівняння, отримане в результаті дослідження
будь-якого реального явища або процесу, в даному випадку процесу оцінювання
тесту [6]. Таким чином, результат виконання тесту змінюється безперервно і
диференціюється як функція, що залежить від кількості виконаних в даний момент
завдань. Узагальнено модель адаптивного контролю знань має вигляд (рис. 1).

Рис. 1. Модель адаптивного контролю знань
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Всі завдання у базі знань мають наступні показники: тема, до якого відноситься
тестове питання та важкість завдання. Завдання до бази знань будуть вноситися
викладачем за допомогою стандартних засобів системи Moodle. Рівень важкості
питань буде встановлюватися за допомогою модулю системи Moodle Adaptive
Quiz. Для взаємодії системи Moodle та системи адаптивного контролю знань до
кожного питання додано признак “видимість”. Та розроблений спеціальний
модуль для системи Moodle, який під керуванням алгоритму контролю системи
адаптивного контролю знань буде робити видимими для Moodle потрібний для
даного студента набор питань. Алгоритм контролю дає команду формувальнику
питань сформувати набір питань які будуть додаватися з бази даних та знань.
Формувальник питань діє за наступним алгоритмом адаптивного тестування:
0. Запросити наступного кандидата: встановити D=0, L=0, H=0 і R=0.
1. Знайдіть наступне питання приблизно складністю (D).
2. Встановіть D при фактичному калібруванні цього питання.
3. Задати питання цього пункту.
4. Отримати відповідь.
5. Оцініть цю відповідь.
6. Підрахуйте взяті позиції: L = L + 1
7. Додайте використані труднощі: H = H + D
Якщо відповідь невірна.
8. Оцінюйте складність наступного питання: D = D - 2 / L
Якщо відповідь вірна.
9. Підрахуйте правильні відповіді: R = R + 1
10. Оцініть складність наступного питання: D = D + 2 / L
Якщо ви не готові вирішити пройти.
11. Перейдіть до кроку 1.
Якщо ви готові прийняти рішення про невдачу.
12. Обчисліть неправильні відповіді: W = L - R
13. Оціночна міра: B = H / L + loge (R / W)
Якщо W = 0, то B = H / L + loge (R-0.5 / W + 0.5)
Якщо R = 0, то B = H / L + loge (R + 0,5 / W-0,5)
14. Помилка оцінки: S = sqrt [L / (R * W)]
Якщо W = 0, то S = sqrt [L / (R-0,5 * W + 0,5)]
Якщо R = 0, то S = sqrt [L / (R + 0,5 * W-0,5)]
15. Порівняйте міру B із стандартним пропуском / відмовою T.
16. Якщо (T - S) <B <(T + S), перейдіть до кроку 1.
17. Якщо (B - S)> T, то здайте.
18. Якщо (B + S) <T, то не вдасться.
20. Перейдіть до кроку 0.
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У результаті формується список питань тестових питань які необхідно
вирішити студенту на періодичному контролі.
Доцільність адаптивного контролю випливає з міркувань раціоналізації
традиційного тестування. Підготовленому студенту немає необхідності давати
легкі завдання. Легкі завдання не володіють помітним розвивають потенціалом,
в той час як важкі завдання у більшості студентів знижують навчальну мотивацію.
Використання завдань, що відповідають рівню підготовленості, істотно підвищує
точність вимірювань і мінімізує час індивідуального тестування. Як основу для
побудови системи адаптивного контролю знань ми використовували систему
управління навчанням Moodle. Ми додали до системи посилання на окремий
сервер, на якому розташовані модулі для підтримки системи адаптивного тестування.
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ХМАРНІ СЕРВІСИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ
ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Модернізація системи освіти, та її входження в європейський і світовий
освітній простір є пріоритетним завданням сучасного соціуму. Освітні інновації
мають бути впроваджені у вітчизняну систему освіти як на загальному, так і на
конкретному рівні діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Викладання
та навчання більше не обмежуються підручниками та аудиторіями, відтепер вони
охоплюють комп’ютери та мобільні пристрої. Сьогодні учні та студенти завжди
пов’язані між собою – незалежно від того, знаходяться вони на території
навчального закладу чи поза ним. Водночас правильні технології надають їм
можливості здобувати необхідні навички, що сприятимуть надалі їх кар'єрному росту.
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Однією з технологій, що стимулюють інновації для освітньої галузі є хмарні
технології. По суті, хмарні сервіси – це складна технологія, яка зміщує акценти з
фізичних ресурсів на віртуальні. Щоб розуміти їхній вплив на освітній ландшафт,
слід знати, що таке хмарні технології та як вони насправді працюють.
Термін "хмарні сервіси" описує програмні додатки чи інші ресурси, що існують
в Інтернеті та доступні для кількох користувачів через Інтернет, без необхідності
встановлювати їх на локальному комп'ютері конкретного користувача. Користувачі
можуть отримати доступ до цих програм з будь-якого комп'ютера не маючи жодного
іншого підключення до апаратного забезпечення, крім високошвидкісного
підключення до Інтернету.
Завдяки розвитку технологічного прогресу хмарні сервіси стали одними з із
чинників креативності та навчальної компетенції учнів та студентів. Майбутнє
вищої освіти, швидше за все, буде зумовлене готовністю пристосовуватися та
розвиватися із використанням технологій у навчанні, освіті та дослідженнях.
Google Apps for Education (GAFE) – це потужне рішення для хмарних технологій,
яке працює для учнів і студентів незалежно від їх місцеперебування, часу або
типу використовуваного пристрою. GAFE використовується тисячами шкіл та
університетів у всьому світі для ефективного використання інструментів співпраці
для студентів та викладачів, головна мета яких – покращення викладання та
навчання. Зокрема, інструменти GAFE дозволяють користувачам працювати практично
над документами, презентаціями та проєктами у хмарі. GAFE використовується
для розробки веб-сайтів курсів, як доповнення до традиційних навчальних занять.
Навчання засноване на хмарному сервісі має серйозні позитивні наслідки
для розвитку учнів, співробітників, тренерів та установ, а також це забезпечує
значну перевагу для студентів із низьким рівнем доходу з сільської місцевості,
участь в інтегрованих хмарних послугах дистанційної освіти.
Завдяки хмарному програмному забезпеченню освітні організації можуть
мати віртуальні класи для учнів. Концепція значно зменшує інфраструктурні
витрати, зменшує тягар обслуговування ІТ-інфраструктури в навчальних закладах,
немає потреби в спеціальних приміщеннях, відбувається заощадження коштів на
придбання потужного програмного забезпечення та дискового простору.
Потенціал "хмари" не має собі рівних, коли це стосується доступності.
Користувачі можуть легко отримати доступ до вмісту курсу, програм та даних у
будь-який час і в будь-якому місці. Вони можуть записатися на курси та взяти
участь у групових заходах. Місцеві та часові бар'єри вже не існують, "хмара" забезпечує
постійну доставку контенту в будь-який час. До того ж, він передається на
мобільних пристроях, щоб студенти могли легко вчитися навіть у дорозі.
Ще однією перевагою хмарних сервісів, яку не можна ігнорувати, є велика
економія коштів. Студентам не потрібно вкладати гроші у дорогі книги та додатки,
оскільки ці навчальні ресурси доступні у хмарі. Постачальники також можуть знизити
витрати на управління, спрощуючи такі процеси, як реєстрація та відстеження призначення.
І, звичайно, інфраструктурні витрати теж зменшуються, як зазначено вище.
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Хмарні сервіси в освітній галузі дають можливість студентам розширити свій
кругозір. Ті, хто не задоволений традиційними системами навчання, тепер
можуть дослідити нову концепцію онлайн-освіти. Це мотивує студентів, які
хочуть вибрати дистанційне навчання або навіть пройти курси за кордоном.
У хмарних додатках вимоги до апаратних ресурсів мінімальні. Ці програми
можуть безперешкодно працювати в Інтернет-браузерах, як на настільних ПК, так
і на мобільних пристроях. Студенти можуть навчатись за допомогою мобільного
телефону, яким вони володіють. Не потрібно інвестувати в дорогий комп’ютер
для проходження курсу. Крім того, їм не потрібні зовнішні пристрої зберігання
даних, оскільки вони отримують доступ до безкоштовного хмарного сховища.
Хмарні технології змінюють не лише організаційний процес освіти для студентів,
але і наукову та методичну роботу викладачів. Викладачі в останній час більше
навчаються дистанційно, беруть участь у конференціях, майстер-класах, вебінарах.
Але існують і проблемні питання використання хмарних сервісів, які потребують
певного рішення. В першу чергу це залежність від доступу до Інтернету. На відміну
від традиційних класів, перебої в роботі послуг або низька пропускна здатність,
що виникають у постачальників послуг Інтернету, можуть погіршити навчання в "хмарі".
Хмарні освітні технології безпечні при правильній настройці, але існують
ризики безпеки, коли всі ресурси розміщуються в Інтернеті. Неправильно
захищені хмарні системи можуть бути вразливими до кібератак, і безпека даних
стає все більшою проблемою. Ця проблема посилюється, коли користувачі отримують
доступ до ресурсів на різних пристроях. Якщо пристрій зі збереженими обліковими
даними викрадено, хмарна платформа стає доступною для неавторизованого
користувача. Щоб уникнути цих проблем, потрібно зробити безпеку пріоритетом. Це
починається з належного налаштування хмарної інфраструктури та забезпечення
того, щоб усі користувачі пройшли навчання найкращим практикам хмарної безпеки.
Хоча зниження витрат є однією з основних переваг хмарних сервісів в освіті,
існують також деякі попередні витрати. Перенесення ресурсів може коштувати
дорого, залежно від того, скільки програм або служб переноситься в хмару.
Також існує альтернативна вартість часу, необхідного для навчання персоналу
новій системі та передовим практикам безпеки.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Розвиток інформаційних технологій та науки ставлять підвищені вимоги до
якості освіти. Зараз в освіті знаходять нові сфери застосування підходи до
моделювання знання, розроблені в галузі штучного інтелекту, відмічається
тенденція до подальшої інтелектуалізації програмного забезпечення навчального
призначення. Завдяки технологіям штучного інтелекту з’являються нові форми,
засоби та підходи до організації процесу навчання, зокрема нові підходи до контролю
знань, що ґрунтуються на моделюванні досягнутого студентом рівня знань.
Найбільш відомим і поширеним видом інтелектуальних систем, які часто
застосовується в різних областях науки та техніки, зокрема в освіті, вважаються
експертні системи [1]. Як один із типів інтелектуальних систем, вони призначені,
у першу чергу, для генерування правильних та ефективних рішень у конкретній
предметній галузі.
Експертна система – це програмний засіб, що використовує експертні
знання для забезпечення високоефективного рішення неформалізованих задач
у вузькій предметній області. Основу експертної системи складає база знань про
предметну область, що накопичується в процесі побудови й експлуатації експертної
системи. Експертна система являє собою реальний практичний додаток штучного
інтелекту, який заснований на знаннях визначеної комплексної предметної
області, що виконує роль експерта-консультанта для кінцевих користувачів.
За рахунок впровадження в навчальний процес експертних систем досягається
підвищення його ефективності. Дослідженням можливості інтелектуальних комп'ютерних
систем, реалізація яких створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу,
свого часу займався В. Кулагін. Питання організації оперативного контролю і самоконтролю
результатів навчально-пізнавальної і творчої діяльності з подальшою (у разі
необхідності) корекцією процесу навчання були розглянуті А. Тихоновим [2].
Експертні системи пропонують середовище, де можливості людей та
потужність комп’ютерів можуть бути використані для подолання обмежень. До
головних переваг експертних систем доцільно віднести:
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– збільшення ймовірності та частоти прийняття вірних рішень;
– розподілення людського досвіду та створення умов наявності експертного
рівня підтримки без експерта;
– використання більшої кількості наявних сучасних даних одночасно;
– створення умов об’єктивності шляхом зважування доказів без упередженості
та без урахування особистих та емоційних реакцій користувача;
– створення умов динамізму завдяки модульності структури;
– звільнення розуму і часу затраченого на пошукову роботу з метою
зосередження на більш творчій діяльності;
– акцент на окремих студентах, шляхом обліку їхніх здібностей;
– забезпечення зручного середовища для постановки проблемних запитань
та пошуку їх рішень, виявлення помилок та шляхів їх виправлення [3].
Ґрунтуючись на індивідуальних особливостях здобувачів освіти, за
допомогою навчальної ЕС викладач може скоригувати їхню роботу, дати
можливість працювати з матеріалом відповідно до власного інтелектуального
розвитку. Важливою складовою при цьому є налагодження зворотного зв’язку.
В системі дистанційної освіти впровадження експертних систем дозволяє
використовувати адаптивні алгоритми і програми, стимулюючи у студентів
творче мислення, підсилюючи значимість їхньої самостійної роботи. Ефект від
використання експертної системи досягається за рахунок безпосереднього
включення в базу знань додаткової довідкової інформації для формування
відповідей на запитання здобувачів освіти, додавання блоку управління
навчанням, створення засобів аналізу помилок користувача і збереження
“протоколу навчання”. Це дозволить на основі накопичувальної бази знань
відбивати досвід експертів і вибирати кращі алгоритми навчання для
подальшого використання, накопичувати статистичну інформацію за декількома
параметрами і простежити успішність кожного студента в динаміці.
Експертні системи можуть не тільки забезпечити підтримку навчального
процесу на рівні передачі навчальної інформації, а й допомогти під час вирішення
завдань та здійсненні контролю знань на рівні репетитора, коли експертна
система виконує покроковий контроль за правильністю ходу розв’язання задачі.
Отже, експертні системи стають невід’ємною частиною освіти і надають
безліч можливостей для усіх учасників освітнього процесу. Реалізація експертних
систем може істотно підвищити якість підготовки здобувачів, дозволить
врахувати індивідуальні особливості підготовки кожного студента.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ “ПЕРЕВЕРНУТИЙ
КЛАС” ЯК МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Пандемія COVID-2019 та карантинні заходи стали неочікуваним й доволі
серйозним випробуванням для учасників освітнього процесу всіх ланок закладів
освіти. Досить спонтанний перехід на змішану форму навчання в Україні спонукав
до розробки та удосконалення усіх аспектів організації навчальної діяльності.
Хоча технологія “перевернутий клас” є апробованою багатьма закладами
вищої та загальної середньої освіти як в Україні так і в світі вцілому, починаючи з
2008 року, але на сьогоднішній день існують певні невирішені проблеми щодо її
реалізації. Питання використання технології “перевернутий клас” описано в дослідженнях
Владімирова А. В., Лебедєва Ю. Б. [1], Кухаренка В. М. [2], Литвинова А. С. [3],
Попадюк С. С., Скуратівська М. О. [4], Тіхонової Н. В. [5].
Суть технології “перевернутий клас” полягає в тому, що викладач (вчитель)
теоретичну частину курсу має подавати на самостійне вивчення за допомогою
готових відеоуроків, створених самостійно відеоуроків, підкастів тощо, а
практичну складову допомагає застосувати.
Сьогодні в арсеналі педагогів є широкий спектр вибору сучасних сервісів для
створення та запису відеоуроків, відеопрезентацій, у тому разі якщо його не
влаштовує готовий контент: Edpuzzle, Presentationtube, Movenote,Screencast-oMatic, Zaption, eduCanon, iSpring, SmartPen, Camtasia, Zoom, Meet, Teams тощо.
Нами було визначено такі переваги використання технології “перевернутий
клас” для здобувачів освіти:
– доступність до матеріалів у будь-який час;
– самостійно обраний темп навчання;
– гнучкість та зручність;
– економія матеріальних витрат;
– вибудування індивідуальної освітньої траєкторії;
– можливість розкриття потенціалу здобувача;
– самостійний контроль та відповідальність за власну діяльність;
– підвищення мотивації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності
шляхом відбору змісту навчального матеріалу та форми його подання;
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– підвищення рівня цифрової грамотності;
– формування ключових компетентностей;
– створення умов для подальшого розвитку та навчання протягом життя.
Для викладачів переваги такі:
– зміна ролі та позиції відповідно до Концепції “Нова українська школа”;
– подолання цифрового розриву між учасниками освітнього процесу;
– підвищення мережевої та інформаційної грамотності;
– нові можливості взаємодії;
– вияв креативності та творчості;
– можливість організації групових проєктів, творчих завдань, гейміфікації;
– створення передумов для подальшого професійного розвитку.
Отже, зміни, які відбуваються скрізь, а в освіті зокрема, вимагають від викладачів
(вчителів) бути мобільним, соціально активним, вміти адаптуватися до нових
умов, здатним швидко приймати рішення, мати здібність до саморозвитку та
самовдосконалення. Тому слід навчитися не критикувати, а приймати зміни,
вміти ними управляти та знаходити переваги.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВИХОВАТЕЛЯМИ І БАТЬКАМИ
В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ
Вибір і розробка методичних рекомендацій з використання дитячої
літератури як засобу екологічного виховання дошкільників у ході нашого
дослідження здійснювалась у двох напрямах: рекомендації для вихователів
закладів дошкільної освіти; рекомендації для батьків дітей дошкільного віку.
Зупинимось детальніше на кожному із зазначених напрямів. Для
вихователів закладів дошкільної освіти було запропоновано орієнтовний план
занять з ознайомлення з природою на основі творів В. Сухомлинського та
розроблені конспекти занять для дітей старшого дошкільного віку, в яких
реалізуються завдання екологічного виховання засобами дитячої літератури.
Розробляючи план занять, нами було враховано вимоги щодо знань, умінь і
навичок старших дошкільників відповідно до освітньої лінії “Дитина в
природному довкіллі” Базового компоненту дошкільної освіти; заплановано
заняття на цілий рік відповідно до конкретної пори року, в ході кожного з яких
використовуються твори В. Сухомлинського.
Критерії відбору книг для дітей можна умовно розділити на дві групи: критерії
художності, що дають можливість оцінювати якість творів для введення в коло
засобів для дитячого читання, та педагогічні критерії, що дозволяють встановлювати
відповідність між конкретними літературними творами і віковими можливостями
дітей, і відбирати книги таким чином, щоб вони сприяли розвитку дитини.
У зв'язку з цим можна виділити наступні критерії відбору книг для дітей.
1. Ідейна спрямованість. Книга покликана в конкретних образах розкривати
ідеали добра, справедливості, чесності, співчуття; формувати правильне ставлення
до людей, до самого себе, природи, до своїх прав і обов'язків, вчинків, праці тощо.
2. Висока художня майстерність. Мірилом художності є органічне злиття
укладених в творі ідей з такою формою їх вираження, яка втілює ці ідеї найкращим
способом. Носіями ідей у творі завжди виступають герої. Від того, як дитина
поставиться до героя, його почуттів, переживань і вчинків, залежить, чи сприйме
вона ідеї, закладені в літературному творі.
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3. Доступність, тобто відповідність змісту віковим і психічним особливостям
дітей. Доступним є такий твір, яке викликає у дитини активну роботу думки, й
вираження почуттів.
4. Цікавий сюжет, простота і ясність композиції. Дитині цікавими є твори з
розвиненою дією, яка дає можливість осмислювати вчинки і почуття персонажів,
і має логічно зрозумілу композицію.
Повертаючись з дитсадка, займаючись домашніми справами, батьки мають
більше можливості для того, щоб підготувати дитину до зустрічі з новою книгою
або ж щоб поговорити про вже прочитану казку чи історію. В такому випадку
читання стає бажаним, очікуваним дитиною. Крім того, в режимі дня необхідно
виділити певний час, щоб до цього часу малюк налаштовувався на сприйняття
книги. Завжди знайдеться 15 – 20 хвилин, щоб почитати дитині. Читання повинно
проходити в спокійній обстановці, коли ніщо не відволікає дитину, і члени сім’ї
ставляться до цього заняття з повагою.
Добре, якщо обстановка ритуалу сімейного читання посилює сприйняття.
Пізно увечері, коли за вікном темно, добре читати казку в затемненій кімнаті при
світлі настільної лампи. Напівтемрява налаштовує на казковий, фантастичний
лад. Півтора-дворічна дитина може бути зосереджена на книзі 1 – 2 хвилини, але
й старшим дітям читають не більше 15 – 20 хвилин, тому що потім увага
розсіюється. Як би не сподобалася книга дитині, треба дати їй відпочинок. Зате
яка радісна буде нова зустріч з тієї ж книгою і як зосереджено вона буде її слухати
і розглядати. Звичайно, мова йде про активне спілкування з книгою, що вимагає
осмислення й небайдужості. Пасивно дитина може слухати набагато довше.
Насолоджуючись спілкуванням і близькістю з рідною людиною (мамою, татом,
бабусею, дідусем), вона то відключається, то слухає знову.
Дитина не може бути увесь час пасивним слухачем, тому під час читання
треба активізувати її увагу. Це можна здійснити шляхом повторення слів,
відповідей на питання, розглядання ілюстрацій. Це робить сприймання твору
цікавішим. Можна запропонувати дитині разом розповісти казку. Так,
повторюючи рядки вірша, діти вчаться говорити на зразках художнього слова,
поезії і прози. Варто окремо зупинитися на дитячій любові до повторних читань.
Всі знають, що дитина буквально “доводить” своїх близьких до знемоги,
вимагаючи читати ще і ще раз один і той самий твір. Діти прагнуть повторних
читань, щоб знову і з більшою силою пережити радісне хвилювання: їх хвилює і
сюжет, і герой, і образні поетичні слова і вирази, і найімовірніше, поповнюють
пасивний і активний словник, навчаються говорити реченнями. Повторні читання
тренують пам'ять і розвивають мову. Після багаторазових читань дитина
запам'ятає книгу і зможе проявити бажану для неї самостійність: читати
напам'ять вірші, переказувати казки та оповідання, робити до них малюнки.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПЕРЕВІРКИ ПЕДАГОГІЧНИХ
УМОВ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ
Успішна реалізація змісту освітнього напряму “Дитина у світі мистецтва”
БКДО уможливлюється достатньо розвиненою естетичною компетентністю вихователів
закладів дошкільної освіти. У контексті дослідження розвитку естетичної компетентності
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЕКМВЗДО) було проведено
педагогічний експеримент протягом 2018 – 2021 рр. в умовах реального освітнього
процесу підготовки студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього
ступеня “Бакалавр”. Він організовувався на базі 6 ЗВО України. Педагогічний
експеримент проходив у 3 етапи: констатувальний, формувальний, контрольний.
Основою експериментальної роботи було теоретичне обґрунтування
аналізу базових понять теми дослідження, педагогічних умов розвитку ЕКМВЗДО
(естетизація предметно-розвивального освітнього середовища ЗВО; доповнення
змісту навчальних дисциплін темами і питаннями, вивчення яких розвиває
естетичну компетентність майбутніх вихователів; упровадження вибіркової
навчальної дисципліни “Методика розвитку естетичної компетентності
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти” в освітній процес закладів
вищої освіти; використання технологій мультимедійних, інтерактивних,
проблемного навчання в процесі розвитку ЕКМВЗДО; збагачення практичного
складника підготовки майбутніх вихователів завданнями, спрямованими на
розвиток їхньої естетичної компетентності); структурно-функціональної моделі
розвитку ЕКМВЗДО у фаховій підготовці.
Для проведення експериментальної роботи було розроблено діагностичний
інструментарій відповідно до обґрунтованої структури ЕКМВЗДО [2], критеріїв та
показників, рівнів її розвиненості [1]. Завданням констатувального етапу
експериментальної роботи було: з’ясувати сучасний стан проблеми розвитку
ЕКМВЗДО до перевірки ефективності виокремлених педагогічних умов у фаховій
підготовці; виявити рівні розвиненості ЕКМВЗДО до впровадження виокремлених
педагогічних умов у фаховій підготовці. Залежною змінною в експериментальній
роботі було визначено рівень розвиненості ЕКМВЗДО. Часткові залежні змінні –
рівень розвитку компонентів ЕКМВЗДО: мотиваційного, особистісного, когнітивного,
діяльнісного, рефлексивного. Експериментальний чинник (незалежна змінна):
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Мотиваційний

Особистісний

Когнітивний

Діяльнісний

Рефлексивний

Високий
Середній
Низький
Високий
Середній
Низький
Високий
Середній
Низький
Високий
Середній
Низький
Високий
Середній
Низький

Констатув.
етап

Контр.
етап

12,76
42,39
44,86
24,01
68,59
7,41
16,46
62,96
20,58
12,35
58,85
28,81
12,35
64,20
23,46

13,17
43,21
43,62
24,28
68,72
7,00
18,11
62,55
19,34
12,76
59,67
27,57
13,17
65,02
20,99

0,41
0,82
-1,24
0,27
0,13
-0,41
1,65
-0,41
-1,24
0,41
0,82
-1,24
0,82
0,82
-2,47

Контрольна група (КГ)

Констатув.
етап

Контр.
етап

Динаміка, %

Компоненти ЕК

Рівні
розвиненості

Динаміка, %

комплекс навчально-методичних матеріалів, за допомогою якого визначено
педагогічні умови розвитку ЕКМВЗДО у фаховій підготовці.
Під час контрольного етапу педагогічного дослідження здійснювався
порівняльний аналіз результатів експериментально-дослідної роботи як на
початку експерименту, так і наприкінці, здійснювалося оцінювання ефективності
запропонованих педагогічних умов розвитку ЕКМВЗДО. Для порівняльного
аналізу ми використали дані, отримані під час констатувального етапу
експерименту та дані, отримані під час третього етапу формувального
експерименту. Досліджуючи ефективність розроблених педагогічних умов, ми
керувалися розробленими нами критеріями [1]. Аналіз проводився за кожним
компонентом компетентності окремо (мотиваційний, особистісний, когнітивний,
діяльнісний, рефлексивний). Результати дослідження представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка рівнів розвиненості ЕКМВЗДО

12,45
44,40
43,15
21,44
69,02
9,54
14,94
61,83
23,24
10,79
58,09
31,12
10,79
63,07
26,14

14,94
53,53
31,54
34,44
61,83
3,73
17,84
73,44
9,13
17,84
66,39
15,77
17,01
71,78
11,20

2,49
9,13
-11,62
13,00
-7,19
-5,81
2,90
11,61
-14,11
7,05
8,30
-15,35
6,22
8,71
-14,94

Експериментальна група (ЕГ)

Отже, порівняльний аналіз рівнів розвиненості ЕКМВЗДО на початку і
наприкінці педагогічного експерименту свідчить про суттєві позитивні зміни в
експериментальній групі дослідження, що підтверджує ефективність виокремлених і
перевірених педагогічних умов розвитку естетичної компетентності майбутніх
вихователів закладу дошкільної освіти.
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1. Рожнова В. М. Критерії та показники розвитку естетичної компетентності
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Освіта XXI століття: молодіжний
вимір : матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (ОНС
“Доктор філософії”) (м. Глухів, 6 – 7 лютого 2020 р). 2020. С. 40 – 43.
2. Рожнова В. М. Сутність та структура естетичної компетентності майбутніх
вихователів закладів дошкільної освіти Вісник Глухівського національного педагогічного
університету. Серія: Педагогічні науки. Глухів, 2019. Вип. 40. С. 71 – 79.
Міжнародний гуманітарний дослідницький центр | 81

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

СЕКЦІЯ 5. ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Грошовенко О. П.,
канд. пед. наук, доцент,
доцент кафедри початкової освіти,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця
Горковлюк А. І.,
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

УДК 373.31

Грошовенко О. П., Горковлюк А. І. Проектна технологія у формуванні основ екологічно-доцільної
поведінки молодших школярів. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення :
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р). Дніпро :
Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 82 – 84.

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Гостра екологічна криза обумовлює появу наукових досліджень з питань
екологічної освіти і виховання підростаючого покоління. Недостатньо сформований
рівень екологічної культури населення провокує кризовий стан відносин у системі
“людина-природа”. Уже традиційний антропоцентричний світогляд продукує низку
проблем та акцентує увагу на необхідності розв’язання екологічних проблем.
Проблема формування екологічної культури, екологічної свідомості знаходить
свій вияв у дослідженнях М. Дробнохода, О. Захлєбного, І. Звєрєва, В. Крисаченка,
Г. Пустовіта, С. Тищенко ін. Наукові дослідження, що обґрунтовують вирішення
екологічних проблем шляхом зміни панівної парадигми мислення та антропоцентричних
рис світогляду на екоцентричні здійснені С. Дерябо, В. Крисаченком, С. Лебідь,
О. Плахотнік, Н. Пустовіт, В. Ясвіним та ін..
У державних освітніх документах визначено, що результатом процесу
екологічного виховання є формування екологічної культури особистості. Екологічна
культура особистості, на думку науковців, проявляється у вмінні і готовності
людини будувати відносини з навколишнім середовищем згідно об’єктивних
закономірностей розвитку природи, культурних традицій суспільства, моральних
почуттів та власного життєвого досвіду особистості [4].
Виховання екологічної культури – основи екологічної свідомості, безперервний
процес формування у особистості таких ціннісних орієнтацій і моральних
почуттів, за яких готовність до природоохоронної діяльності, активна екологічна
позиція, недопущення порушень правил природоохоронної поведінки іншими є
органічними складниками світогляду, а власна природоохоронна поведінка –
невід’ємною частиною діяльності [2, с. 226].
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Сучасні дослідники з проблем екологічної освіти і виховання все більше
уваги приділяють вивченню можливостей активних методів та форм формування
екологічної культури. Дедалі частіше звучить думка про те, що процес
екологічної освіти і виховання підростаючого покоління потребує особливої
уваги та уникнення надмірної вербалізації. Відтак, у наукових дослідженнях
Н. Бібік, О. Біди, О. Грошовенко, Л. Присяжнюк, О. Пруцакової, Г. Пустовіт та ін.
акцентується увага на необхідності використання інноваційних технологій
формування основ екологічної культури підростаючого покоління та
можливостях предметів початкової школи у реалізації завдань екологічної освіти
і виховання молодших школярів. Все більше уваги останнім часом приділяється
активним методам, які дають позитивні результати у реалізації завдань
екологічної освіти і виховання підростаючого покоління. Серед таких особливою
популярністю користуються проектна технологія в основі якої – активна
діяльність молодших школярів, спрямована на вирішення актуальної проблеми.
Використання проектних технологій дозволяє організувати змістовну діяльність
учнів, забезпечити їх орієнтацію на перспективу, формувати здатність надати допомогу
тим об’єктам природи, які перебувають у невизначених екологічних обставинах.
Під проектною технологією розуміємо спосіб досягнення мети через детальну
розробку проблеми, яка повинна завершитися практичним результатом, оформленим
тим або іншим чином. В основу проектної діяльності покладена прагматична
спрямованість на результат. Цей результат можна побачити, осмислити,
застосувати в реальній практичній діяльності. Проект завжди орієнтований на
самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують
протягом певного відрізка часу. Проект передбачає певну сукупність навчальнопізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в
результаті самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією цих результатів.
Уміння управляти проектною роботою – показник високої кваліфікації викладача,
його прогресивної методики навчання. Недарма ці технології відносять до
інноваційних технологій, що передбачають, перш за все, вміння адаптуватися до
стрімко мінливих умов життя людини постіндустріального суспільства.
В основі проектів лежить розвиток пізнавальних і дослідницьких навичок учнів,
умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі.
У процесі експериментальної роботи нами апробовано такі проекти: “Право
на життя”, “Краса в природі”, “Первоцвiти”. Результативність виконання проектів
великою мірою залежить від креативності вчителя та його бажання передати
дітям своє глибоке занепокоєння долею окремих природних об’єктів. Вагомою є
також є форма організації звіту про здійснену роботу: фотоколажi, стінні газети,
репортажі з місця подій, творчі роботи тощо.
Методика екологічного проектування має бути підпорядкована єдиній меті –
навчити дитину любити, цінувати рідну природу i, відповідно, дбати про неї, оберігати
від грубого втручання невігласа. Всі форми виховного впливу мають бути чітко
зорієнтовані на особистість учня, що забезпечить появу бажаних показників у сфера
ставлення дитини до природи з поступовим наближенням його екологiчно-доцiльного.
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Отже, ефективність екологічного проектування залежить від багатьох чинників,
зокрема, від низки педагогічних умов. Головними серед яких є:
– в основу проектування мають бути покладені інтегративно-діяльнісний,
краєзнавчий, екологічний підходи;
– проект має забезпечувати змістову, системно-логічну послідовність у
використанні інноваційних методів;
– у процесі проектної діяльності має відбуватися формування на доступному
рівні цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка
відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини.
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ДО ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОВЕДІНКИ
ВАЖКОВИХОВУВАНИХ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Нестабільність суспільства, погіршення соціального стану незахищених верств
населення знову висувають проблему підготовки майбутніх учителів до виховної
роботи. Проблеми “важкого” дитинства, починаючи з 90-х рр., стали актуальними
та набули практичної значущості, що багато в чому пов’язано з процесами перебудови
нашого суспільства (демократизація, гуманізація, ринкова економіка), що спричинили
не тільки позитивні перетворення, а й висвітили й загострили такі факти, як дефіцит
духовності, загальної культури, різке зниження життєвого рівня народу. Загальна
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криза, в якій знаходиться країна, позначився на кризі сім’ї та системи виховання.
Проблеми дитячої важковиховуваності, бродяжництва, безпритульності, бездуховності,
жорстокості, вимагають нових підходів і методів вирішення.
Під важковиховуваністю розуміється свідомий або несвідомий опір дитини
цілеспрямованому педагогічному впливу, викликаний різними причинами, що
включають педагогічні прорахунки вихователів, батьків, дефекти психічного і соціального
розвитку, особливості характеру, інші особистісні характеристики учнів, що ускладнюють
соціальну адаптацію, засвоєння навчальних програм і соціальних ролей [1, с. 38].
Важковиховуваний молодший школяр завжди прагне знайти виправдувальні
мотиви своєї поведінки. Важковиховуваність завжди індивідуальна. Задля попередження
важковиховуваності вирішальними можуть виявитися дії педагога в складний
період росту дитини, коли вона робить помилки і зазнає невдачі через відсутності
досвіду, необхідних знань, умінь, навичок. Саме від особистості педагога, виправновиховних впливів залежить характер, зміст, напрямки праці з важковиховуваними
дітьми. А. С. Макаренко вважав, що саме хиби у вихованні, педагогічні помилки
можуть стати причиною формування патологічних рис характеру особистості.
Труднощі в поведінці й розвитку дітей дорослі часто відзначають в кризові
періоди, які розглядаються вченими як закономірне явище розвитку особистості.
Кожен кризовий період пов’язаний як з позитивними, так і з негативними
новоутвореннями, які в цей момент виступають на перший план. Кожен період
життя висуває до особистості певні вимоги, освоєння яких змінює структуру
взаємовідносин з оточенням та навколишнім світом, після чого людина досягає
нового якісного рівня в розвитку та самопізнанні [3, с. 4]. Негативізм, свавілля,
непокора вимогам дорослих викликають складності в управлінні поведінкою дітей.
Професійна підготовка вчителя до роботи зі школярами в кризові періоди
повинна включати формування діагностичних, організаційних і корекційних умінь,
які лежать в основі технології конструктивного виходу дитини з кризового стану. З нашої
точки зору, є необхідність озброєння фахівців системою інтегрованих знань про розвиток
дітей в різні вікові періоди, з урахуванням пережитих криз, що дозволить фахівцеві
правильно визначити причину труднощів, що виникають в поведінці та розвитку дітей.
Важливою умовою успішної профілактичної роботи є комплексність, своєчасність,
диференційованість, послідовність. До основних заходів попередження та корекції
відхилень у поведінці неповнолітніх науковці відносять: психологічні, педагогічні,
медичні, соціальні, комбіновані [5, c. 56].
У молодшому шкільному віці величезну роль відіграє первинна профілактика,
головною метою якої є усунення несприятливих факторів, що провокують появу
девіантної поведінки, а також сприяють проявам негативних емоційних фонів,
дій та вчинків, розладів в освітньому процесі.
Цілеспрямована педагогічна робота може бути не тільки з учнями, а й з батьками.
За висновками досліджень Н. Куб’як, однією з причин важковиховуваності,
занедбаності дітей є несприятливий психологічний клімат у багатьох сім'ях,
зумовлений соціально-економічними та політичними проблемами у суспільстві [2].
Спільні тренінги, свята, тематичні батьківські збори, повинні допомогти формуванню
навичок ефективної взаємодії з дітьми, оскільки така взаємодія сім’ї та школи є
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найбільш дієвим способом профілактики поведінки важковиховуваних молодших
школярів. Вторинна профілактика передбачає роботу не лише з дітьми, але й з
педагогічними працівниками, батьками, навчає дорослих стратегії подолання
різних труднощів у спілкуванні з дітьми та їх вихованні [4, c. 67].
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ
МЕДІАГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ У МОЛОДШІЙ ШКОЛІ
На сьогодні основною метою формування медіакомпетентності особистості
є цілеспрямоване систематизоване накопичення позитивних кількісних і якісних
змін у змісті медіакомпетентності і досягнення єдності її компонентів в
цілеспрямованому спеціально організованому освітньому процесі.
У молодшому шкільному віці формування медіакомпетентності відбувається
на початковому етапі. У цей період діти тільки починають освоювати медіатехніку
і знайомитися із засобами масової інформації. Виходячи з цього, результати
медіакомпетентності можна представити у вигляді трьох базових компонентів –
інформаційного, мотиваційного та діяльнісного.
Під урочною діяльністю розуміється діяльність на заняттях, яка здійснюється
педагогами і учнями в рамках відведеного часу і певного контингенту учнів.
86 | Міжнародний гуманітарний дослідницький центр

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

Позаурочна діяльність учнів об'єднує всі види діяльності школярів, в яких
можливо і доцільно рішення задач їх виховання і соціалізації. Організація занять
з позаурочної діяльності є невід'ємною частиною освітнього процесу в школі.
Час, відведений на позаурочну діяльність, використовується за бажанням учнів і
в формах, відмінних від урочної системи навчання [1, с. 97].
Позаурочну діяльність в школі слід організовувати за основними напрямками
розвитку особистості: спортивно-оздоровчий; духовно-моральний; соціальний;
загальноінтелектуальний; загальнокультурний.
У школі доступні наступні види позаурочної діяльності [1]: 1) ігрова
діяльність; 2) пізнавальна діяльність; 3) проблемно-ціннісне спілкування;
4) художня творчість; 5) соціальна творчість (соціально перетворює добровольча
діяльність); 6) трудова (виробнича) діяльність; 7) спортивно-оздоровча діяльність;
8) туристсько-краєзнавча діяльність.
Навчальна і позанавчальна діяльність реалізує основні вимоги до результатів
освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти.
Серед вимог до результатів дітей, що навчаються реалізованих позанавчальною
діяльністю, можна виділити особистісні та метапредметні.
Особистісні включають в себе готовність і здатність учнів до саморозвитку,
сформованість мотивації до навчання і пізнання, ціннісно-смислові установки,
що відображають їх індивідуально-особистісні позиції, соціальні компетенції,
особистісні якості; сформованість основ громадянської ідентичності.
Метапредметні вимоги включають в себе освоєння універсальних навчальних
дій, що забезпечують оволодіння ключовими компетентностями, що складають
основу вміння вчитися, і міжпредметних понять.
Особистісні результати освоєння основної освітньої програми початкової
загальної освіти повинні відображати оволодіння початковими навичками адаптації
та динамічно змінюються і розвиваються; прийняття і освоєння соціальної ролі того,
хто навчається, розвиток мотивів навчальної діяльності та формування особистісного
сенсу навчання; розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки.
Метапредметні результати освоєння основної освітньої програми початкової
загальної освіти повинні відображати активне використання мовних засобів і засобів
інформаційних та комунікативних технологій; використання різних способів пошуку,
збору, обробки, аналізу, організації, передачі та інтерпретації інформації відповідно
до комунікативних та пізнавальних завдань і технологій навчального предмета.
Позанавчальна діяльність формування медіакомпетентності молодших школярів
відбувається за допомогою ряду методів роботи з учнями цієї вікової групи. Методи
формування медіакомпетентності молодших школярів можна класифікувати [2]:
За джерелами отриманих знань: наочні (ілюстрація і демонстрація медіатекстів);
словесні (лекція, розповідь, бесіда, пояснення, дискусія); практичні (виконання
різного роду завдань практичного характеру на матеріалі медіа).
За рівнем пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні (повідомлення
педагогом певної інформації про медіа, сприйняття і засвоєння цієї інформації
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аудиторією); репродуктивні (розробка і застосування педагогом різних вправ і
завдань на матеріалі медіа для того, щоб учні оволоділи прийомами їх
вирішення); проблемні (проблемний аналіз певних ситуацій або медіатексту з
метою розвитку критичного мислення); частково-пошукові або евристичні,
дослідницькі (організація пошуково-творчої діяльності навчання).
Поряд з використанням методів, формування медіакомпетентності молодших
школярів так само відбувається за допомогою форм.
За кількістю учасників виховного процесу виділяють індивідуальні (читання
літератури, хобі-заняття, самовиховання), групові (класні години, колективні
виховні справи, гурткова робота) і масові форми (вечори запитань і відповідей,
тематичні місячники, декадники, тижні, конкурси).
Таким чином, в ході вивчення методів і форм медіакомпетентності
молодших школярів у позанавчальній діяльності було виявлено, що формування
медіакомпетентності молодших школярів відбувається як і в навчальній, так і у
позанавчальної діяльності. Позанавчальна діяльність є найбільш оптимальним
варіантом формування медіакомпетентності молодших школярів.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
На сучасному етапі розвитку суспільства актуалізується потреба у фахівцях,
які володіють високим рівнем інтелектуально-творчого потенціалу, здатні швидко
адаптуватися до умов життя та орієнтуватися в інформаційному просторі, здатних
до самостійного, творчого розв’язання проблем саморозвитку, активної участі в
перетворенні навколишнього світу.
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Розвиток професійної творчості базується на ґрунті системно-наукових знань,
спеціальних навичок, комплексних умінь, а також психології та педагогіки.
Комплексне системне завдання розробки загальнонаукової концепції розвитку
творчої активності та професійної творчості пов’язане з вирішенням низки
наукових і практичних проблем.
Дослідженням сутності творчості, умов її розвитку та інших аспектів
займались і займаються різні науки, в тому числі філософія, психологія та
педагогіка. Питанням творчості в її філософському контексті розглянуто в
дисертаційних дослідженнях В. Босенка, Н. Грищенка, Б. Новикова та інших. Вони
розглядають творчість у зв’язку з людською сутністю та її реалізацією. Психологи
досліджують внутрішню структуру і механізми інтелектуальних пошукових дій,
визначають інтуїцію, уяву тощо. Проблемою вивчення професійної творчості
займалися такі психологи та педагоги, зокрема А. Алексюк, П. Гальперін,
В. Загвязинський, Н. Кузьміна, С. Сисоєва, В. Якунін та ін.
За умови такого підходу найбільш загальним буде визначення творчості як
способу самореалізації людини: саме у творчості особа стверджується, формує,
відтворює і розвиває себе.
А. Маслоу, Р. Мей у творчістю вважали процес створення чогось нового,
визначали творчість як особистісну потребу людини в самореалізації. Тобто мотиви
творчості визначаються потребою у самовираженні, становленні себе як особистості.
Творчий процес на думку Р. Мея об’єднує інтелектуальні, вольові та емоційні
функції. Творча позиція людини є вищою формою мужності, яка спрямована на створення
нових форм, символів, принципів та є пошуком власного, неповторного рішення [2].
Отже, творчість – це не тільки створення нових ідей, творів мистецтва та
культури, а й феномен соціально-духовного життя суспільства в цілому.
Ідеї розвитку творчої активності майбутнього вчителя початкової школи
містяться у роботах Л. Виготського, Н. Кузьміної, В. Роменця та ін. Вони визначали,
що головною властивістю творчої особистості є її творча активність, яка характеризується
як невід’ємна частина особистості, в якій, з одного боку, визначені нові утворення
(творчі потреби, мотиви), а з іншого – знаходять своє вираження якісні зміни в
професійній діяльності, яка стає цілеспрямованою, продуктивною.
Творча активність особистості є складним психологічним утворенням особистості,
яка визначається як динамічна система та має здатність до саморозвитку та
самореалізації, є умовою розвитку творчого потенціалу особистості та її професійних
здібностей (І. Бентлі, В. Виготський, Дж. Гілфорд, В. Моляко, В. Роменець та ін).
Ефективність розвитку професійно-творчої активності майбутніх учителів
початкової школи залежить від спрямованості студентів на самореалізацію
творчих здібностей, умінь і навичок при розв’язанні педагогічних задач,
визначення структури творчої активності як складного психічного утворення.
Процес педагогічної підготовки майбутніх вчителів потрібно організувати так,
щоб активізувати механізми їх особистісного розвитку, розкрити специфіку
педагогічної діяльності та визначити місце й значення в ній активної творчої
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позиції, закріпити професійний інтерес до педагогічної діяльності й сформувати
на цій основі високий рівень творчої активності.
Розвиток творчої активності особистості вчителя полягає у теоретичному і
практичному отриманні студентами психологічних знань та використанні їх на
практиці, у визначенні себе як особистості з метою особистісного зростання.
Основними принципами системи роботи з розвитку творчої активності
особистості педагога початкової школи є: принципи особистісної професійної
підготовки, гуманізації, диференціації, психологізації, особистісного зростання,
принцип наступності, єдності соціалізації та індивідуалізації.
Зміст підготовки майбутніх вчителів початкової школи повинен орієнтуватися на
питаннях самореалізації та самовдосконалення, здійснення власного стилю, отримання
педагогічних знань та навичок, які є основою для здійснення педагогічної діяльності.
Розвиток професійно-творчої активності особистості – це готовність майбутнього
спеціаліста до майбутньої творчої діяльності, реалізація професійних вмінь та
творчої активності, взаємозв’язок особистісних якостей зі змістом майбутньої
професійної діяльності. Основними методами розвитку творчої активності є:
метод мозкового штурму, метод проектів та теорія розв’язання педагогічних
задач. Їх використання у майбутній професійній діяльності сприятиме розвитку
творчої особистості, яка здатна правильно сприймати інформацію, висловлювати
свої думки, почуття, відстоювати власну точку зору.
Таким чином, творча спрямованість особистості виявляється у розумінні і
оцінці дійсності, в соціальній поведінці, вчинках, у майбутній професійній
діяльності. Навчання повинне сприяти не тільки формуванню системи знань,
умінь і навичок, але й виступати найважливішою умовою формування особистості.
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МІЖПРЕДМЕТНИЙ ПІДХІД ДО
РОЗРОБЛЕННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ІЗ ХІМІЇ
Повноцінна загальна середня освіта реалізується в сукупності інваріантного
і варіативного складників. Варіативність освітніх послуг полягає, зокрема, у впровадженні
курсів за вибором учнів згідно з їхніми особистими уподобаннями і потребами.
Як засвідчує практика, задоволення реального попиту можливе в разі
наявності достатньої кількості курсів за вибором, різних за змістом, теоретичним
чи практичним спрямуванням, обсягом. База таких курсів, рекомендованих МОН
України, не оновлювалася понад 10 років [3]. До того ж, у збірнику наведено лише
програми курсів без будь-якого методичного чи дидактичного супроводу. Проблема
розроблення курсів за вибором актуалізується в умовах профільного навчання,
коли учень прагне самовизначення і підготовки до наступного навчання у вищій школі [2].
Значний освітній потенціал ми вбачаємо в курсах за вибором
міжпредметного характеру, призначених для шкіл, в яких профільними є два
предмети – біологія і хімія. Таким курсом є міжпредметний курс на вибір учнів
11 класу “Біоорганічна хімія”, узагальнюваний стосовно курсів хімії і біології [1].
Ми розглядаємо його як завершальний у формуванні цілісного уявлення учнів
про взаємозв’язок складу, структури, властивостей і функцій в організмі речовин,
що беруть участь у процесах метаболізму людини.
Біоорганічна хімія є розділом органічної хімії, хоча межує з молекулярною
біологією та біохімією, вивчаючи молекулярні механізми функціонування
найважливіших компонентів клітин організмів, оскільки неможливо пізнати
біохімічні функції, не розкривши їхньої суті на молекулярному рівні. Завдяки
здобуткам біоорганічної хімії наука наближається до пізнання сутності життєво
важливих процесів та створює передумови для керування ними.
Об’єктами вивчення біоорганічної хімії є природні органічні сполуки, що
становлять основу життєдіяльності організмів: вуглеводи, ліпіди, білки, нуклеїнові
кислоти, біорегулятори (вітаміни, ферменти, гормони тощо), а також синтетичні
біологічно активні сполуки, як лікарські засоби, засоби впливу на ріст рослин.
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Біоорганічна хімія розробляє методи виділення чи синтезу цих речовин,
встановлює будову їх та взаємозв’язок між будовою і біологічними функціями.
Мета курсу за вибором “Біоорганічна хімія” полягає в задоволенні індивідуальних
освітніх потреб учнів старшої школи щодо розвитку природничо-наукової та
предметних хімічної і біологічної компетентностей.
Завдання курсу:
– розкрити хімічну природу органічних речовин, що виконують важливі
біологічні функції;
– узагальнити відомості про фізіологічно активні органічні речовини на
основі міжпредметних зв’язків хімії і біології;
– ознайомити з успіхами у вивченні біологічно активних речовин.
Курс за вибором виконує такі функції:
– розвиток основного курсу хімії за рахунок розкриття питань, які сучасною
наукою виокремлюються в окрему галузь – біоорганічну хімію;
– узагальнення знань з біології і хімії про речовини – носії біологічних функцій;
– мотивація учнів до вибору хімії як підґрунтя майбутньої сфери діяльності;
– задоволення особистісного пізнавального інтересу учнів.
Навчальна програма курсу супроводжується методичними рекомендаціями
для вчителів щодо вивчення кожної теми.
Засвоєння основ біоорганічної хімії потребує від учнів синтезу знань про
органічні речовини, здобутих у курсах як біології, так і хімії, тому переважними є
такі методи й форми навчання, як семінар, бесіда, самостійна і групова робота,
виконання й обговорення навчальних проектів.
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СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У сучасному світі навчання іноземних мов у закладах загальної середньої
освіти набуло особливої актуальності, що зумовлено динамічними змінами умов
життя, які спонукають до активізації міжнародного співробітництва й
міжкультурного діалогу. Сьогодні володіння іноземною мовою є показником
конкурентоспроможності особистості, адже суспільство потребує фахівців різних
галузей, які досконало володіють іноземною мовою.
Державний стандарт базової середньої освіти визначає вимоги до
обов’язкових результатів навчання, маркером яких є сформованість ключових та
предметної компетентностей учнів. Згідно з вимогами стандарту результати
навчання іноземної мови мають стати змістово-критеріальним підґрунтям для
розроблення типових програм, навчально-методичної літератури, системи
оцінювання освітніх результатів, що формуються на трьох рівнях –
особистісному, предметному й метапредметному. У цьому контексті актуальним
є питання визначення педагогічних умов ефективного навчання іноземних мов
задля формування в здобувачів освіти предметної і ключових компетентностей.
Вивчення педагогічної літератури (В. Андреєв, А. Литвин, П. Лузан, А. Найн,
Н. Посталюк та ін.) переконує, що здебільшого дослідники визначають педагогічні
умови як взаємопов’язану сукупність об’єктивних можливостей, змісту, форм,
методів, засобів та матеріально-просторового середовища, спрямовану на виконання
поставлених у дослідженні завдань. До педагогічних умов уналежнюють такі, що
свідомо створюються в освітньому просторі, і реалізація яких забезпечує найбільш
ефективний перебіг цих процесів. На думку Є. Хрикова, педагогічні умови – це
обставини, які зумовлюють певний напрям розвитку педагогічного процесу [1, с. 59].
Проаналізувавши праці дослідників, доходимо висновку, що педагогічні умови
організації компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов є важливим
складником освітнього процесу. Під ними розуміємо спеціально змодельовані в
освітньому процесі обставини, що уможливлюють розвиток особистісних якостей
суб’єктів освітнього процесу, формування в них предметної і ключових компетентностей.
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На основі опрацювання літератури з проблеми дослідження, спостережень
за освітнім процесом, бесід з учителями ми виокремили 7 педагогічних умов
організації компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов. Після
опитування експертів (10 осіб, з яких семеро – вчителі іноземної мови, троє –
кандидати педагогічних наук, викладачі іноземної мови університетів) ми
залишили найважливіші, на їхню думку, педагогічні умови, тобто здійснили
ранжування. До них було віднесено такі умови організації компетентнісно
орієнтованого навчання іноземних мов: систематичне використання у навчанні
ситуаційних завдань, мультимедійна підтримка освітнього процесу. З огляду на
те, що експерти виокремили першою таку педагогічну умову, як необхідність
систематичного використання у навчанні іноземної мови ситуаційних завдань,
проаналізуємо дидактико-розвивальні можливості означених завдань.
Логіка нашого дослідження потребувала уточнення змісту поняття. Тож на
основі аналізу спеціальних джерел доходимо висновку, що ситуаційні завдання –
це змодельовані навчальні завдання, максимально наближені до життєвих, що
пропонують учням розв’язати певну проблему або виконати певну соціальну
роль у конкретній ситуації. Таким чином, ситуаційні завдання сприяють переходу
учнів від діяльності в навчальній ситуації до діяльності в життєвій ситуації, що
відповідає вимогам компетентнісно орієнтованого навчання. Під час виконання
таких завдань учні залучаються до всіх видів мовленнєвої діяльності.
Дидактичний потенціал ситуаційних завдань полягає і в тому, що ознайомлення
учнів з іншою культурою відбувається шляхом порівняння окремих соціальнокультурних проявів у рідній країні та країні, мову якої вони опановують, що
позитивно впливає на усвідомлення й оцінювання власної культури та себе як
носія цієї культури, сприяє формуванню міжкультурної іншомовної комунікативної
компетентності. Міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність є
особистісним утворенням, що містить комплекс знань, пов’язаних зі світовою та
національною культурою, на основі яких сформовані вміння ефективної
міжкультурної взаємодії іноземною мовою, що корелюються із засвоєними
учнями морально-етичними, естетичними та іншими цінностями.
У процесі спостережень на уроках іноземної мови було з’ясовано, що
змодельовані на уроках іноземної мови ситуації потребували від учнів не лише
знання конкретних правил поведінки, готового алгоритму дій і простого відтворення
такої поведінки із представниками іншої мови та культури, а й здатності правильно
оцінити ситуацію, спроєктувати власні дії та поведінку стосовно певної ситуації,
для подальшого взаємопорозуміння зі співрозмовником, при цьому використовуючи
соціокультурний особистісний досвід. Ідеться передусім про такі ситуації, що
відтворюють соціокультурний контекст іншомовної країни. Так, учні повинні бути
готовими до міжкультурного спілкування з однолітками країн, мови яких
опановують, до вибору відповідного стилю соціокультурної поведінки та бути
здатним до підтримання діалогу, при цьому вміти використовувати та знаходити
нестандартні рішення у незнайомих соціокультурних ситуаціях.
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Отже, ситуаційні завдання є важливим складником сучасного уроку іноземної
мови, оскільки відповідають вимогам компетентнісно орієнтованого навчання,
даючи змогу учням застосувати здобуті знання в конкретних навчальних ситуаціях,
що максимально наближені до життєвих.
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КУРСИ ЗА ВИБОРОМ У СТРУКТУРІ
ПРОФІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ І ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ
У сучасних умовах розвитку школи важливим компонентом освітньої
системи виступає варіативний складник профільної середньої освіти. Проте
питання його проектування і реалізації й дотепер залишається відкритим.
З метою навчального і методичного забезпечення варіативного складника
профільної біологічної і хімічної освіти розроблено навчальні програми курсів за
вибором з біології і хімії [1, 2]. Новизну цим курсам забезпечують компетентнісні
засади проектування змісту, включення до нього навчальної інформації і
способів діяльності, які не передбачено інваріантним складником змісту
біологічної і хімічної освіти. Курси наділені мотиваційним потенціалом, мають
практичну спрямованість, сприяють становленню творчої індивідуальності й
самореалізації культурно-освітньому просторі. Опанування учнями змісту курсів
передбачає створення різних освітніх продуктів: моделей, алгоритмів розв’язків
задач, серії дослідів, конспектів, тез, проектів тощо. У вивченні курсів акцент
зроблено на видах діяльності, що передбачають самостійний пошук інформації,
її опрацювання, структурування, схематизацію. За такого підходу знання не
виступає не лише кимось створеним продуктом, а ще й власним результатом і
фундаментом, на якому вибудовується нове знання, інші значення і смисли.
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Екстраполюючи на варіативний складник профільної біологічної і хімічної
освіти позицію вітчизняних і зарубіжних учених, що диференціація в освітній
сфері повинна базуватися на принципах єдності і різноманітності, робимо такі
висновки. По-перше, різноманітність визначається розмаїттям у тематиці й
термінах вивчення курсів за вибором з біології та хімії, формах занять, палітрою
методів і засобів навчання відповідно до можливостей конкретного учня. Єдність
полягає у компетентнісних засадах проектування цих курсів, без чого неможливо
інтелектуальне, громадянське, соціальне, естетичне, моральне становлення і
розвиток особистості старшокласника. По-друге, реалізація диференціації у
профільній школі зумовлює необхідність розв’язання такої проблеми: яка форма
індивідуалізації навчальної діяльності доцільна – гомогенізація чи гетерогенізація
учнівського колективу/групи? Різноманітність форм навчання розширює можливості
використання індивідуалізованих завдань. По-третє, у практиці реалізації варіативного
складника профільної освіти не набула остаточного розв’язання проблема оцінювання
індивідуалізованої роботи: оцінка повинна корелювати із здібностями учня чи
залишатися об’єктивним показником?
Потреба диференціації та індивідуалізації навчального процесу зумовлює
розроблення нових методичних підходів або комбінування існуючих з тим, щоб
забезпечити розвиток особистості, навчальний поступ учнів на рівні своїх
можливостей. Загальновідомо, що учнів з різним рівнем навчальної підготовки
не можна навчати однаково. Варіативний складник наділений потенціалом розробити
і підібрати кожному учню індивідуальну систему дидактичних впливів, організувати
навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей.
Узагальнення теорії та шкільної практики імплементації компетентнісного
підходу дало нам підстави для висновку, що розвиток компетентності учнів
забезпечують інтелектуальна діяльність, система цінностей і життєвий досвід.
Увага розроблених курсів за вибором до розвитку інтелектуальної діяльності як
здатності до різноманітних інтерпретацій реальності дозволяє впливати на
ціннісні орієнтації індивіда, а також використовувати ого життєвий досвід для
інтерпретації різних явищ і подій реальності, що визначають опосередковані
взаємодії. Таким чином, розвиток компетентностей старшокласників, які вивчають
будь-який із розроблених курсів, супроводжується формуванням готовності ставитись
до навчальних і позанавчальних завдань як до способу поповнення власного досвіду.
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ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ:
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОВІДНИХ ІДЕЙ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ
Глобалізаційні процеси, які впливають на політичну, економічну, культурну
й інформаційно-комунікаційну сфери людської діяльності, спричинили зародження
нових ґендерних ідеологій у сучасному світовому суспільстві й утвердження
цінності ґендерної рівності. В Україні просування ідеї ґендерної рівності
передбачає освоєння молодими людьми нових ґендерних ролей й створення
рівних умов щодо всебічного розвитку та самореалізації незалежно від їхньої
статі [1]. Цьому сприяє державна політика України, яка спрямована на
недопущення дискримінації за ознакою статі, пропаганду ґендерної рівності та
поширення просвітницької діяльності у цій сфері [5; 10]. За Законом України “Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, під ґендерною
рівністю розглядають “рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні
можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну
участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства” (стаття 1) [10].
В умовах реформування загальної середньої освіти проблема формування
ґендерної культури старшокласників на засадах розуміння ґендеру й ґендерної
рівності набуває все більшої популярності, оскільки зумовлена нагальною потребою
в якнайшвидшому подоланні ґендерних стереотипів й дискримінації чоловіків і
жінок у сучасному українському суспільстві. Питанню формування ґендерної
культури, спричиненому глобалізацією, присвячені праці Т. Говорун [2; 3; 12],
О. Кікінеджі [3], Л. Кобелянської [8], В. Кравця [6; 7], Т. Мельник [8], В. Москаленко [9].
Більш того, на сьогодні актуальність зазначеної проблеми окреслена в низці
законодавчих та нормативно-правових документів, а саме: Конституції України [4],
Законі України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”
(2005 р.) [10], Законі України “Про освіту” (2017 р.) [11], Законі України “Про
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повну загальну середню освіту” (2020 р.) [12], Концепції комунікації у сфері
ґендерної рівності (2020 р.) [5]. Так, Конституція України наголошує на рівності
прав й можливостей чоловіків і жінок не лише в здійсненні громадськополітичної й культурної діяльності нашої країни, а й у здобутті ними освіти та
професійній підготовці (стаття 24) [4]. У статті 3 (пункт 2) Закону України “Про
освіту” (2017 р.) зазначено: “В Україні створюються рівні умови доступу до освіти.
Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту
гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства,
національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця
проживання, мови спілкування, походження, соціального й майнового стану,
наявності судимості, а також інших обставин та ознак” [11]. У той же час, Концепція
комунікації у сфері ґендерної рівності (2020 р.) визначає факт наявності в сучасному
українському суспільстві прихованих та відкритих елементів дискримінації за
ознакою статі, які відбиваються на змісті навчальних предметів, навчальнометодичної літератури, культурі взаємовідносин, стилі викладання тощо [5].
Цікавим для нашого дослідження є наукова думка В. Москаленко щодо
визначення сутності поняття “ґендерна культура”. Учена переконана, що ґендерна
культура є “організованою соціальними уявленнями про “чоловіче” і “жіноче”
системою форм і способів людської життєдіяльності, що виконує функцію детермінанти
процесу статеворольової соціалізації індивідів у кожному суспільстві” [9, с. 22]. Як
складна система, ґендерна культура містить певні складові, що відображають різні
сторони сучасного суспільства. Серед важливих структурних компонентів ґендерної
культури В. Москаленко виокремлює ґендерні ролі, ґендерні стереотипи, ґендерний
контроль, ґендерну ідеологію та ґендерну політику, яка провадиться в державі [9].
Відповідно до фундаментальних положень ґендерного підходу ефективному
формуванню ґендерної культури старшокласників сприяє реалізація наступних
принципів навчання, а саме: принципу доступності всіх видів і форм освітніх
послуг; принципу врахування ґендерних відмінностей та індивідуальнотипологічних особливостей суб’єктів навчання; принципу забезпечення рівних
умов для розкриття здібностей і потреб суб’єктів навчання; принципу вибору
індивідуальної освітньої траєкторії тощо Так, наприклад, упровадження
принципу доступності всіх видів і форм освітніх послуг надає старшокласникам
змогу “реалізувати своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної,
неформальної та інформальної освіти” [11]. Більш того, цей принцип забезпечує
можливість здобувати освіту в різних формах, які включають “інституційну (очну
(денну, вечірню), заочну, дистанційну, мережеву); індивідуальну (екстернатну,
сімейну (домашню), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);
дуальну” [11]. Урахування принципу ґендерних відмінностей позитивно впливає
на ефективне формування ґендерної культури старшокласників, їхню творчу
самореалізацію незалежно від їхньої статі, а також оволодіння ними всієї сукупності
ключових компетентностей для навчання впродовж життя, Це відбувається
завдяки тому, що організація освітньої діяльності на основі зазначеного принципу
сприяє усвідомленню старшокласниками рівних прав і можливостей щодо
виконання соціальних ролей, незважаючи на наявні ґендерні стереотипи, які все
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ще функціонують в українському суспільстві на рівні буденної свідомості.
Реалізація принципу забезпечення рівних умов для розкриття здібностей і
потреб суб’єктів навчання надає вчителю можливість зосередити більше уваги
на пізнавальних інтересах, нахилах і здібностях старшокласників незалежно від
їхньої статевої приналежності, розвиток навичок спільної взаємодії, що в
кінцевому результаті призводить до їхньої успішної соціалізації в сучасному
українському суспільстві. Допомога вчителя у виборі індивідуальної траєкторії
навчання, котру здебільшого розглядають, як “персональний шлях реалізації
особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується за урахування його
здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на
виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої
діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і
рівня їхньої складності, методів і засобів навчання” [11], надає старшокласникам
змогу оволодіти ґрунтовними теоретичними знаннями щодо забезпечення
рівних прав та можливостей осіб обох статей, ґендерних цінностей, ґендерних
моделей поведінки, а також практичними вміннями та навичками аналізу й
протистояння наявним ситуаціям ґендерної нерівності. У контексті формування
ґендерної культури старшокласників застосування принципу урахування індивідуальнотипологічних особливостей старшокласників сприяє розширенню їхнього життєвого
простору, усвідомленню важливості всебічного та гармонійного розвитку особистості
незалежно від статі, виробленню загальних поглядів та ціннісних суджень на певні
явища та ситуації, а найголовніше подоланню негативних ґендерних стереотипів,
які часто заважають реалізувати власні мрії й розкрити творчий потенціал у різних
сферах людської життєдіяльності через віру в стереотипні думки.
Отже, організація освітньої діяльності на основі реалізації основних ідей
ґендерного підходу уможливлює створення необхідних умов для розвитку
індивідуального потенціалу старшокласників обох статей, сприяє розвитку
навичок конструктивної міжґендерної взаємодії, ефективно впливає на
формування їхньої ґендерної культури.
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КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ
Однією з умов існування суспільства є його екологічно орієнтована зона
розвитку. Екологічна діяльність визначається необхідною формою прояву
свідомості, що дозволяє людині знаходити властивості суб’єкта діяльності, який не
тільки змінює або перетворює, але створює екологічне середовище [1].
Формування екологічної грамотності учнів старших класів – як складного
інтегративного формування особистості та його виявлення на різних рівнях
можливе лише за умови визначення критеріїв. У цьому випадку критерій –
”основа для оцінки чогось, міра”, є необхідною і достатньою умовою для прояву
певного явища чи процесу [4, с. 200].
В. Беспалько, А. Галімов вважає, що “критерій виражає найбільш загальну
суттєву ознаку, на основі якої здійснюється оцінка та порівняння реальних
педагогічних явищ. При цьому ступінь прояву, якісна сформованість, визначеність
критерію виражаються в конкретних показниках” [2, с. 93].
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Враховуючи семантичне тлумачення понять “екологічна грамотність”,
“екологічна компетентність”, критеріями екологічної грамотності старшокласників
у навчальному процесі нами були визначенні:
– ціннісний (формування ціннісних орієнтацій, екологічних настанов, мотивів
підвищення у старшокласників власної екологічної грамотності у майбутній
професійній діяльності);
– пізнавальний (формування екологічної освіти, здатності людини до
екологічного мислення);
– практичний (практична готовність зберігати і відтворювати екологічні
цінності в різних сферах діяльності, в тому числі у майбутній професійній).
Під час відбору критеріїв та показників їх прояву ми врахували, що в їх змісті
накопичується стійка мотивація особистості, ціннісні орієнтири, екологічні
орієнтири, цінності до природного середовища (ціннісний критерій), екологічна
освіта, екологічна грамотність, екологічна компетентність (пізнавальний критерій),
готовність до моральної та практичної взаємодії з об'єктами природи,
природоохоронні дії (критерій практичної діяльності).
Ціннісний критерій характеризується такими показниками [5]: екологічна
спрямованість; екологічні орієнтири; мотиви підвищення власної екологічної
грамотності у майбутній професійній діяльності. Ціннісний критерій ставлення до
природи характеризує рівень естетичного засвоєння учнями об’єктів природи,
реагування на їх життєві прояви та етичного засвоєння екологічних знань.
Виділення пізнавального критерію зумовлене тим, що його зміст акумулює
інформативність старшокласників щодо особливостей екологічного виховання,
екологічної грамотності, що передбачає оволодіння системою екологічних знань
(значення природи в житті людини, провідні екологічні цінності, знання правил
та норм поведінки певного виду професійної діяльності щодо екологічного стану
навколишнього середовища) та досвід екологічної діяльності, здатність
екологічно мислити, оскільки для формування будь-якої психічної освіти
потрібна певна інформація, певні знання, сприйняті індивідуально [3, с. 316].
Враховуючи зміст цього критерію, показниками його прояву є: екологічна
грамотність, екологічна компетентність, здатність осмислювати екологічні
знання, вимоги, норми, ідеали, наслідки порушення цих норм і правил з духовноморальної точки зору. Пізнавальний критерій характеризується ще й в зміні
мотивацій, пов’язаних з природою. Це бажання та готовність отримувати,
шукати, аналізувати, оцінювати інформацію про природні об’єкти, оформлювати
власний матеріал за допомогою інформаційних технологій.
Зміст практичного критерію відображає готовність старшокласників до
непрагматичної (моральної та практичної) взаємодії з об’єктами природи,
розвитку необхідних технологій; готовність до екологічних дій, незалежність у
визначенні та організації екологічно активної поведінки у повсякденному житті
та майбутній професійній діяльності. Практичний критерій характеризує рівень
готовності та прагнення до практичної взаємодії з об’єктами природи, до
оволодіння необхідними для цього технологіями.
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Отже, до критеріїв сформованості екологічної грамотності відносять: ціннісний,
пізнавальний та практичний. На основі визначених критеріїв, показників та
відповідних методик можна схарактеризувати рівні екологічної грамотності
старшокласників: високий, середній і низький.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Упродовж останніх років зростає пріоритетність проблеми здоров’я дітей і
підлітків, що пов’язано з різким погіршенням стану їх фізичного й розумового
розвитку та зниженням рівня розумової працездатності. Для її розв’язання необхідно
створювати відповідні умови, домагатися органічного поєднання освітнього та
оздоровчого процесів. Свідома оцінка власної успішності, компетентний вибір і
визначення особистістю, яка розвивається, цілей життєдіяльності є підґрунтям ефективного
впровадження здоров’яформувальних і здоров’язбережувальних технологій.
Освітнє середовище сучасного навчального закладу неповною мірою виконує
функції збереження та зміцнення здоров’я дітей. Тому важливим завданням
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загальноосвітнього навчального закладу є створення безпечних і нешкідливих
умов навчання й виховання учнів, які б сприяли формуванню гармонійно
розвиненої, фізично досконалої особистості з відповідальним ставленням до
власного здоров’я та здоров’я оточуючих [2, с. 234].
Процес створення здоров’язбережувального середовища у навчальному
закладі можна визначити як комплекс змін традиційної системи, націлених на
підвищення ефективності діяльності щодо збереження і зміцнення життєздатності
учнів і педагогів у взаємозв’язку з корекцією їхньої внутрішньої картини здоров’я.
Під час створення здоров’язбережувального середовища особлива увага приділяється
таким проблемам, як: закономірності розвитку і саморозвитку людини; суб’єктивні
та об’єктивні фактори, що сприяють і перешкоджають збереженню здоров’я; самоосвіта,
самоорганізація і самоконтроль у галузі збереження здоров’я; самовдосконалення,
самокорекція і самоорганізація своїх вчинків і дій під впливом нових вимог професії,
суспільства, розвитку науки, культури; усвідомлення своїх здібностей і можливостей,
переваг і недоліків своєї діяльності із здоров’язбереження [3, с. 25 – 30].
Мета роботи – теоретично обґрунтувати сучасні підходи до створення
здоровʼязбережувального освітнього середовища.
У сучасних умовах розвитку суспільства, якому притаманне техногенне
навантаження на природу, глобальне погіршення стану довкілля, загострення
суперечностей між результатами діяльності людини і законами розвитку
природи, проблема збереження та зміцнення здоров’я підростаючих поколінь
набуває особливої актуальності.
Здоров’язбережувальне середовище закладу середньої освіти в загальному
розумінні – це дотримання санітарно-гігієнічних норм, повітряного та світлового режимів
та інше у всіх сферах організації життєдіяльності дитини в навчальному закладі [1, с. 112].
Одним із завдань закладу середньої освіти є забезпечення кваліфікованої
турботи про зміцнення і збереження фізичного і психічного здоров’я дітей, а
також актуальними є завдання навчити дітей турбуватись про власне здоров’я.
Щоб дитина могла піклуватись про своє здоров’я, фізичний розвиток, потрібно
виробити в неї свідоме ставлення до життя як найвищого дару природи,
пріоритету здоров’я як найважливішої людської цінності і здорового способу
життя як фактора збереження та зміцнення її здоров’я, необхідною умовою
цього є створення здоров’язбережувального середовища [5, с. 344].
Робота школи зі збереження та зміцнення здоров’я учнів лише тоді вважається
повноцінною й ефективною, коли повною мірою, професійно і в єдиній системі
реалізуються здоров’язбережувальні й здоров’яформувальні технології.
Ефективність здоров’язбережувальних освітніх технологій в основному
залежить від цілеспрямованої взаємодії вчителя та учнів, послідовної системи
активних дій усіх учасників навчально-виховного процесу, спрямованої на
створення здорового середовища з метою формування таких життєвих навичок,
які зумовлюють збереження, зміцнення та відтворення здоров’я й орієнтують на
утвердження здорового способу життя, розвиток духовно, психічно, фізично та
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соціально здорової особистості. Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно хвилює
питання допомогти дітям бути здоровими, сильними, витривалими. Адже, на
жаль, несприятливі соціально-економічні умови сучасної України, важка
екологічна ситуація, інформаційне перенасичення та інтенсифікація навчального
процесу викликають тенденції до погіршення здоров’я дітей і учнівської молоді.
Найбільш продуктивними й ефективними доцільно вважати ті педагогічні
технології, які здатні спиратися на комплексний характер здоров’я; брати до
уваги ті фактори, що впливають на здоров’я; враховувати вікові та індивідуальні
особливості учнів; забезпечувати прийняття цілей і змісту політики закладу в
галузі зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя; контролювати
дотримання правил, які несуть в собі здоров’язбережувальний і профілактичний
зміст (правило не вживати психоактивні речовини в школі, не палити, не
зловживати алкоголем і т. ін.); постійно поліпшувати санітарно-гігієнічні умови
школи, матеріально-технічну та навчальну базу, соціально-психологічний клімат
у колективі створювати згідно з вимогами сучасності; залучати учнів до планування
діяльності та аналізу результатів виконаної роботи; формувати позитивне ставлення
учнів до освітньої установи, сприятливий клімат всередині педагогічного та
учнівського колективів, у відносинах вчителів та учнів; обґрунтовувати умови
послідовності й наступності у реалізації технології; здійснювати періодичну
оцінку ефективності технології; залучати батьків до роботи зі збереження і
зміцнення здоров’я учнів; практикувати особистісно-орієнтований стиль
викладання і взаємин з дітьми; взаємодіяти з засобами масової інформації ‒
висвітлювати роботу школи щодо виховання культури здоров’я [6, с. 214].
Нині в освітньому середовищі побутує думка про те, що мета і зміст освіти
втрачають технократичний характер й освіта набуває здоров’язбережувального
характеру. Закон України “Про вищу освіту” наголошує на необхідності
удосконалення сучасної освіти за рахунок упровадження здоров’язбережувальних
технологій у практику освітніх закладів, адже розв’язання проблеми модернізації
сучасного освітнього процесу, його особистісно-діяльнісний аспект ґрунтується
на впровадженні здоров’язбережувальних технологій. Саме вони є основними
положеннями нової парадигми освіти.
Отже, розв’язання проблеми збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників
освітнього процесу в сучасних умовах інтенсифікації навчання можливе шляхом
формування здоров’язбережувального простору.
Здоров’язбережувальні технології навчання і виховання школярів мають
забезпечити високий рівень психосоматичного здоров’я, розумової працездатності,
формувати мотивацію до ведення здорового способу життя та виховувати високу
культуру здоров’я. Функціонування здоров’язбережувального освітнього середовища
у загальноосвітньому навчальному закладі дасть змогу здійснювати моніторинг
показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я та
проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи для
забезпечення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу освітнього закладу.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
На сьогоднішній день, основною метою вищої освіти у всьому світі є формування
всебічно розвиненої особистості майбутнього професіонала, здатного майстерно
застосовувати набуті у закладі вищої освіти компетенції під час роботи.
На сучасному етапі досліджень, загальновідомим є те, що компетентністю,
зокрема професійною, вважається спроможність ефективно здійснювати фахову
діяльність, розуміючи і постійно впроваджуючи нові тенденції в певній галузі,
успішно і креативно виконувати свої професійні обов'язки. Професійна
компетентність – це складна система, взаємопов’язаними компонентами якої є
професійні компетенції. В свою чергу, професійні компетенції формуються
шляхом перетворення знань, здобутих під час навчально-виховного процесу, у
вміння, практичне і часте застосування котрих детермінує їхнє перетворення на
навички. Так, провідною характеристикою професійної компетенції є
застосування креативно інтерпретованих через призму особистості знань.
Відбуватися таке застосування має швидко та ефективно.
До комплексу провідних професійних компетенцій, якими мають оволодіти
майбутні фахівці, зокрема майбутні філологи, входять: гностичні, комунікативні,
організаційні, проектувальні та конструктивні.
1. Гностичні – репрезентують аналіз власних можливостей для досягнення
поставлених задач. Під час формування у студентів цих компетенцій, необхідно
навчити їх реально оцінювати власні можливості, не перенавантажуватися і не
недооцінювати себе.
2. Комунікативні – обумовлюють здатність особистості взаємодіяти з іншими,
ефективно сприймати, обробляти і передавати інформацію. Комунікативні уміння
є ессенціальними в сучасному суспільстві, адже щоденна необхідність взаємодії
з іншими людьми має на меті навчитися приємному і гармонійному спілкуванню.
3. Організаційні – мають на меті уможливити певну діяльність шляхом правильної
побудови алгоритмів виконання завдань, концентрації уваги та її розподілу відносно
конкретних об’єктів та створення сприятливих умов праці для себе і оточуючих.
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4. Проектувальні – визначають постановку мети та завдань, а також ретельний
план і проектування шляхів його досягнення, при цьому основна увага має приділятися
послідовності, передбаченню можливих труднощів і шляхів їхнього подолання.
5. Конструктивні – поділяються на змістовні, операційні та матеріальні. Функції
конструктування змістовних компетенцій – це вибір, аналіз та структурування інформації
згідно з означеною метою і завданнями. Конструктивно-операційні компетенції полягають
у керівництві процесом, добіркою методів. Конструктивно-матеріальні компетенції
передбачають розробку матеріальної бази для здійснення певного виду діяльності.
Так, на наше глибоке переконання, саме сформованість комплексу вищенаведених
професійних компетенцій філологів обумовлює їхню компетентність та професіоналізм.
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ЦІНІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДИСТІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Проблема вдосконалення та самовдосконалення професійної компетентності
методистів закладів професійної (професійно-технічної освіти) (надалі – ЗПО) в
міжкурсовий період підвищення кваліфікації стоїть гостро на сучасному етапі.
Адже існує пряма взаємозалежність між рівнем професійної кваліфікації методиста,
рівнем організації методичної діяльності у ЗПО щодо професійного зростання
педагогічних працівників, рівнем підготовки та результатами навчальних досягнень
здобувачів освіти. Тому “для посилення якості підготовки необхідне впровадження
нових механізмів управління цією підготовкою, вдосконалення методики навчання,
організації практичного навчання здобувачів освіти та системи підвищення
кваліфікації через налагодження тісної співпраці, розширення партнерських
відносин між закладами професійної (професійно-технічної), вищої освіти та з
іншими зацікавленими сторонами” [7, с. 82]. Розроблення та запровадження
особистісно орієнтованої системи неперервного розвитку професійної компетентності
методистів ЗПО в міжкурсовий період підвищення кваліфікації може стати виходом
із ситуації, що склалася. Реалізовуватися інноваційна технологія розвитку професійної
компетентності методистів має в Школі розвитку професійної компетентності
методистів ЗПО в міжкурсовий період підвищення кваліфікації (надалі – Школа).
Для процесу дослідження проблеми розвитку професійної компетентності
методистів ЗПО в міжкурсовий період підвищення кваліфікації нами були
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використані теоретико-методологічні засади вдосконалення професійного розвитку
фахівців та забезпечення реалізації принципів неперервності в освіті, що отримали
гідне відображення в наукових працях Н. О. Брюханової, А. А. Вербицького,
С. У. Гончаренка [2], І. А. Зязюна [3], М. І. Лазарєва, В. О. Радкевич [8], Н. Г. Ничкало [5],
В. В. Олійник, С. О. Сисоєвої [9] та інших. Значна увага відводилася принципам
реалізації особистісно-орієнтованого підходу.
Науковий інтерес викликають новітні підходи до професійного вдосконалення
та самовдосконалення педагогічних кадрів, запропоновані науковцями Інституту
професійно-технічної освіти НАПН України О. Б. Кошуком [4] та О. П. Радкевичем [6]: вебсайт “Педагог-інноватор”, методичні рекомендації для професійного самовдосконалення
педагогічних працівників ЗПО у міжкурсовий період підвищення кваліфікації.
Реалізація технології розвитку професійної компетентності методистів ЗПО
в міжкурсовий період підвищення кваліфікації здійснювалася під час функціонування
Школи при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у
Чернівецькій області (надалі – Центр), у процесі індивідуальної та колективної
роботи керівника Школи з методистами, а також самостійної роботи методистів
під керівництвом методиста Центру, досвідчених методистів ЗПО Чернівецької
області, що брали участь в експерименті.
Авторська програма Школи була цілеспрямовано розроблена з метою
надання дієвої допомоги методистам ЗПО регіону в оволодінні та вдосконаленні
професійно-педагогічної майстерності, розширенні їхніх знань і вмінь згідно з
сучасними вимогами освіти.
Заняття Школи проходили за очною та заочною (дистанційною) та змішаною
формами навчання на базі ДПТНЗ “Чернівецький професійний ліцей сфери послуг”,
Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки та у режимі онлайн.
Першим етапом технології розвитку професійної компетентності методистів
ЗПО в міжкурсовий період підвищення кваліфікації є ціннісно-мотиваційний.
Завданнями цього етапу нами було визначено:
– усвідомлення методистами значущості розвитку професійної компетентності
в міжкурсовий період підвищення кваліфікації;
– подолання психологічного бар’єру методистів ЗПО щодо планування
розвитку своєї професійної компетентності впродовж всього життя.
З метою реалізації означених завдань нами було застосовано в Школі такі
види навчання: у залежності від форми (очна) – тренінгові заняття (інтелектуальні
розминки, самодіагностування, рефлексії, мінілекції, інтерактивні інформаційні
модулі, відеоаналізи, практичні вправи, анкетування, тестування, шерінги тощо);
форми залежно від кількості методистів – індивідуальна, групова, колективна.
Засобами навчання на цьому етапі слугували розроблені й адаптовані навчальнометодичні кейси (анкети, тести, опитувальники тощо), що включали питання до
методистів, вправи, приклади для індивідуальної, групової та колективної роботи.
Важливим елементом ціннісно-мотиваційного етапу технології розвитку
професійної компетентності методистів ЗПО в міжкурсовий період підвищення
кваліфікації є його цілепокладання. З одного боку, методисти ЗПО отримують
знання про те, що вони дізнаються в процесі навчання, що будуть уміти після
проходження навчання в Школі, а, з іншого – усвідомлюють яким має бути
кінцевий результат виконаної роботи.
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Етап доцільно розпочати з вхідного тестування, у ході якого з’ясовуються
наступні індикатори: професійні інтереси, професійні потреби, професійні мотиви,
професійні цінності, професійне ставлення до фаху методиста. Основу першого
етапу складають аудиторні заняття теоретично-практичного характеру у вигляді
інтерактивних лекцій, лекцій-консультацій, ділових педагогічних ігор, методичних
ребусів, круглих столів, панельних дискусій, тренінгів, бліцінтерв’ю тощо.
Для вивчення множинності й багатоаспектності феномену “професійна
компетентність” використано методики: виявлення факторів привабливості
професії В. Ядова, діагностики спрямованості особистості Б. Басса. Методика
В. Ядова передбачала відбір респондентами позитивних і негативних відповідей,
спрямованих на виявлення ставлення методистів ЗПО до своєї професії (суспільна
важливість обраної професії; робота з людьми; фінансова складова; можливість
самовдосконалення тощо) [11]. Застосування методики Б. Басса давало можливість
методистам визначити спрямованість особистості (на себе; на спілкування; на
справу) [1]. У цьому ключі адаптовано й розроблено низку анкет, тестів та
опитувальників, за допомогою яких було визначено рівень сформованості стану
розвитку професійної компетентності методистів ЗПО та її особливості, обізнаність
респондентів щодо структури, змісту методичної роботи з педагогічними працівниками,
володіння вміннями та навичками організації методичної роботи.
Отже, ціннісно-мотиваційний етап означеної технології сприяв розвитку вмінь
методистів визначати оперативні, тактичні й стратегічні цілі у своїй професійній
діяльності, усвідомленому сприйняттю переваг ефективної професійної діяльності,
переконанню в необхідності раціонального використання наявних ресурсів,
прояву ініціативи з позиції екстенсивності виконання обов’язків, передбачених
освітнім процесом, емоційного позитивного ставлення методистів ЗПО до
результатів своєї професійної діяльності [10].
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ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Оскільки мовлення є важливішим інструментом професійної діяльності педагога
за допомогою якого можна розв'язати різні педагогічні завдання, оволодіння цим
засобом професійної діяльності є одним з головних чинників розвитку професійної
культури майбутнього викладача вищої школи.
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Володіння уміннями спілкування особливо гостро відчувається у сфері освіти,
де мовне й емоційне спілкування на заняттях і поза ними дає той сплав виховних дій,
який у найближчій перспективі не зможе забезпечити ніякі найсучасніші технічні засоби.
Педагогічне спілкування є основною формою здійснення педагогічного
процесу. Його продуктивність визначається, перш за все, цілями та цінностями
спілкування, які мають бути прийняті всіма суб’єктами педагогічного процесу як
імператив їх індивідуальної поведінки [1, c. 46].
Основна мета педагогічного спілкування полягає як в передачі суспільного і
професійного досвіду (знань, умінь та навичок) від педагога студентам, так і в
обміні особистісними знаннями, пов’язаними з об’єктами, що вивчаються, і
життям в цілому. При спілкуванні відбувається становлення (тобто виникнення
нових властивостей та якостей) індивідуальності як студентів, так і педагога.
Специфіка педагогічного спілкування насамперед виявляється в його спрямованості.
Воно спрямоване не тільки на саму взаємодію і на студентів з метою їх особистісного
розвитку, але й, що є основним для самої педагогічної системи, на організацію
засвоєння навчальних знань і формування на цій основі вмінь і навичок.
Володіння технологією спілкування дозволяє педагогу організувати
правильну поведінку в конкретній ситуації. Неправильний педагогічний вплив
або неправильна форма спілкування, яка обрана для взаємодії, може призвести
до конфлікту між викладачем і студентом. Викладачу важливо правильно
використовувати систему прийомів (психологічних, мімічних, мовленнєвих
тощо), яку він обирає для організації структури спілкування і яка є адекватною
завданням та особливостям педагогічної ситуації.
Одним із засобів, що підкріплює вплив спілкування, можна назвати ініціативність,
яка вимагає певної поведінки та звучання голосу. В системі педагогічного спілкування
ініціативність виступає як важливе комунікативне завдання педагога.
Важливим завданням є утримання ініціативи у спілкуванні, надання їй
необхідних ситуативних форм. Для вирішення поставленого завдання педагогу
необхідно залучити студентів у процес активного роздуму, виробити активність
мислення та її систематичність [2, c. 420].
Для підвищення ефективності педагогічного спілкування доречним є вивчення
механізмів міжособистісного сприйняття в педагогічному процесі.
Унікальність особистісних якостей, комунікативних можливостей викладача,
його творча індивідуальність, характер стосунків зі студентами виявляються у
стилях педагогічного спілкування.
Таким чином, у процесі спілкування головною особистісною потребою є
потреба самовираження і самореалізації в діяльності, словах, думках уголос, яка
щоразу змінюється, індивідуалізується. Зовнішнім показником цього є вибраний
майбутнім викладачем вищої школи для свого самовираження засіб, який впливає
на комунікативну поведінку особистості майбутнього викладача. Комунікативна
поведінка майбутнього викладача вищої школи – це організація мовного процесу,
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невербальної поведінки викладача, що впливає на створення емоційно-психологічної
атмосфери педагогічного спілкування, на відносини між студентами і стилем їх
діяльності. Педагогічне спілкування має великий вплив на ефективний розвиток
професійної культури майбутнього викладача вищої школи.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
СПІВПРАЦІ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ПРИКОРДОННИКІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Сьогодні, в умовах карантинних обмежень викликаних пандемією COVID-19
особливого значення набуває вивчення питань підвищення якості підготовки
прикордонників. Особливу увагу дослідників звертає на себе передовий досвід
прикордонних відомств країн-членів Європейського Союзу (ЄС). Зважаючи на
різноманітність підходів до підготовки персоналу у різних країнах-членах ЄС, під
егідою європейської організації FRONTEX (Європейська агенція з питань безпеки
кордонів країн-членів ЄС) заклади освіти в межах Мережі прикордонних відомств
країн ЄС було об’єднано на базі освітньої веб-платформи Virtual Aula.
На зазначеній веб-платформі розміщено курси дистанційного навчання
прикордонного спрямування, електронні підручники і посібники, симулятори та
електронні навчальні комплекси для підготовки персоналу прикордонних
відомств країн-членів ЄС.
Агенція Фронтекс використовує спільну освітню веб-платформу Virtual Aula
для управління та адміністрування навчальних курсів, тренінгів, а також для
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надання підтримки національним прикордонним відомствам у розробці курсів
та їх викладання. Платформа також використовується як форум для обміну
інформацією та передового досвіду з питань професійної діяльності та підготовки
персоналу прикордонних відомств. Веб-платформа дозволяє оптимізувати ресурси,
навчально-матеріальну базу, викладацький склад та обладнання, надавати
оперативний доступ до проведення необхідної експертизи, отримувати необхідні
навчальні ресурси, забезпечувати проведення сертифікованої підготовки персоналу
та організовувати Інтернет-конференцій по всій Європі.
Для підвищення обізнаності про поточні освітні заходи, розроблені електронні
навчальні курси, інформаційно-комунікаційні технології, організовуються вебсемінари, а європейські прикордонні академії мають можливість поділитися своїм
досвідом, поширити власні портфоліо професійної підготовки або запропонувати
участь у конкретних освітніх заходах, що становлять спільний інтерес.
В контексті забезпечення дистанційного навчання європейські прикордонні
заклади освіти постійно впроваджують нові шляхи для організації більш
ефективної підготовки. Таке навчання вважається стратегічно важливим, оскільки
пропонує підвищені можливості для підготовки персоналу національних
прикордонних відомств, а також вважається економічно ефективним.
Зустрічі у режимі відео-конференції в умовах карантинних обмежень є головним
засобом налагодження та підтримки співпраці між європейськими прикордонними
закладами освіти. Основна зустріч представників прикордонних відомств країн
ЄС організовується в контексті щорічної конференції з підготовки персоналу і
зосереджується на ключовій тематиці сфери освіти та підготовки європейських
прикордонників, на оновленні освітніх стратегій та синхронізації підходів до навчання.
В контексті цього, у системі спільної професійної підготовки прикордонників
в країнах ЄС за умов карантинних обмежень через COVID-19 основними було
значно активізовано дистанційний формат навчання, також курси змішаного навчання
стали повністю дистанційними. Проте, необхідно відмітити, що контактні фази
наразі все ж проводяться в межах курсів, де дистанційне навчання неможливе,
наприклад, на курсах для фахівців з питань примусового повернення осіб,
підготовки службових собак, тематичної підготовки до спільних операцій.
Також активно розробляються тренажери з можливістю мобільного навчання,
поступово впроваджується наступне покоління віртуальних тренажерів, у яких
посилюються їх інтерактивні можливості, збагачується змістова складова. В
навчальних курсах прикордонного спрямування не використовується програма
для відеоконференцій “ZOOM” через проблеми із захистом персональних даних,
а застосовується “WebEx” та програмне забезпечення “Sisco”. Також,
прикордонні заклади освіти країн-членів ЄС продовжують дослідження в межах
грантових програм із особливою увагою на навчально-методичне забезпечення
для використання за дистанційною формою навчання.
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ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО
ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ
Виклики сьогодення вимагають формування високопрофесійного педагогічного
персоналу післядипломної педагогічної освіти. У проєкті Стратегії реформування
вищої освіти в Україні до 2020 року окремий розділ присвячений досягненню
якісно нового стану рівня академічного персоналу української вищої школи, що
є одним з напрямів реформування вищої освіти в Україні. Сучасна освітня парадигма
спирається на людиноцентроване навчання, мета якого – забезпечення розвитку
і саморозвитку особистості людини на основі його індивідуальних особливостей
як суб’єкта пізнання. Викладач створює умови для освоєння знань, придбання їх
на кожному занятті, у діалозі, у процесі інтелектуальної взаємодії всіх учасників
навчального процесу; сьогодні стають затребуваними такі характеристики
професійної діяльності викладача, як уміння працювати в команді, андрагогічні
уміння – бути консультантом, експертом, організатором, володіння діалогічними
технологіями і методами навчання.
Професійний саморозвиток викладача післядипломної педагогічної освіти
є неперервним процесом, який має низку завдань, таких як – своєчасно реагувати
на зміну зовнішнього та внутрішнього оточення, приймати та реалізовувати
нестандартні рішення в ситуації конкуренції, адаптуватися до швидких змін умов
діяльності, бути готовими до постійного оновлення своїх професійних знань.
Професійний саморозвиток викладача закладу післядипломної педагогічної
освіти “…здійснюється з допомогою механізмів самопізнання, самоорганізації,
самоосвіти, самооцінки, саморегуляції як прагнення до самоактуалізації на
основі розвитку професійного мислення, реалізації творчого потенціалу,
різноманітних форм дослідницької діяльності та інших способів інтенсифікації
цього процесу” (Ільчук, 2016).
Одним із завдань викладача післядипломної педагогічної освіти є
удосконалення роботи в між курсовий період за темою самоосвітньої діяльності
шляхом самоосвіти, саморозвитку та пошуку шляхів самореалізації особистості
вчителя. Педагогічні працівники повинні бути здатні до постійного самовдосконалення,
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орієнтованого на відповідність динаміці дійсності. “Якщо людина не знає, до якої
мети вона рухається, для неї жоден вітер не буде попутним”, – сказав Сенека. Ці
слова дуже вдало розкривають зміст самовдосконалення педагогічного
персоналу післядипломної педагогічної освіти.
Відмінною рисою саморозвитку викладача закладу післядипломної
педагогічної освіти є те, що результатом його роботи виступає не лише
самовдосконалення в особистому та професійному плані, а й підвищення
ефективної взаємодії зі слухачами, що і є результатом високої професійності
викладача післядипломної педагогічної освіти. Комунікативна роль викладача
трансформується від транслятора готових знань до викладача-андрагога з
ролями фасилітатора, модератора, тьютора, коуча.
Для педагога післядипломної педагогічної освіти важливою професійною якістю є
упевненість у собі, що забезпечує йому оптимальну мобілізованість і стабільність
поведінки. Насьогодні, у період карантину, мобільність педагога післядипломної
педагогічної освіти є необхідним показником професійності в умовах істотного
ускладнення ситуації навчання, необхідності аналізу конкретних професійних ситуацій.
Показниками професійного саморозвитку і освітньої стратегії для викладача
післядипломної педагогічної освіти є: виявлення ефекту розвиваючого змісту за
рахунок внесення в освітній простір досвіду слухачів; задоволеність результатами
навчання на індивідуальному і груповому рівнях; бажання слухачів продовжити
взаємні контакти після закінчення навчання.
Отже, професійний саморозвиток викладача закладу післядипломної педагогічної
освіти має бути усвідомленою потребою в неперервному самовдосконаленні,
ставленні до навчання як пріоритету професійної діяльності, а сукупність набутих
знань, умінь, навичок, якостей і ціннісних орієнтацій, які необхідні для виконання
ролі андрагога, іншими словами андрагогічна компетентність буде реалізуватись
через освітню діяльність, розвиваючи соціально-значимі якості дорослої людини.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ ЯК ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ
ПРИ ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ТЕХНІКА-КОНСТРУКТОРА ОДЯГУ В КОЛЕДЖІ
Реформування вищої освіти в Україні передбачає переглянути завдання,
функції та принципи контролю якості знань студентів як одного з найважливіших
складників системи управління якістю підготовки фахівців. Систематичний контроль
знань і умінь студентів є основою диференційованого навчання і одна з основних
умов підвищення якості навчання та формування художньо-творчої компетентності
техніків конструкторів одягу в коледжі. Підвищення зацікавленості студентів у
вивченні предмета, попередження відставання, забезпечення активної роботи
кожного студента можливе лише при умілому володінні викладачем різними
формами контролю знань і умінь. Контроль має бути джерелом позитивної
мотивації для подальшої пізнавальної та творчої діяльності студентів. Актуальним
залишається питання пошуку способів гуманізації цього процесу, переведення
його у площину продуктивної співпраці студентів і викладачів.
116 | Міжнародний гуманітарний дослідницький центр

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

Саме об’єктивний контроль створює передумови для корекції результатів
навчання. Перед проведенням оцінювання встановлюють, що саме буде перевірятися:
знання (терміни, факти та ін.); розуміння (методи, засоби); застосування; вміння
проводити аналіз, синтез, узагальнення, оцінювання; виконання. Далі відбувається
відбір необхідних методів проведення контролю. Після аналізу результатів
контрольних заходів проводиться коригування методики проведення занять: у
разі необхідності проводяться додаткові заняття з певної теми для окремих
студентів. Чим частіше виконується контроль, тим ефективніше керування пізнавальним
процесом студентів, вищі показники особистісного розвитку кожного студента і
кращі результати засвоєння навчального матеріалу. Значущість контрольних
заходів у структурі дидактичного оцінювання представлена на рис. 1 [1].
Для здійснення безперервного комплексного контролю, де системно
поєднані види, методи, форми перевірки та оцінювання навчальних досягнень
студентів охарактеризуємо спочатку методи перевірки та оцінювання знань,
умінь та навичок студентів.

Рис. 1. Структура дидактичного оцінювання якості підготовки фахівців
Спостереження за навчальною діяльністю техніків-конструкторів та
анкетування є важливим методом контролю, оскільки він дозволяє викладачеві
отримати різнобічну інформацію про пізнавальні можливості студентів, їх
Міжнародний гуманітарний дослідницький центр | 117

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

ставлення до оволодіння знаннями. Спостерігаючи за навчальною роботою
студентів на заняттях, викладач складає уявлення про те, наскільки ґрунтовно
проходить їх самостійна підготовка, якою мірою в них розвинута пізнавальна
самостійність. Значну роль при цьому відіграють індивідуальні консультації, на
яких у довірчій бесіді педагог не тільки виявляє негативні чинники, а й здійснює
профілактичні заходи щодо попередження неуспішності.
У традиційній системі перевірки та оцінювання навчальних досягнень
студентів усне опитування є одним з найпоширеніших методів контролю, суть
якого полягає в постановці перед студентами запитань за змістом навчального
матеріалу та оцінюванні їх відповідей. Застосування усного опитування сприяє
повторенню, систематизації та узагальненню вивченого раніше матеріалу.
Дослідження доводять, що усне опитування не повністю відповідає критеріям
об’єктивності, надійності та валідності, а методика оцінювання характеризується
малою розпізнавальною спроможністю. Такий метод недостатньо реалізує
діагностичну функцію контролю навчання, тому що на оцінку під час усного
опитування впливає чимало сторонніх чинників, знижуючи її об’єктивність: ефект
контрасту, попередня інформація про успішність студента, темп відповіді тощо [2].
Ефективність усного опитування зростає, якщо використовуються запитання
творчого, аналітичного характеру. Наприклад, при вивченні рисунка завдання
мають такий вигляд: “Оберіть кращу техніку виконання жіночого ескізу одягу
щоб передати фактуру матеріалу”, або: “Порівняйте графічні техніки при
виконанні навчального і творчого рисунку”. Таке опитування розраховане не
тільки на пам’ять студента, а й передбачає застосування ним мисленнєвих
операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо), умінь встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки. У цьому випадку студенту пропонують “порівняти”,
“проаналізувати”, “пояснити”, “обґрунтувати” тощо.
Письмовий контроль порівняно з усним опитуванням має переваги в тому,
що у викладача є можливість одночасно перевірити знання, уміння та навички
студентів однієї чи кількох груп, що дає змогу економніше використовувати
навчальний час. При цьому значно легше домогтися єдності вимог і в той же час
індивідуалізувати їх. Для техніків-конструкторів письмовий контроль дає
можливість виявити не тільки уміння логічно, послідовно висловлювати свої
думки на папері, а й творчо підходити до виконання завдання. Але письмовий
контроль трудомісткий, він вимагає кропіткої роботи викладача як з підготовки
індивідуальних творчих завдань, так і з забезпечення самостійного їх виконання
студентами. Таким чином, письмові контрольні роботи не можуть замінити
усного контролю знань, викладачеві доцільно поєднувати ці методи.
Графічна перевірка як метод контролю знань техніків-конструкторів з
мистецьких дисциплін поєднана з методом контролю рівня виконавських умінь,
який застосовують для перевірки практичної підготовки студентів. Ця перевірка
може бути дуже різноманітною: копіювання; рисунок з натури, по пам’яті, з уяви;
дорисовування; зміна елементів тощо. Крім перевірки теоретичних знань,
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графічні контрольні роботи виявляють художні уміння та навички, просторову
уяву, творчий підхід, класифікувати вивчений матеріал та ін. Завдяки тому, що
кожен студент виконує своє індивідуальне завдання, цей метод контролю
сприяє розвитку творчої самостійності, наполегливості, вихованню сумлінності,
відповідальності у тих, хто навчається. Оцінювання графічної роботи проходить у
співбесіді з викладачем, де студент захищає виконану роботу, а викладач вказує
на позитивні та негативні аспекти рисунків та виставляє оцінку в журнал.
Оцінювання або виявлення студентами спірних та хибних тверджень у таких
роботах, як статті, реферати, виступи, відбувається через рецензування та опанування.
Оцінювання відбувається за попередньо розробленими викладачами планом та
критеріями. Цим методом також перевіряють уміння студентів аргументувати,
аналізувати, оцінювати, робити власні креативні висновки. Для об’єктивного
оцінювання викладач до тематики роботи включає і певні вимоги до виконання,
такі як структура, обсяг, висновки тощо.
Самостійна перевірка студентом свого рівня знань на основі своєї відповіді
після виконання завдання виконується через самоконтроль. Наприклад, за
допомогою тестів та ключів до них. У той же час сам факт проведення чи не
проведення студентом самоконтролю є зворотним зв’язком для викладача як
результат діяльності. Завдання викладача – забезпечити студентів засобами
самоконтролю [3]. Тому з дисципліни рисунок, живопис і основи креслення
розроблено навчально-методичні посібники для самостійної роботи як в
друкованому варіанті так і у вигляді програмного чи електронного продукту. А на
платформі “На урок”, “Всеосвіта”, “Google Classroom” після вивчення навчального
матеріалу до кожної теми вміщені тестові запитання та відповіді на них, що дає
можливість студентам перевірити якість своїх знань самостійно.
Взаємоконтроль – процес оцінювання, коли один студент перевіряє рівень
знань іншого. Такий вид контролю виконує одночасно дві функції: вдосконалення
наявного обсягу знань самого студента та оцінювання рівня навченості іншого.
Для реалізації цього методу ми розробили вимоги до змісту рецензії, які
надавались студентам разом із завданням проаналізувати роботу іншого.
До контрольних заходів належить також і метод самоаналізу. У контрольні
завдання, що отримують студенти, ми включаємо цілі, які передбачають
досягнення певного рівня знань, закріплення отриманих навичок, спонукають до
подальшого вдосконалення. Такі завдання містять не лише традиційні запитання
із засвоєння навчального матеріалу, а й перевірку таких навичок, як уміння
узагальнювати й порівнювати факти, робити самостійні висновки. У завданнях ми
додавали запитання на зразок: “Що нового ви засвоїли на занятті?”, “Які
труднощі виникли під час виконання завдання і як Ви з ними впоралися?” тощо.
Інтегральною характеристикою системи освіти є якість, яка відображає
ступінь відповідності досягнутих результатів навчальної діяльності нормативним
вимогам та реаліям сьогодення. Педагогічні технології забезпечують належну
якість і глибину підготовки за наявності інструменту, який на основі об’єктивних
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критеріїв оцінювання знань дає змогу діагностувати й прогнозувати якість підготовки.
При цьому оцінювання засновується не на тривалості або змісті освіти, а на тих
знаннях, уміннях та навичках, які дають можливість фахівцю продукувати нові знання,
формувати художньо-творчу компетентність, інтелектуальні уміння відповідного
освітнього рівня та ефективно їх застосовувати у практичній діяльності. Тобто
відбувається перехід від вимірювання когнітивних досягнень до моніторингу
навчального поступу. За будь-яких принципів організації навчального процесу
саме системі оцінювання знань належить важлива роль у забезпеченні високої
якості освіти та формуванні конкурентоспроможних фахівців.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
В АГРОТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖАХ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
Законодавчо визначено, що основною метою функціонування фахової
передвищої освіти є підготовка фахівців, здатних виконувати як типові
спеціалізовані завдання у певній галузі професійної діяльності, так і виробничі
завдання підвищеної складності та здійснювати обмежені управлінські функції,
що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування
положень і методів відповідної науки. Досягти такої мети закладу фахової
передвищої освіти є завданням не простим: випускники коледжу (зокрема
техніки, технологи агропромислового виробництва) мають вже з перших днів
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роботи за фахом демонструвати здатності забезпечувати реалізацію і стабільність
складних технологічних процесів згідно із заданими регламентами, володіти
операторським рівнем професійної діяльності (робітничою професією), організовувати
якісне виконання певних процесів і операцій.
В умовах динамічного впровадження в сільськогосподарське виробництво
складних технологій, систем машин і обладнання підготувати такого техніка чи
технолога вкрай важко, і цьому, як справедливо вказують учені, є декілька
причин: застаріла матеріально-технічна база коледжів; падіння престижу технікотехнологічних спеціальностей; проблемність у функціонуванні системи підготовки
та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; нерозробленість кваліфікаційних
стандартів (професійних, освітніх, стандартів оцінювання кваліфікацій) і, як наслідок,
надто інертні зміни освітнього процесу за ідеями компетентнісної концепції; вкрай
повільні темпи проектування та створення в коледжах дієвого інформаційно-освітнього
середовища та ін. Як наслідок, вказані чинники породжують суперечність між
об’єктивною потребою суспільства у висококваліфікованих та конкурентоздатних
техніках, технологах, менеджерах сільськогосподарського виробництва та
недостатнім рівнем професійної компетентності випускників агротехнічних
коледжів, неспроможністю сучасного освітнього процесу забезпечити таку потребу.
Провідним напрямом усунення зазначеної суперечності є, на нашу думку,
модернізація, удосконалення усієї системи підготовки фахівців в агротехнічних
коледжах. Мова про те, що поняття “система” (від гр. systema – ціле, що складене
з частин) означає виділену на основі певних ознак упорядковану множину
взаємопов’язаних елементів, поєднаних загальною метою функціонування і
єдністю управління, і які перебувають у взаємозв’язку з середовищем як цілісне
явище. Найчастіше до складників системи освітнього процесу учені (В. Афанасьєв,
Є. Бєлкін, О. Гуменний, М. Данилов, О. Кошук, Н. Кузьміна, П. Лузан, Я. Сквирський,
М. Сметанський, В. Шахов та ін.) відносять такі компоненти: мета освітнього процесу;
зміст, методи, форми, технології, засоби освіти, педагог, студент, а також результат.
Інші дослідники виділяють цільовий, змістовий, операційно-дійовий, контрольнорегулювальний, оціночно-результативний компоненти освітнього процесу та ін.
Природно, було чимало спроб удосконалити систему підготовки фахівців в
закладах професійної освіти, зокрема в агротехнічних коледжах. Намагання
покращити якість підготовки через удосконалення змісту освіти, чи засобами
впровадження інноваційних форм, технологій, чи зміщенням акцентів на самостійну
роботу студентів бажаних результатів не принесли: одна педагогічна “кампанія”
змінювала іншу, але рівень підготовки фахівців суттєво не змінювався. Маємо на
увазі такі освітні “панацеї”, що мали вивести нашу професійну освіту на рівні
кращих зарубіжних моделей, як методи активного навчання, інтерактивні заняття,
комп’ютерне навчання, кредитно-модульні технології тощо.
Варто погодитися з ученими у тому, що удосконалення окремого складника
(чи, навіть, декількох складників) освітнього процесу не може принести бажаних
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результатів: система, виведена з рівноваги, знову займе своє попереднє місце.
Які ж напрями модернізації системи освітнього процесу закладу фахової перед
вищої освіти вартує здійснити насамперед?
Щоб дати відповідь на це питання, слід, передусім, визначитися зі
структурними складниками освітнього процесу в агротехнічному коледжі.
Основні компоненти досліджуваної системи визначаємо у такій логічній
послідовності: мета як основний, системостворюючий складник зумовлює
відповідь на питання “Яким має бути результат професійної підготовки фахівця в
коледжі?”; зміст освіти (Який дидактично і методично оформлений навчальний
матеріал повинні включати освітньо-професійна програма, навчальні програми
дисциплін, за якою структурно-логічною схемою має здійснюватися підготовка
фахівців?); методи підготовки здобувачів освіти до професійної діяльності
(Якими способами, залученням студентів до яких видів діяльності маємо досягти
поставленої мети?) діяльність педагогічного працівника, діяльність студента
(Якою має бути педагогічна взаємодія для досягнення поставлених освітніх
цілей?) форми підготовки фахівців (За яких умов, коли, як і скільки часу має
здійснюватися педагогічна взаємодія?); засоби підготовки (якими мають бути
об’єкти, що є джерелом навчальної інформації та інструментами для засвоєння
змісту освіти, розв’язання виховних завдань?); оцінювання якості підготовки
фахівців (за якими принципами, коли і як необхідно визначати відповідність
результатів підготовки фахівців у коледжі вимогам освітніх стандартів?).
Важливим, на нашу думку, є прогнозування характеру змін складників освітнього
процесу при певних “збуреннях” педагогічної системи та внесення відповідних
коректив у педагогічну взаємодію. Зокрема, запровадження компетентнісного
підходу у підготовку майбутніх техніків, технологів сільськогосподарського
виробництва поки-що обмежилося декларуванням освітніх цілей – компетентностей,
які мають демонструвати наші випускники, а сам процес опанування студентами
майбутньої професійної діяльності фактично не змінився. Справедливо виникає
питання: як, якими методами, формами, засобами маємо здійснювати компетентнісно
орієнтовану підготовку майбутніх аграрників? Як оцінити, що у процесі оволодіння
освітньо-професійною програмою студент набув необхідних компетентностей?
На вказаних наукових аспектах і зупинимо свій пошук у подальших наукових
розвідках.
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КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТНИХ
СИТУАЦІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ
Нині однією із найважливіших соціально-економічних галузей світової
економіки є туризм. Саме креативність найбільш суттєво впливає на розвиток
культурних відносин і міжособистісних стосунків у міжнародному масштабі, стає
змістом та стилем життя для мільйонів людей в умовах інформаційного суспільства.
Конфліктні ситуації в туристичній сфері діяльності, як і в будь-який іншій
сфері, де відбувається спілкування “людина-людина”, виникають не рідко.
Однією з умов для виникнення конфлікту є недотримання моральних норм у
відносинах між учасниками туристичного ринку.
Серед багатьох підходів до вирішення різного роду конфліктних ситуацій в
туристичній сфері діяльності виокремимо креативний або творчій підхід.
Креативний підхід до вирішення конфліктних ситуацій передбачає співпрацю
та досягнення взаєморозуміння між учасниками конфлікту, а саме між клієнтом
та туристичним агентом, що дозволяє зайняти всім учасникам рівні позиції. При
такому підході результат конфлікту не залишає переможців і переможених,
навіть якщо він здавався визначеним.
Креативність у спілкуванні – це процес продуктивної комунікативної діяльності,
що включає творчість та імпровізацію. Непередбачуваність складних і проблемних
партнерських контактів стимулює особистість до зміни раніше продуманої
структури і плану спілкування, до імпровізації як миттєвої реакції, до орієнтації в
ситуації, що змінилася і до знаходження нових аргументів і стратегій взаємодії [1].
Психологом Д. Сімпсоном у 1922 році було визначено, що “креативність” –
це здатність людини відмовитися від стереотипних способів мислення, “здатність
до руйнування загальноприйнятого, звичайного порядку походження ідей у
процесі мислення” [2, с. 632].
Дж. Гілфорд зазначав, що креативність як природний творчий потенціал
людини визначена генетично. Одним із шести основних параметрів креативності
вчений виокремлює оригінальність, а саме – спроможність продукувати віддалені
асоціації, незвичні відповіді, відповідати на подразники нестандартно [3].
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Таким чином, конфліктна ситуація починає розглядатися як завдання для
вирішення. Щоб її вирішити, необхідно по перше виявити причину цієї ситуації,
по друге вибудувати стратегію її вирішення. В результаті виходить своєрідна
система управління назріваючим конфліктом.
Отже, на першому етапі (пошук причини конфлікту) важливо враховувати
особливості нашого мислення і психології. Саме в цих складнощах і полягає
перевага креативного підходу.
З виділених Кеннетом Томасом п'яти основних типів людської поведінки в
конфліктних ситуаціях: суперництво; пристосування; ухилення; компроміс; співпраця [4],
найбільш продуктивним підходом до вирішення конфлікту є співпраця, так як він
не залишає “переможених”, всі сторони виграють, їхні інтереси задовольняються.
При такому підході опоненти стають партнерами, для кожного з яких важливо і
вигідно залучення в процес вирішення конфліктної ситуації.
Другий етап (будування стратегії рішення конфліктної ситуації) спрямований
на пошук способів задоволення потреб та інтересів усіх сторін конфлікту та
подальше вирішення ситуації.
Однією з технік, яка може допомогти будь-якому з учасників конфлікту
розвинути креативний потенціал і подивитися на конфлікт під іншим кутом, є
техніка “трьох стільців”, за методикою Роберта Ділтса. Згідно опису даної
техніки, в будь-якій людині живе три персонажі: мрійник, реаліст і критик.
Перший завжди фантазує, другий – будує плани на майбутнє, а третій –
бачить небезпечні моменти в будь-якій ситуації. Отже, фантазер допомагає
запустити творчий процес і побачити безліч варіантів, реаліст вибудовує
покроковий план, роблячи фантазії відчутними, а критик в свою чергу вказує на
недоліки і небезпечні місця в плані.
Суть техніки полягає в тому, щоб людина, посидівши на кожному з трьох
стільців (ролей), змогла створити креативний і збалансований план дій, в тому
числі план виходу з конфліктної ситуації.
Таким чином, креативний підхід у вирішення конфліктних ситуацій дозволяє
емоційно складну ситуацію привести до такого стану, коли результатом є
задоволення інтересів усіх сторін. Такий підхід дає варіативність рішень,
характерну їх не типовість, веде до розвитку співпраці за рахунок прояву
гнучкості фахівця сфери туризму до замовника послуг.
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ОНОВЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ТЕМИ “ПОБУДОВА ТІНЕЙ
ВІД СОНЦЯ” В УМОВАХ ОН-ЛАЙН ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
“ПЕРСПЕКТИВА І ТІНІ” ДЛЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ
Вимушений перехід на дистанційні форми навчання, який розпочався у
другому семестрі 2019/2020 учбового року, постав перед освітянами справжнім
викликом. “Концепція компетентнісного підходу в освіті спрямована на формування
особистості майбутнього професіонала з позитивним світоглядом, ціннісними
орієнтаціями, здатністю швидко адаптуватися до нових і непередбачуваних життєвих
і професійних ситуацій” [1]. Зменшення аудиторних годин потенційно несе загрозу
повноцінному закріпленню попередньо одержаних знань. Системна фахова підготовка
і розвиток творчих здібностей майбутніх дизайнерів опинились перед нагальною
необхідністю оновлення форм подачі та ілюстрування лекційного матеріалу. А
також уточнення критеріїв оцінки результатів практичних робіт студентів.
Зазначені форс-мажорні обставини внесли свої корективи і у викладанні предмету
“Перспективи і тіні”, що входить до комплексу варіативних дисциплін при підготовці
майбутніх дизайнерів у Фаховому коледжі мистецтв та дизайну КНУТД.

Рис. 1. Студентська робота з помилками у
розташуванні об’єкта відносно лінії горизонту
Тема “Побудова тіней від сонця” входить у другий змістовний модуль. Новий
матеріал має міцно спиратись на напрацьовані навички розв’язання задач з лінійної
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перспективи. Графічна робота з цієї теми вважається одною з найскладніших,
тому що вимагає від студента максимальної уваги і практичного застосування
теоретичних знань. Аналіз помилок, які найчастіше припускали студенти цього
навчального року, вказували на те, що у навчальних програмах підготовки
майбутніх дизайнерів варто передбачити більш тісні міждисциплінарні зв’язки
не тільки під час аудиторних, але й он-лайн занять.
Як буде засвоєна студентом зазначена тема, і наскільки ефективно він зможе
на практиці застосовувати здобуті знання, залежить від:
– вміння аналізувати конструктивну будову об'єкта;
– вміння аналізувати форму та знаходити точки проекцій на різних площинах;
– навичок у графічній візуалізації розташування предмета, що спираються на
знання законів лінійної перспективи.

Рис. 2. Студентська робота з помилками щодо конфігурації тіні
Виконання графічної роботи з теми “побудова тіней від сонця” передбачає,
що студент досить вільно володіє навичками побудови перспективи геометричних
та архітектурних форм, які здобуваються при малюванні з натури, на заняттях з
рисунку. Зрозуміло, що адаптація занять в аудиторіях до “навчального середовища в
інтернеті вимагає певної творчості та розуміння використовуваних інструментів”[2].
Кожен викладач вирішував свою педагогічну задачу, спираючись на концепцію
компетентнісного підходу.
Як було підкреслено ще за рік до пандемії Covid-19 на Глобальному Форумі
освіти та навичок у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) у квітні 2019, більше ніхто
не платить людині за те, що вона знає (адже Google знає усе), а платять за те, що
вона вміє і може здійснити, маючи знання, тобто за її компетентність”.[3]
Отже, студентам були запропоновані фотографії у форматі JPEG, де були
зображені нескладні об’єкти та їхні тіні. Вимагалось продемонструвати вміння
аналізувати фотозображення, знайшовши лінію горизонту, точки сходу ліній
перспективного скорочення для існуючих предметів, віднайти точки сходу для
тіней від сонця та проекцію названого джерела світла.
Спираючись на знайдений інструментарій, а також використовуючи будь
який зручний для них графічний редактор, студенти повинні були додати
власний об’єкт та зобразити його тіні. Фактично, їм була створена можливість
уникнуть типових помилок, які були згадані вище.
126 | Міжнародний гуманітарний дослідницький центр

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

Рис. 3. Студентські роботи з аналізу та побудови тіней
від доданих об’єктів на запропонованих фотографіях
Отже, вимушена необхідність розробки альтернативних цифрових завдань
з дисципліни “Перспектива і тіні”, в умовах дистанційного навчання дали
поштовх до пошуку ефективних способів донесення студентам теоретичного
матеріалу. А також до розробки практичних графічних задач, які допомагають
майбутнім дизайнерам в розвитку художньо-конструктивної компетентності.
Більшість зданих на перевірку робіт засвідчила творчий підхід та винахідливість
студентів Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ПІД
ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ “ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА”
Соціально-політична ситуація, що склалася внаслідок воєнних дій на Сході
та веденням антитерористичної операції спричинила трансформацію людських
цінностей і переосмислення соціальних норм і уявлень. Зріс суспільний попит на
громадянську освіту і активізувалася необхідність запровадження її в Україні. Такі
зміни у свідомості українців потребують підвищення рівня ефективності
вивчення суспільних дисциплін у навчальних закладах, під час яких формується
цілісна картина бачення сучасності, активна громадянська позиція, позитивні
соціальні і моральні якості особистості.
Актуальність проблеми цілісного сприйняття реальності особистістю
зумовлюється швидкими динамічними перетворення сучасного світу та
необхідністю прийняття об’єктивних та виважених рішень. Для сучасного
наукового пізнання важливу роль відіграє інтеграція. Інтегровані курси руйнують
умовний поділ наук і демонструють світ в єдності. Надзвичайно актуальною є
ідея інтегрованого навчання, адже під час успішної її реалізації досягається мета
якісної, конкурентоздатної освіти, яка забезпечує самостійність у досягненні
власної життєвої мети та самоствердження.
Аналіз літературних джерел свідчить, що проблема формування наукового
світогляду особистості має багату історію та інтенсивно досліджується протягом
останнього півстоліття. Зокрема теоретичні умови інтеграції вивчали В. Пономарьова,
І. Звєрєва, В. Ільченко, М. Іванчук, І. Козловська, І. Паламарчук; методологічні та
практичні аспекти зазначеної проблеми стали предметом досліджень філософів:
Л. Губерського, Г. Платонова, В. Шинкарук; розробкою інтегрованих курсів займалися:
Р. Гуревич, Л. Лук’янова, Я. Собко. Характеризуючи інтеграцію в історичному аспекті,
можна відмітити, що ще в працях Я. А. Коменського акцентується увага на необхідності
“завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне з одним” [1, с. 374].
Інтегрований підхід до організації навчально-виховного процесу великий дидакт
пояснював таким чином: “Всі знання виростають з одного коріння – навколишньої
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дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках” [1, с.48].
Не втратили актуальності думки Дж. Локка про доцільність наповнення змісту одного
предмета фактами з інших. Необхідність формування у студентів цілісної наукової
картини світу під час вивчення інтегрованого курсу “Громадянська освіта” відображено
у законодавчій базі та нормативних документах Міністерства освіти і науки України.
Незважаючи на численні дослідження різних аспектів визначеної проблеми,
дослідження процесу формування у студентів наукової картини світу у процесі
вивчення інтегрованого курсу “Громадянська освіта” потребує уваги.
З моменту проголошення незалежності України з’явилися нові підручники,
в яких існує плюралізм думок, різна оцінка суспільно-історичних подій і явищ.
Проявляється суб’єктивізм у підході до змісту навчального матеріалу: одні
автори більше уваги приділяють історичним особистостям, інші будують своє
викладання на базі соціально-економічних проблем, треті на перший план
висувають вивчення культури, побуту. Тому встановлення міжпредметних
зв’язків сприяє усуненню перевантаження курсу фактичним матеріалом,
невиправданого дублювання в процесі вивчення питань, які так чи інакше
вивчалися на заняттях із різних предметів [3, с. 99].
Характерним для сучасного формування наукової картини світу є
інтеграційний підхід, який все більше відображається в змісті освіти. У навчанні
він здійснюється або шляхом злиття в одному синтезованому курсі (темі, розділі
програми) елементів різних навчальних дисциплін або об’єднанням наукових
понять і методів різних дисциплін в загальнонаукові поняття і методи пізнання.
У навчальних програмах, які створенні за часів незалежної України менша увага
приділяється міжпредметним зв’язкам, але з’явилися нові інтегровані курси:
“Людина і світ”, “Людина і суспільство”, “Практичне право”, “Ми – громадяни
України”, “Громадянська освіта”, “Вчимося бути громадянами”, “Європейські
студії”. До їх складу входять базові відомості з економічної теорії, правознавства,
етики, політології, соціології, психології, екології, культурології, а також філософії
і логіки. Так званими інтеграторами знань виступають комплексна система
навчання, міжпредметні зв’язки та інтегровані навчальні дисципліни.
Особливість курсу “Громадянська освіта” полягає в тому, що він узагальнює і
систематизує знання, отриманні в процесі вивчення інших дисциплін.
Навчальний курс істотно відрізняється від традиційних. Перш за все він є
інтегрованим: охоплює філософські, аксіологічні, політичні, економічні,
культурологічні, соціально-психологічні знання. Вивчається не політологія,
право, економіка, а проблеми суспільства, які мають політичний, правовий,
економічний зміст. По-друге, завданням курсу є не тільки надання певної суми
знань, а формування особистих якостей та ціннісних орієнтацій, притаманних
громадянину демократичного суспільства, формування вмінь громадянської
участі, громадянської відповідальності [1, с. 486].
Основним завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої
підготовки підростаючого покоління до функціонування у системі суспільних
відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної
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відповідальної участі в суспільній діяльності через дослідження базових понять:
“громадянське суспільство”, “держава”, “демократія”, “людина”, “особа”,
“громадянин”, “ідентичність”, “соціалізація”, “соціальна стратифікація”, “дитячі та
молодіжні громадські організації”, “мас-медіа”, “інтеграція”, “глобалізація” та
практичне застосування результатів дослідницько-пошукової роботи [4].
Інтегрований курс “Громадянська освіта” виступає фундаментом для
формування цілісної наукової картини світу завдяки інтеграційному характеру.
Формує у підростаючого покоління цілісне сприйняття світу, вчить давати комплексну
оцінку подіям та різносторонньо мислити. Формуванню об’єктивної картини світу,
системи життєвих цінностей, особистісних якостей, ідеалів, самоусвідомлення,
самореалізації сприяє уміння узагальнювати. Отже, узагальнення є системоутворюючим
чинником, який не може бути обмежений лише інформаційними та пізнавальними
межами, а обов’язково має включати особистісний аспект, який, у свою чергу,
забезпечується диференціацією змісту освіти та її індивідуалізацією.
За інтегрованими дисциплінами, які лише наприкінці ХХ століття набули
широкого використання як технологія навчання, майбутнє, враховуючи, що вони
виступають основою формування у студентів цілісної наукової картину світу.
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ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ АНІМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
У сучасних реаліях суспільно-економічного життя підготовка майбутніх
фахівців має будуватися на новітніх методах та підходах, інноваційних
технологіях навчання. Важливою складовою у професійній підготовці майбутніх
учителів фізичної культури в закладі вищої освіти є методика навчання, від
оптимального вибору якої залежить реалізація та ефективність їх підготовки до
професійної діяльності [2, с. 350].
Покращення теоретичної й методичної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури, на думку О. Пронікова, можливе за умови визначення чітких
вимог до особистості вчителя, рівня його професійної підготовки відповідно до
потреб сучасної шкільної практики [4, с. 18].
Щоб досягти взаєморозуміння зі своїми студентами, сучасному викладачеві
необхідно володіти усім інструментарієм нових методів навчання, які б
дозволяли надати особливу увагу цілісності особистості студента і сприяли б
максимальній реалізації його можливостей на практиці, які б були націлені на
досягнення особистісно-професійних якостей [3, с. 66].
Використання активних й інтерактивних методів навчання при підготовці
майбутніх спеціалістів у закладах вищої освіти, як вважає О. Башкір, сприяє
активізації пізнавальної діяльності студентства, формуванню в них навичок
роботи в команді, ефективному засвоєнню навчального матеріалу, формуванню
власної думки, життєвих і професійних навичок, виходу на рівень усвідомленої
професійної компетентності [1, с. 33].
Серед найпоширеніших і ефективних методів навчання є метод “мозкового
штурму”. Його сутність полягає в тому, що перед студентами ставиться проблема,
яка безпосередньо стосується їхньої спеціальності. Він є методом організації
спільної групової та творчої роботи в аудиторії з метою підвищити розумову
активність студентів і знайти хороші ідеї, конструктивні рішення, розв'язати
складні проблеми або нестандартні ситуації. Цей метод складається з таких
етапів: визначення проблеми, генерація ідей, систематизація та узагальнення і
як результат – прийняття відповідних рішень.
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Мозковий штурм ми використовуємо при вивченні теми “Форми позакласної
роботи з фізичної культури”. Для кращого засвоєння матеріалу і розуміння
майбутньої професійної діяльності студентам пропонується на розгляд, наприклад,
таке питання: “Як зацікавити учнів брати активну участь у позакласних спортивномасових заходах, систематично відвідувати гуртки/секції з фізичної культури та
ін.?”. Ця проблема нині актуальна і студентам доведеться з нею зіштовхнутись в
своїй роботі, оскільки є тенденція низької фізичної активності учнів. Дану тему
студенти обговорюють, вносять свої пропозиції щодо покращення її стану,
дискутують і спільно вибирають кращі варіанти вирішення проблеми. Таким чином,
ми наближаємо студентів до реалій майбутньої професійної діяльності.
Наступний метод інтерактивного навчання, такий як метод проєктів,
реалізує диференційований, індивідуально-творчий та активно-дієвий підходи у
навчанні. Проєкт може мати дослідницький, пошуковий, творчий (креативний),
прогностичний, аналітичний та ігровий характер. Студенти самостійно
займаються пошуком вирішення певної проблеми. Це може бути розробка
спортивно-масових заходів з використанням анімаційних технологій, сценаріїв,
моделі організації певного гуртка з фізичної культури, відповідної документації
та ін. Виконуючи такого роду завдання, студенти готуються до організації і
проведення позакласної роботи з фізичної культури в майбутньому.
У процесі навчання також використовуємо кейс-метод для успішного
розуміння студентами специфіки педагогічних ситуацій, опис яких відображає не
тільки практичну проблему, а й сприяє формуванню умінь їх вирішення, допомагає
їх адаптації до майбутньої професійної діяльності. Студенти аналізують проблеми
на базі запропонованих матеріалів (кейса). Розрізняють такі типи кейсів: практичні
(відображають реальні життєві ситуації); навчальні (мета – навчання); науководослідницькі (орієнтація на проведення дослідної роботи).
Також у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури ми навчаємо
їх складати своє портфоліо. Це – спосіб фіксування, накопичення, оцінки й
самооцінки індивідуальних досягнень за певний період. Його основний зміст –
відобразити все, на що здатен майбутній учитель. Портфоліо сприяє засвоєнню
нових знань, умінь (насамперед творчо опрацьовувати матеріал), дозволяє встановити
рівень готовності самостійно провадити педагогічну діяльність, надає студентам
можливість набути досвіду з організації позакласної роботи з фізичної культури.
Таким чином, підвищення якості навчання майбутніх учителів фізичної культури
анімаційних технологій позакласної роботи можливе завдяки органічному поєднанню
в освітньому процесі інноваційних методик із класичними, а також продумане,
гармонійне і системне комбінування різних методів навчання щодо кожного
заняття залежно від їхньої мети, завдань і специфіки.
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ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
З другої половини ХХ століття практично всі країни проводять різні за змістом і
масштабами реформи національних систем вищої освіти. Розвиток мережі Інтернет
став основною інновацією, яка безперервно змінює погляди на форми, методи
та зміст навчання в умовах масовості, безперервності, відкритості та мобільності.
Згідно з результатами дослідження, проведеного Європейською комісією,
яке передбачало визначення нових способів отримання освіти та підвищення
кваліфікації в Європі в 2020 – 2030 рр., експерти сформулювали наступні висновки:
відкрите навчання через Інтернет стане традиційною формою отримання освіти;
мобільні пристрої будуть розглядатися як основні інструменти для організації
навчання; паперові видання будуть витіснені електронним мультимедійним контентом;
розраховані на багато користувачів віртуальні 3D-світи зроблять непотрібним
фізичне відвідування закладів вищої освіти; відкриті освітні ресурси будуть
широко застосовуватися всіма суб’єктами освітнього процесу; системи та послуги
будуть проектуватися з метою забезпечення групового взаємного навчання;
віртуальна мобільність зруйнує бар’єри між національними системами освіти [1].
Пандемія COVID-19 прискорила окреслені процеси. Навчальні заклади в усьому
світі змушені були терміново вивчати та почати використовувати доступні технологічні
інструменти для створення контенту для дистанційного навчання учнів та студентів у
всіх галузях. Інформаційно-комунікаційні технології прийшли на допомогу та надалі,
як показує практика, відіграватимуть ключову роль у навчанні майбутніх поколінь.
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Найшвидше до нових умов навчання адаптувалися навчальні заклади, в яких
дистанційна освітня технологія успішно функціонувала й до пандемії. Багато зарубіжних
навчальних закладів перейшли на дистанційну форму навчання через налагоджену
раніше онлайн-інфраструктуру, лише пристосувавшись до особливих обставин.
Як зазначають українські науковці І. Прокопенко та С. Бережна, реальність
показала, що не всі українські заклади вищої освіти були технічно підготовлені.
Здебільшого, лекції та семінари проводились з використанням сервісу Google
Classroom, знання оцінювались за допомогою текстових тестів, підготовка та презентація
проектів проводилася через Skype, нові платформи, ресурси та соціальні мережі
(Moodle, Zoom, Skype, Viber, Telegram та Messenger) [2]. Водночас, результати
їхнього дослідження показали, що, на думку українських викладачів і студентів,
якість дистанційної освіти не поступається якості навчання віч-на-віч.
Серед позитивних аспектів дистанційного навчання студенти відмічають
розвиток дисципліни та самоорганізації, що дає можливість отримати освіту у
зручний час і зручному місці та рівний доступ до освіти, незалежно від місця
проживання, стану здоров'я чи соціального статусу. Викладачі вказують на оновлену
роль вчителя, що стає наставником-консультантом, який координує процес
навчання, постійно вдосконалюючи власні курси та навички. Найважливішим
недоліком викладачі та студенти вважають відсутність живого спілкування [2].
Зараз ще тривають дискусії: як краще перейти в онлайн, які сервіси та
технології є кращими, як навчати студентів та викладачів.
На думку В. Бакірова, вищу освіту очікує домінування дистанційної та онлайнформи навчання. Це означає радикальну зміну методик, дидактичних та психологічних
моделей викладання, складання та розвиток цифрової педагогіки [3].
Безумовно, для дистанційного навчання доцільно використовувати вебсторінки й сайти; електронну пошту; форуми й блоги; чати; теле- і
відеоконференції; віртуальні класні кімнати тощо. Однак, на нашу думку, для
успішної організації дистанційного та змішаного навчання ЗВО доцільно
створювати навчальні курси на основі систем, які відноситься до класу CMS
(Content Management System), тобто до систем управління вмістом. Такою є
система дистанційного навчання Moodle (http://moodle.org).
Основною метою Moodle вважається створення навчального курсу, що
включає в себе навчально-методичний комплекс та матеріали для довідок.
Навчальний курс формується особисто викладачем, або адміністратором;
невід'ємною умовою є наявність права на створення. Далі вибирається формат
навчального курсу, який описує його складові. Для студентів денної форми
найдоцільніше створювати сегменти за календарними тижнями. Система
Moodle якнайкраще підходить для заочної форми навчання, оскільки дозволяє
людям з підвищеною зайнятістю збагачуватися знаннями у вільний для них час
Розглянемо основні переваги, які надає система Moodle:
1. Постійний доступ до матеріалів курсу. Всі необхідні матеріали розташовуються
на сторінці курсу. Можуть бути викладені як лекції, так і додаткові матеріали,
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наприклад, інтерактивні презентації, посилання на освітні ресурси тощо. Також
можуть бути викладені відеолекції, записані спеціально для цього курсу.
2. Інтерактивні форми навчання. Застосування різних інтерактивних форм
навчання та подання інформації дозволяє підвищити інтерес студентів, вивчати
складні теми в більш привабливій формі.
3. Самостійна робота. В електронному курсі можуть бути викладені всі
необхідні матеріали для самостійної роботи студента, доступ до яких відкритий
24 години на добу. Зокрема, можуть бути викладені тести і завдання для
самостійної перевірки знань, за результатами проходження яких студенти
можуть отримувати рекомендації до повторення незасвоєних тем.
4. Проміжна атестація. Система Moodle надає можливість проведення проміжної
атестації в формі тестів і/або завдань, що скорочує час, який витрачається
викладачем на проведення проміжної атестації [4].
5. BigBlueButton – сервіс відеоконференцій. Він є альтернативою до платних
онлайн сервісів, таких як Zoom, Go To Meeting, Cisco Webex. На відміну від названих
сервісів, BigBlueButton не потребує встановлення додаткового програмного
забезпечення на стороні клієнтів. Потрібен лише браузер з підтримкою HTML5
(Chrome, Firefox). Працює на різних операційних системах (Windows, Linux, iOS).
BigBlueButton надає такі можливості: чат (публічні та приватні повідомлення);
аудіо (спілкування за допомогою високоякісного аудіо); веб камери (візуальні
зустрічі); вбудована система для проведення голосування; демонстрація екрану
комп'ютера; спільна дошка (можливість малювання на слайдах презентації);
спільні нотатки; можливість модерації; можливість викладачу бачити всі вебкамери, а слухачам – тільки камеру викладача; поділ слухачів на окремі кімнати
для командної роботи в процесі заняття; необмежений час зустрічі; можливість
запису зустрічей з метою подальшого відтворення.
Отже, грамотно розроблений навчальний курс (навчально-методичний
комплекс) з використанням широкого кола можливостей, які надають системи
дистанційного навчання, при належній технічній підтримці функціонування
дистанційної платформи забезпечить позитивні зміни в діяльності закладів
вищої освіти та результати, досягнення яких неможливе за умов традиційної
організації навчального процесу. Пандемія прискорила та активізувала
довготривалі педагогічні тенденції, створюючи природний експеримент, в якому
перевіряються та оцінюються численні інновації [5]. Багато нововведень,
застосованих під час пандемії, будуть корисними для студентів і після кризи.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Сучасний HR-менеджер контролює величезну кількість процесів, починаючи
від рекрутингу і закінчуючи вихідним інтерв'ю. Кожен з етапів рекрутингу
передбачає дії, які повторюються з певною періодичністю і містять одну і ту ж
інформацію. У великих компаніях подібні дії автоматизують, тому що людина не
завжди здатна впоратися з великими обсягами інформації і виконувати механічну
роботу швидко і в строк. В останні роки на ринку праці з’являються нові методи
відбору персоналу. Яскравими прикладами цих методів стали АТ-системи
(Applicant Tracking Systems), онлайн-бесіди, CRM-системи (Customer Relationship
Management) для HR-менеджерів, робочі програми з управління персоналом
(НRM) та веб-системи. З'являються також додатки для автоматизації процесу
підбору персоналу з використанням штучної інтелігенції.
У великих компаніях сьогодні прийнято проводити тестування для
визначення психологічних рис претендентів на ту чи іншу посаду. І це
правильний підхід, оскільки таким чином можна відразу зрозуміти, підходити
людині робота з точки зору психології та праці в команді, або вона буде більш
ефективний в іншій сфері діяльності. Завдяки такому підходу компанія має
більше шансів поповнити свій штат відмінним працівником, який отримує
справжнє задоволення від того, що він робить.
Сучасні CRM-системи удосконалюються і розвиваються. З'являються нові
модулі для рекрутації, які дозволяють автоматизувати дії HR-менеджерів і
полегшити роботу кадрових структур підприємства. До них можна віднести
Odoo, BambooHR, Sympa HR, Zoho Recruit, BizMerlinHR, Bitrix24, Atomic Hire,
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CakeHR. Так, наприклад, в CRM-системі Odoo є модуль рекрутінгу, який виконує
функції керування (створення вакансій, інтеграції з іншими job-сайтам і, управління
процесом рекрутінгу, автоматичної індексації резюме кандидата, інтеграції
календаря, job-трекінгу), найму (надсилання пропозиції онлайн для вибраних
кандидатів, конфігуратор зарплати), інтеграції з іншими додатками Odoo.
Zoho Recruit – це проста у використанні система контролю кандидатів, що
допомагає агентствам з підбору персоналу і відділам кадрів більш ефективно і
швидко відстежувати вакансії, резюме і контакти. Ця система дозволяє розміщувати
вакансії, управляти кандидатами та контактами, планувати співбесіди, шукати резюме,
оцінювати кандидатів, а також інтегруватися з CRM-системою. Для оцінки кандидатів
використовуються анкети, які рекрутер повинен самостійно створити [5].
Програмний продукт Talantix – це система управління підбором персоналу.
Вона включає в себе функції, необхідні для автоматизація процесу рекрутменту
для внутрішньої HR-служби компанії і для компаній з надання послуг підбору
персоналу. Має окремий Модуль Оцінки для виявлення рівня здібностей
кандидата, стресостійкості та лідерських навичок. По закінченню тестування
система видає докладний звіт [4].
На ринку існують системи для тестування навичок кандидата і співробітників
компанії. До них можна віднести: Pymetrics, який використовує неупереджені
алгоритми для пошуку підходящих кандидатів; Self Management Group – програмний
продукт допомагає прогнозувати продуктивність і планувати утримання співробітників;
HackerRank – створює технічні завдання, щоб допомогти HR-менеджерам оцінити
навички фахівців та розробників програмного забезпечення [3].
До веб-сервісів для тестування розробок для HR-менеджерів можна віднести
Simpoll, Oprosso, Testograf, ClassMarker, Let's test та Responster. Всі вони мають
схожі можливості, що дозволяють створювати анкети та інші форм для сайтів,
мобільних додатків, соціальних мереж і email-розсилок [1].
Для прийняття вірних рішень про найм співробітників рекрутерам доводиться
аналізувати безліч різних даних. Нові технології можуть бути використані для
автоматизації процесів отримання таких даних, а також для їх систематизації та
ефективного аналізу. Одним з нових інструментів для цього є штучний інтелект,
який використовується в системах прийняття рішень.
Кожен з етапів рекрутингу передбачає дії, які повторюються з певною
періодичністю і містять одну і ту ж інформацію [2]. Автоматизація процесів рекрутингу
має на меті комп'ютеризацію рутинних операцій, що виконують HR-менеджери. До
таких процесів можна віднести: розміщення вакансій на різних ресурсах; перенесення
резюме з job-сайтів, соціальних мереж або з е-mail в базу даних компанії; пошук
кандидата в базі компанії за визначеними критеріями; запрошення кандидата на
співбесіду; тестування психологічних рис кандидата та його оцінка; отримання
зворотнього зв'язку від менеджерів та керівництва по кандидатам; повідомлення про
відмову або прийом на роботу; аналіз виконаної роботи, звіти для керівництва.
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Таким чином, проаналізовано існуючи розробки та системи, які використовуюся
в сучасному процесі рекрутингу, а саме – в тестуванні і оцінці персоналу або
кандидата. Відповідно до дослідженої структури особистості і структури
психологічного портрету буде виділено основні риси особистості кандидата та
підібрані методики, які можна використовувати для тестування.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ
У проведеному нами дослідженні на тему: “Формування професійної
майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін”
системний підхід до формування професійної майстерності хореографів
базується на систематизації та узагальненні досвіду видатних педагогівметодистів в галузі педагогіки, психології, культурології та різних видів
мистецтва, балетмейстерів, педагогів-хореографів у сфері різних національних
танцювальних культур і вітчизняного хореографічного мистецтва, а також на
досвіді видатних виконавців народних танців.
Результати дослідження показали, що при реалізації та впровадженні
системного підходу в навчально-творчий процес підготовки майбутніх хореографів
всі системоутворюючі елементи будуть спрямовані на формування їх професійної
майстерності, при цьому будуть досягнуті наступні результати:
138 | Міжнародний гуманітарний дослідницький центр

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення”

1) інтенсивний професійний розвиток хореографів в галузі національної культури;
2) ефективне формування у хореографів професійних знань, умінь і навичок;
3) підвищення творчої активності, формування творчої індивідуальності
хореографів в умовах навчально-творчого процесу;
4) розвиток самостійності хореографів, застосування придбаних навичок в
організаторській, педагогічній, виконавській, культурно-дозвіллєвій, менеджерській
діяльності з виходом на професійну діяльність;
5) затребуваність хореографів в будь-якій сфері соціально-культурної діяльності.
Осмислення реальності як єдиного системного цілого, дозволило, по-перше,
зв’язати всі основні види діяльності хореографів в єдину об’єктивну систему, яка
виступає різноманітними аспектами та сторонами перед суб’єктом; по-друге,
розробити педагогічні технології навчання хореографів із застосуванням методів
проблемного навчання, впровадження яких забезпечить:
1) розвиток і формування у хореографів знань, умінь й виконавських
навичок зі спеціальних дисциплін;
2) розвиток творчого потенціалу хореографів;
3) формування організаторських навичок хореографів в умовах навчальнотворчого процесу з подальшим застосуванням набутих навичок у професійній
діяльності;
4) розвиток умінь в галузі педагогічної, балетмейстерської, постановочної
діяльності, про що свідчить явна тенденція до підвищення якості підготовки
хореографів на державних іспитах;
5) розширення сфери застосування професійних здібностей і можливостей
хореографів.
Також у ході дослідження були визначені системоутворюючі елементи
виконавської підготовки хореографів в умовах навчально-творчого процесу, такі як:
мотиваційно-особистісний, організаційно-дидактичний, практичний (процесуальний)
елементи і художньо-творче середовище. Мотиваційно-особистісний елемент
характеризує процес виконавської підготовки з боку студента, що включає:
цілепокладання та ціннісні орієнтації, мотивацію навчання, професійну рефлексію.
Організаційно-дидактичний компонент процесу розвитку у хореографів виконавських
навичок, який характеризується провідною роллю діяльності викладача, який організовує
освітній процес. Його елементами є: мета навчання, завдання, принципи і методи.
Отже, системний підхід передбачає формування знань, умінь і навичок
майбутніх хореографів в процесі організованого, координованого навчальнотворчого процесу, де він не обмежується організацією технологій підготовки
майбутніх фахівців, а включає ще й спеціальне формування системи змісту
навчальних планів, навчального, творчого і виховно-естетичного процесів, спілкування
особистості, її духовно-особистісних і професійних якостей майбутніх фахівців.
У дослідженні визначено роль міжпредметних зв’язків у процесі формування
знань, умінь і навичок у майбутніх фахівців-хореографів, які є одним з найважливіших
принципів логічної побудови, організації та координації навчально-творчого процесу
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підготовки кадрів в області хореографічного мистецтва. Отже, системоутворюючим
елементом у формуванні професійної майстерності хореографів в процесі навчання
є обмін навчальною інформацією, взаємозв’язок спеціальних дисциплін з циклами
загальних і соціально-гуманітарних навчальних курсів.
В ході дослідження встановлено, що систематичне функціонування
міжпредметних зв’язків у навчально-творчому процесі з підготовки хореографів
створить сприятливі умови для формування висококваліфікованих фахівців.
Методи навчання та підготовки майбутніх хореографів у процесі дослідження
визначено через взаємопов’язану діяльність викладача й студента, що систематизує
весь процес формування їх професійної майстерності і визначає рішення
поставленого в нашому дослідженні педагогічного завдання.
Це означає, що організація цілісного процесу підготовки хореографів повинна
здійснюватися на основі системного підходу, який полягає у взаємодії всіх процесів
(навчально-творчого, виховного, наукового, культурно-дозвіллєвого процесів,
функціонування зворотного зв’язку), де набуті знання, вміння та навички будуть
використовуватися в різних видах професійної діяльності майбутніх хореографів.
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ
Успішність освітнього процесу в закладах вищої освіти залежить від комплексу
організаційних заходів, який застосовується у процесі підготовки майбутніх
фахівців. Серед них науковці приділяють значну увагу формам організації
освітнього процесу, методам і засобами навчання. Одними із доцільних форм є
використання технологій дистанційного та змішаного навчання.
Дистанційна форма навчання відрізняється від традиційної. Однак дистанційне
навчання має не конкурувати з нею, а існувати поруч, своїми інформаційними
засобами доповнюючи доопрацювання традиційного навчання [3, с. 8].
Використання дистанційного курсу, в поєднанні з традиційною формою
навчання (змішане навчання), дає можливість надати студентам більше
навчальних матеріалів, необхідних для засвоєння важливих знань, умінь і
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навичок з операційним системам і системного програмування, сприяючи
підвищенню ефективності засвоєння дисципліни в повному обсязі, незважаючи
на недостатню кількість годин, придбання практичних умінь і навичок при
вирішенні лабораторних завдань і здійснення самоперевірки і самоконтролю
при проходженні тестових завдань.
Серед усього різноманіття методів навчання ми вважаємо найбільш
доцільним застосування у процесі формування управлінської компетентності
проєктного підходу й інтерактивних методів навчання.
Важливе значення у цьому процесі належить методу проєктів, оскільки
діяльність студентів пов’язана саме з виконанням програмних проєктів.
Застосування проєктного підходу наближає умови освітнього середовища ЗВО
до реальних виробничих процесів підприємств галузі інформаційних технологій,
тому сприяє не лише набуттю нових знань і формуванню фахових умінь, а й
розвитку мотивації, рефлексивних і комунікаційних умінь тощо.
Проєктний підхід зорієнтовано на організацію індивідуальної, парної або
групової самостійної діяльності тих, хто навчається, протягом визначеного
періоду часу. Він передбачає розв’язання певної проблеми з використанням
різних методів і засобів на основі поєднання знань і умінь з різних галузей.
Результатом виконання проєкту має бути вирішення теоретичної проблеми або
продукт, готовий до впровадження [4, с. 150].
Така організація занять дозволила створити атмосферу ділового співробітництва
студентів із викладачем, організувати активне обговорення проєктів, допомогла
студентам проявити себе в різноманітних варіантах взаємодії, збагатити свій
досвід у різних видах діяльності. Особливо враховувалася здатність студентів
зацікавити присутніх у проблемі, вміння аргументувати свою точку зору, точно і
зрозуміло відповідати на питання.
На кожному занятті в ході освоєння курсу студентам пропонувалося самостійно
проаналізувати свою діяльність у робочій групі за такими критеріями: 1) узгодженість
у діяльності учасників робочої групи; 2) активність учасників у висловленні й
обговоренні ідей; 3) конструктивність у пошуку оптимального варіанта розв'язання
проблеми; 4) обґрунтованість висловлюваних ідей; 5) уміння вести діалог всередині групи.
У процесі формування управлінської компетентності майбутніх інженерівпрограмістів також доцільним є застосування інтерактивних методів, що передбачають
організацію активної взаємодії між суб’єктами освітнього процесу. Серед них на
особливу увагу заслуговують ігрові методи: рольові та ділові ігри.
Ділові ігри, можуть використовуватись під час практичних і лабораторних
занять. Їх зміст зводиться до вирішення проблемного завдання шляхом моделювання
(імітації) умов професійної діяльності. Наприклад, на дисципліні “Вступ до спеціальності”
проводиться гра “Моє перше місце роботи”. Групі студентів пропонується
самостійно скласти власне резюме та портфоліо таким чином, щоб експерти (2-3
студента та викладач) поміж інших кандидатів на посаду обрали одного. Перед
початком гри викладач обов’язково має окреслити професійні риси та критерії,
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згідно яких обирається найкращий кандидат на посаду. Отже, студенти не тільки
усвідомлюють які саме якості та навики необхідно сформувати для працевлаштування,
але і вчаться креативно підходити до процесу самореклами [2, с. 387].
Рольові ігри являють собою імпровізоване розігрування заданої ситуації для
закріплення здобутих знань [1, с. 93]. Прикладом таких ігор для майбутніх
інженерів-програмістів є гра “Створення проєкту”. Студенти розбиваються на
групи та вибирають проєкт, що вони будуть створювати. У кожній групі учасники
діляться на основні ролі “Дизайнер”, “Розробник”, “Керівник”, “Проєктувальник”
тощо. Суть ігри полягає в тому що студенти вчаться командній роботі, взаємодії
між собою відповідно до обраних ролей.
Отже, основними методами формування управлінської компетентності
майбутніх інженерів-програмістів є метод проєтів, ігрові методи (ділові та
рольові ігри) та методи організації групової роботи.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ОСВІТНІХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
Останнім часом криза, викликана коронавірусом, поставила перед вищими
навчальними закладами безліч нових і несподіваних складних завдань. Для
університетів перехід на дистанційне навчання став можливістю розширити
рамки освітнього процесу, заклавши основу для стійкого переходу до більш
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активного онлайн-навчання в даному підсекторі у майбутньому. Організація
якісної дистанційної освіти дозволить примножити освітні потужності і
позитивно вплине на інтелектуальний потенціал держави. Сьогодні Україна має
шанс активно приєднатися до цього процесу та проводити дослідження у
напрямках розробки стандартів, форм і методів такого типу навчання [1].
Глобалізація вищої освіти диктує необхідність впровадження інновацій у
сферу знань. Розвиток мережі Інтернет є основною інновацією, яка безперервно
змінює погляди на форми, методи і зміст навчання в умовах масовості,
безперервності, відкритості та мобільності. Освітні Інтернет-системи надають
альтернативу для традиційного підходу в розробці освітнього програмного
забезпечення, який ґрунтується на принципі “просто виклади це в Інтернет”.
Розвинуті навчальні Інтернет-системи найчастіше називають інтелектуальними
освітніми Інтернет-системами. Говорячи про інтелектуальні системи ми підкреслюємо,
що такі системи застосовують технології з області штучного інтелекту (ШІ) щоб
забезпечити користувачам навчальної Інтернет-системи ширшу і кращу
підтримку. Навчальні комп’ютерні системи мають містити автоматизовану функцію
контролю знань та аналізу результатів навчання. Такий підхід зокрема дасть
можливість індивідуалізувати процес навчання, примноживши його ефективність [2].
Провідні науковці в області дистанційної освіти зосереджені на застосуванні
усіх можливостей сучасних високих технологій для інтелектуалізації систем
дистанційного навчання. Разом із поширенням досягнень в області штучного
інтелекту, вони намагаються використовувати вже створені технології ШІ, а також
розробляти нові саме для освітнього процесу. Застосування інтелектуальних розробок
для навчання і викладання набуває свого власного дослідницького напрямку із
відповідними специфічними для цієї області проблемами. Як результат, виникають
нові наукові напрямки на стику різних наук (педагогіки, штучного інтелекту,
комп’ютерних наук, психології та ін.): штучний інтелект в освіті (IJAIED), семантичний
Веб-простір у Е-навчанні (SW-EL) тощо. Створюються наукові співтовариства, що
займаються дослідженням освітніх процесів і застосуванням технологій ШІ для
удосконалення комп’ютерних систем навчання.
Вчені зосереджують свою увагу на різних аспектах розвитку інтелектуальних
освітніх-систем: розширення можливостей пристроїв і технологій, веб-платформ,
веб-онтологій, освітніх Інтернет-ресурсів, педагогічних програмних засобів,
форм організації освітнього процесу тощо.
Існує думка, що в найближчі 10 – 15 років буде формуватися платформа
майбутнього розумового суспільства, основою якої стануть NBIC-технології
(конвергенція нано-, біо-, інформаційних, когнітивних технологій), хмарні
обчислення і мобільні додатки. На думку І. Матюшенко та І. Бунтова розвиток
NBIC технологій сприятиме розвитку молекулярної науки, біотехнологій, систем
штучного інтелекту, глобальної та інформаційної мережі [3].
За останнє десятиліття було створено безліч інтелектуальних інформаційних
систем, програмних платформ, навчальних веб-додатків і електронних засобів
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навчального призначення. І. Роберт обґрунтовує педагогічну доцільність та
пріоритетність розробки інтелектуальних навчальних систем, навчальних баз
даних (знань), систем віртуальної реальності та мультимедіа [4].
Аналізуючи наявні програмні засоби для організації мережевого навчання
багато дослідників фокусують увагу на системах LMS (Learning Management
System) і LCMS (Learning Content Management System). Саме вони відповідають
існуючим світовим освітнім стандартам і специфікаціям, що дозволяє імпортувати
і експортувати контент, створюваний в різних програмних системах. Зауважимо,
що системи LMS використовуються для розробки, управління та поширення
навчальних матеріалів із забезпеченням спільного доступу [5].
В якості однієї з найбільш перспективних сфер в індустрії програмного
забезпечення окремі вчені виділяють віртуальні 3D-світи. Віртуальні світи
використовують для проведення онлайн конференцій, лекцій, семінарів, тренінгів,
освітніх ігор. Найбільш відомі з них: vАcademia, Second Life, Active Worlds і Kanev.
Н. Тапсіс, К. Тсолакідіс і С. Вітсалакі, розглядаючи наслідки використання Second Life
як середовища навчання, доводять, що 3D-світи сприяють більшій взаємодії
студентів у навчанні і їх спільній роботі при дистанційному і змішаному навчанні [6].
В останні роки освітні можливості соціальних мереж (СМ) також привертають
значну увагу студентської аудиторії і викладачів. В СМ і службах спільного
використання контенту безперервно інтегруються мультимедійні додатки, це
отримало назву соціального мультимедіа. Аналіз реальної практики дозволяє
констатувати високу популярність вебінар-орієнтованих платформ(“web-based
seminar” – онлайн-семінар).
Наступним напрямком, що динамічно розвивається є технології хмарних
обчислень. М. Шишкіна робить висновок, що хмарні технології створюють основу
для побудови модернізованого, високотехнологічного, навчального середовища,
що посприяє підвищенню рівня фундаменталізації інформаційних систем в навчанні,
поліпшенню якості освіти, розвитку компетенцій студентів і викладачів [7].
Таким чином, сучасний стан інформаційних інтелектуальних систем сприяє
розвитку відкритої освіти, важливим елементом якої є можливість вибору
засобів, місця і часу навчання, типу комунікацій відповідно до потреб. А стрімкий
розвиток технологій спонукає імплементувати та змінювати освітні інтелектуальні
інформаційні системи. Вони мають величезний потенціал відповісти на теперішні
виклики суспільства, надавши зручні механізми підтримки якісного навчання.
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ВИБІР ЗМІСТУ І ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
Система підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній освіті інтегрує
різні види освітньої діяльності, поєднуючи її зміст в єдину соціальну систему,
орієнтуючи його на соціальне замовлення та соціальні потреби українського
суспільства. Зміст підвищення кваліфікації вчителів математики як фахівців
освітньої галузі “Математика” складає насамперед систему знань, умінь і
навичок, що забезпечують розвиток спеціальних здібностей вчителя до
виконання своїх професійних обов’язків.
Для передачі змісту підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній
освіті надзвичайно важливою є форма (“зовнішнє вираження, оформлення будьякого змісту” [2, с. 452]), у якій реалізується процес професійного вдосконалення
вчителів. Форма характеризується кількістю учасників взаємодії, місцем, часом і
порядком здійснення. До форм організації діяльності системи підвищення
кваліфікації вчителів належать колективні (масові), групові та індивідуальні.
Уважається, що форма підвищення кваліфікації фахівців у післядипломній освіті –
це “стійка, завершена, обмежена за місцем й часом конструкція цього процесу в
єдності його компонентів” [1]. Вибір форм організації освітнього процесу в
системі підвищення кваліфікації вчителів забезпечується Законом України “Про
освіту” (ст. 59), що надає фахівцям можливість самостійно обирати, у якій формі
та де саме підвищувати свою кваліфікацію – “вид, форму та суб’єкта підвищення
кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник” [4].
Водночас нові підходи до організації шкільної математичної освіти на
сучасному етапі та її переструктурування зумовлюють необхідність реформування
системи підвищення кваліфікації вчителів, “піднесення її на вищий рівень
функціонування, що сприятиме розвитку професійної культури, творчого потенціалу,
кращих якостей особистості педагога” [5, с. 14]. Зокрема, впровадження курсу
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“Професійна культура вчителя математики” спрямовано забезпечення на виконання
завдань, що стоять перед сучасною природничо-математичною освітою України,
серед яких є формування в учнівської молоді “навичок розв’язання складних
(комплексних) практичних проблем, критичного мислення, креативних якостей
та когнітивної гнучкості, організаційних та комунікаційних здібностей, вміння
оцінювати проблеми та приймати рішення, готовності до свідомого вибору та
опанування майбутньою професією, фінансової грамотності, цілісного наукового
світогляду, ціннісних орієнтирів, загальнокультурної, технологічної, комунікативної
і соціальної компетентностей і математичної та природничої грамотності” [1].
Вивчення курсу “Професійна культура вчителя математики” пропонується
здійснювати за очно-дистанційно формою. Передбачено такі форми організації
освітнього процесу, як-от: навчальні заняття в групі (лекції, практикуми, консультації),
контрольні заходи (анкетування, робота з діагностичними методиками, залік),
індивідуальна робота слухачів (ознайомлення з теоретичним матеріалом, участь
у форумах). Запропонована програма курсу містить лекційні (14 годин), практичні
(14 годин) заняття і самостійну роботу (2 години) слухачів (таблиця 1).
Таблиця 1
Програма курсу “Професійна культура вчителя математики”
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Кільк. год.
Розвиток професійної культури вчителя
2
у контексті вимог педагогіки успіху
Сучасні підходи до змісту і методики розвитку
4
логічно-математичної компетентності вчителів
Алгоритмічна компетентність вчителя математики:
алгоритмічні знання, алгоритмічне мислення,
4
алгоритмічна культура
Геометричний складник математичної
4
компетентності вчителя математики
Інформаційно-цифрові компетентності
4
вчителя математики
Методологічна компетентність
4
вчителя математики
Тренінг “Розвиток загальнокультурної
2
компетентності вчителя математики”
Міжнародні математичні конкурси
2
та освітні вимірювання TIMSS, PISA
Залік
2
Разом:
30

Лек.

Практ.

Самост.

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
14

2
14

2
2

Таким чином, навчання за програмою курсу “Професійна культура вчителя
математики” сприятиме підвищенню рівня професійної й загальної культури
вчителів, розвитку їх професійної й загальнокультурної компетентності,
узагальненню математичних, педагогічних, методичних, загальнокультурних
знань здобувачів освіти.
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М’ЯКІ НАВИЧКИ ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ МІЦНОЇ ШКОЛИ
Сучасний вчитель – це не лише той, хто допомагає учням розкрити їхній
потенціал, але й постійно самовдосконалюється і професійно зростає. Сьогодні
важливим напрямом професійного розвитку вчителів стають так звані м’які
навички (soft skills). Серед них часто розрізняють міжособистісні навички
(адаптивність, співпраця в команді, ефективна комунікація, активне слухання,
переговори, побудова публічного виступу та ін.) і внутрішньо особистісні якості
(наприклад, самоусвідомлення, впевненість у собі, сприйняття критики,
керування емоціями, стійкість, наполегливість тощо), які не лише допомагають
краще вчителю навчати учнів, але й досягати власних життєвих цілей.
М’які навички, на думку дослідників, не залежать від попередніх знань чи
підготовки і однаково важливі як для вчителя-початківця, так і для професіонала
з великим стажем роботи. Вони також не є вродженими чи незмінними. Останні
дослідження з психології та когнітивної діяльності свідчать, що їх можна цілеспрямовано
розвивати навіть у дорослих, доповнюючи їхні професійні знання та уміння (hard skills).
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Визначають перелік м’яких навичок, які є значущими саме для вчителів.
Зупинимось детальніше на цьому переліку. Найбільш чисельною і можливо
найціннішою для педагогів категорією м’яких навичок вважаються навички
спілкування. Вчителі мають бути чудовими комунікаторами і знати, як
розмовляти з різними людьми, щоб ефективно виконувати свою роботу. Вони
повинні вміти спілкуватися з учнями і батьками.
Сама діяльність вчителя полягає у створенні умов для опанування учнями
певної інформації, причому щоб уроки були цікавими, а учні залучались до
активної діяльності, враховуючи їхні вікові та пізнавальні особливості.
Насамперед це пов’язано з уміннями педагога чітко формулювати інструкції і
рекомендації, давати завдання та ставити запитання різних рівнів. Так само
важливими є уміння активного слухання і надання зворотнього зв’язку, зокрема
заохочення бажаної поведінки і сумлінної роботи учнів, підтримка їх під час
роботи та конструктивні критичні відгуки, коли учні не докладають достатніх
зусиль. Тільки наявність і розвиненість цих умінь у вчителя може забезпечити
ефективність активного навчання учнів.
Комунікативні навички вчителя також мають забезпечувати позитивну
психологічну атмосферу навчання, створювати в класі середовище довіри, за
необхідності захищати окремих учнів від відчуження чи знущань. Для цього
педагогу потрібні емпатія, розуміння симпатій та антипатій учнів, уважність і
спостережливість щодо поведінки учнів, особливо, якщо вона здається незвичною,
навички ідентифікації конфліктних ситуацій та конструктивного розв’язання конфліктів.
Щодо спілкування з батьками, то педагогу бажано прагнути встановлення з
ними довірливих стосунків. У таких ситуаціях передусім у нагоді стануть уміння
слухати батьків, бути готовими вислухати сімейні проблеми або розповідь рідних
про дитину, яка допоможе зрозуміти її вчинки чи поведінку. З іншого боку, під
час спілкування з батьками вчитель, спираючись на власну інтуїцію та розуміння
емоцій інших має вміти доносити їм відомості про особливості дитини, про її
стиль навчання, симпатії, антипатії чи будь-які поведінкові проблеми. Допомогти
у налагодженні стосунків з батьками можуть, наприклад: налагодження
регулярного спілкування з ними (віч-на-віч, електронною поштою, месенджером
тощо) для інформування їх про успіхи та поведінку дитини; спокійне сприйняття
(без захисту і агресії) критики з боку родичів або їхніх аргументів на підтримку
дитини; документування всіх спілкувань із членами сім’ї, включаючи дату
розмови, імена батьків та учня, а також короткий зміст обговорення.
Вчителям дуже потрібні і лідерські навички, щоб бути авторитетом для своїх
учнів, батьків і колег. Зокрема, філософ і політик Нікколо Макіавеллі розмірковував,
що краще: аби лідера боялися чи любили? Щодо вчителя, то сучасна педагогіка
наполягає на здоровому балансі. Хоча педагог ставиться до своїх учнів
доброзичливо та з повагою, він також має демонструвати, що небажана, негарна
поведінка матиме негативні наслідки. Їх відсутність веде до вседозволеності та
може створити багато проблем для учнів і вчителя у довгостроковій перспективі.
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Серед лідерських навичок важливим для педагога є й уміння аналізувати
поточні завдання та передбачити перспективу своїх дій і впливів, уміння
ідентифікувати людські ресурси, які є у класі, створювати з учнів команду,
організовувати їх для розв’язання певних проблем чи завдань, мотивувати та
вести їх за собою, демонструючи ентузіазм. Лідерство вчителя забезпечує учням
змогу працювати над чіткими цілями та бажаними результатами навчання.
Нарешті звернемо увагу на ще одну якість та навичку сучасного вчителя:
вміння поціновувати різноманітність і демонструвати толерантність і поміркованість
щодо різних форм самопрезентації дітей та інклюзії. Сьогодні класи стають
дедалі різноманітнішими в етнічному, релігійному, культурному та інших
аспектах. Демонструючи повагу до всіх учнів, знання та розуміння різних культур
і поглядів, вчитель може створити найбільш привабливе навчальне середовище
й налагодити контакт з усіма дітьми. Педагогу також бажано усвідомлено
ставитись до своїх упереджень і стереотипів, долаючи їх.
Очевидно, що описаний підхід до класифікації м’яких навичок для вчителів
є авторським баченням, тож можливі й інші. Так чи інакше вони є вкрай
важливими для продовження реформ української школи, про свідчать і нові
нормативні акти щодо освіти останніх років, і проекти стандартів педагогічних
працівників. Важливо інше: сьогодні система підвищення кваліфікації вчителів має
серйозно замислитись над тим, як кваліфіковано, на достатньому рівні експертизи
імплементувати їхній розвиток у свої програми. Предметом аналізу і корекції
мають стати й форми підвищення кваліфікації, бо мова йде про навички. А їх можна
сформувати не на лекції, а лише на інтенсивному інтерактивному тренінгу.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АНДРАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
Актуальність дослідження науково-термінологічного апарату проблеми розвитку
андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих
обумовлена його недостатньою визначеністю та закріпленістю у законодавчому
полі України. Враховуючи зазначене, постає завдання формулювання, конкретизації
та уточнення основних дефініцій окресленої проблеми.
На основі принципу, згідно з яким спочатку визначається ключове поняття
дослідження, потім формулюються базові і похідні, обґрунтовано поняттєвотермінологічний апарат дослідження. Визначено, що ключовим поняттям дослідження
є “розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти
дорослих”. Це обумовлено тим, що його зміст виступає ідеалізованою моделлю
наукового дослідження і визначає його загальне спрямування.
До базових понять дослідження віднесено “андрагогічна компетентність
педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих”, “андрагог”, “професійний розвиток”,
“особистісний розвиток”, “педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих”,
“професійна компетентність”, “професійна підготовка”, “професійний розвиток”,
“професійно-педагогічна компетентність”, “професіоналізація”, “професіоналізація
освіти дорослих”, “професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих”.
Уточнено, що андрагогічна компетентність педагогічного персоналу у сфері
освіти дорослих розглядається як його готовність до роботи з дорослою аудиторією,
що передбачає: 1) уміння визначати освітні потреби і запити; 2) ураховувати
особливості мотивації, процесу навчання, групової динаміки дорослої аудиторії;
3) застосування технологій модерації, фасилітації, менторства; 4) залучення аудиторії
до інтерактивної взаємодії у процесі навчання; 5) визначення результатів навчання;
6) спонукання аудиторії до рефлексії [2].
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Конкретизовано, що андрагог є організатором навчання дорослих суб’єктів
учіння, який консультує та допомагає укладати індивідуальну освітню програму,
сприяє формуванню мотивації до навчальної і професійної діяльності. Він володіє
методологією андрагогічного супроводу самоосвіти дорослих.
Уточнено, що професійний розвиток є процесом ускладнення, удосконалення,
оновлення структури професійних компетентностей фахівця на засадах професійної
та навчальної діяльності.
Конкретизовано, що особистісний розвиток розглядається як свідоме, активне
фізичне, психічне та культурне самовдосконалення, що ґрунтується на розумінні
власних цінностей і цілей впродовж реалізації можливостей та здібностей людини.
Уточнено, що до педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих належать:
1) викладачі-андрагоги, що організовують навчання дорослих суб’єктів учіння;
2) інспектори, методисти, експерти та тьютори, що надають допомогу у навчанні,
здійснюють оцінювання якості знань, проводять атестацію педагогічних та науково
педагогічних працівників, а також закладів освіти дорослих; 3) наукові працівники,
що проводять дослідження з проблем освіти дорослих; 4) консультанти, соціальні
працівники, фахівці інформаційно-орієнтаційної служби у сфері освітніх послуг,
що здійснюють консультаційну та соціальну роботу з дорослими щодо виробничої,
навчально-пізнавальної та соціальної активності, а також особистого життя;
5) управлінці, що організовують та керують діяльністю навчальних закладів,
підприємств, організацій та установ виробничої і соціальної сфери.
Конкретизовано, що професійна компетентність – це інтегративна характеристика
ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає його моральну позицію,
рівень знань, умінь та досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду
професійної діяльності [1, с. 722].
Уточнено, що професійна підготовка розглядається як система професійного
навчання, спрямованого на набуття суб’єктом учіння компетентностей, необхідних
для виконання певної роботи.
Конкретизовано, що професійний розвиток є процесом ускладнення,
удосконалення, оновлення структури професійних компетентностей фахівця на
засадах професійної та навчальної діяльності.
Уточнено, що професійно-педагогічна компетентність розглядається як здатність
ефективно здійснювати педагогічну діяльність, що передбачає створення освітньорозвивального середовища, спрямованого на цілісний індивідуально-особистіснісний
та професійний розвиток суб’єктів учіння. Вона ґрунтується на: 1) знаннях новітніх
наукових досліджень з педагогіки, психології, методик та інноватики; 2) педагогічній
рефлексії; 3) ціннісно-світоглядних орієнтаціях; 4) вимогах педагогічної етики; 5)
усвідомленні викликів реформування освіти.
Конкретизовано, що професіоналізація – процес професійного становлення
і розвитку до рівня ефективного та результативного виконання складної діяльності
у найрізноманітніших умовах.
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Уточнено, що професіоналізація освіти дорослих – це процес її становлення
і розвитку до рівня ефективної та результативної реалізації освітніх програм і
послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в межах та поза межами
загальної середньої, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти.
Конкретизовано, що професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти
дорослих – це процес його становлення і розвитку до рівня ефективного та
результативного виконання складної діяльності, що спрямована на забезпечення
навчання, виховання і розвитку дорослого суб’єкта учіння.
Проведений аналіз базових понять дозволив визначити ключове поняття
дослідження – “розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу
у сфері освіти дорослих”. Його розглядаємо як процес підвищення готовності педагогів
до роботи з дорослою аудиторією на засадах навчання та набуття практичного досвіду:
1) визначати освітні потреби і запити дорослих суб’єктів учіння; 2) ураховувати
особливості мотивації, процесу навчання, групової динаміки дорослої аудиторії;
3) застосовувати технології модерації, фасилітації, менторства; 4) залучати аудиторію
до інтерактивної взаємодії у процесі навчання; 5) визначати результати навчання;
6) спонукати аудиторію до рефлексії.
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КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Дослідження науково-теоретичних основ вирішення проблеми неперервної
фізичної підготовки офіцерів-прикордонників передбачає визначення сутності,
змісту і характеристики ключових понять дослідження. Коло цих ключових
понять випливає з проблеми дослідження – удосконалення неперервної
фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативнотактичному рівнях військової освіти”.
Відповідно до Закону України “Про освіту” принципи ступінчастої безперервної
освіти реалізуються в системі підготовки військових фахівців для призначення на
посади тактичної, оперативно-тактичної та оперативно-стратегічної ланок Збройних
Сил та інших військових формувань України [1].
Цим законом встановлюються такі рівні підготовки військових фахівців за
призначенням: тактичний; оперативно-тактичний; оперативно-стратегічний.
Відповідно до цих рівнів підготовки встановлюються рівні вищої військової
освіти: військова освіта за програмою молодших спеціалістів; вища військовоспеціальна освіта; вища військова оперативно-тактична освіта; вища військова
оперативно-стратегічна освіта.
Тактичний рівень військової освіти здобувається на першому (бакалаврському)
рівні вищої освіти. Здобувачі цього рівня освіти готуються до виконання завдань
за посадами тактичної ланки. Напрями підготовки можуть бути “Військові
науки”, а також інші галузі знань. Майбутні офіцери відносяться до категорії
офіцерів військового управління тактичного рівня.
Оперативно-тактичний рівень військової освіти здобувається на другому
(магістерському) рівні вищої освіти. Здобувачі цього рівня освіти готуються до
виконання завдань за посадами оперативно-тактичної ланки. Випускникам
присвоюється кваліфікація: “офіцер військового управління оперативнотактичного рівня” або “магістр військового управління” із зазначенням виду,
роду військ Збройних Сил або інших військових формувань України.
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У дослідженні ми виходимо з того, що неперервна фізична підготовка
офіцерів-прикордонників – це постійний керований процес фізичного розвитку
та самовдосконалення, набуття ними вміннями і навичками особистої безпеки,
фізичної витривалості, здатності застосовувати набуті прикладні знання фізичних
тренувань та фізично-вольові якості у процесі оперативно-службової діяльності,
що передбачає послідовне чергування навчання на рівнях військової освіти з
професійною діяльністю або практикою для формування загальної фізичної та
спеціальної фізичної готовності з урахуванням сучасних вимог до фахівців з
безпеки державного кордону.
Важливим є питання про мету неперервної фізичної підготовки. Для цього
потрібно врахувати вимоги, що висуваються до професійної підготовки офіцерів
на різних рівнях освіти у контексті набуття ними фізичної витривалості, фізичновольових якостей, а також знань умінь і навичок особистої безпеки та застосування
сили. З урахуванням узагальнення вимог до професійної компетентності офіцерів
ДПСУ, представлених у нормативно-правових документах рівня Адміністрації
ДПСУ (накази про організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи
особового складу ДПСУ на рік) та НАДПСУ (накази про організацію фізичної
підготовки та спортивно-масової роботи особового складу Національної академії
на рік, освітньо-професійні програми, робочі програми навчальних дисциплін)
можна зробити висновок, що метою неперервної фізичної підготовки офіцерівприкордонників є опанування ними визначеним обсягом теоретичних знань,
прикладних рухових навичок, формування і розвиток фізичних і психологічних
якостей, тактико-технічних навичок захисту і нападу з використанням спеціальних
засобів та прийомів рукопашного бою, готовність їх застосувати у необхідний
момент; здатності переносити значні фізичні навантаження без зниження
професійної працездатності в умовах повсякденної діяльності з охорони
державного кордону України, а при необхідності – під час ведення сучасного
бою; опанування методичними навичками навчання підлеглих застосовувати
силу та спеціальні засоби при виконанні службових обов’язків.
Важливим є отримання висновку про те, що ж саме є результатом неперервної
фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативно-тактичному
рівнях військової освіти – “кваліфікація”, “підготовленість”, “готовність”,
“компетентність”, “здатність”, “професіоналізм” або “майстерність”.
Щодо поняття “здатність”, то у тлумачних словниках української мови
здатним називають того, хто “може, уміє здійснювати, виконувати, робити щонебудь, поводити себе певним чином; придатний для чого-небудь, на щось; який
має здібності, обдарований” [2, с. 453]. У листі МОН від 31.07.2008р. №1/9-484
“Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів
вищої освіти” поняття “здатність” визначається як властивість індивіда здійснювати,
виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином; в тому числі
психічний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний виконувати певний
вид продуктивної діяльності [3]. Подібне визначення пропонує О. Діденко, який
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стверджує, що здатність – “це психічний та фізичний стан індивіда, в якому він
готовий до успішного виконання певного виду продуктивної діяльності” [4, с. 33].
Із застосуванням методу аналогії та екстраполяції, а також з урахуванням мети
неперервної фізичної підготовки можна зробити припущення, що результатом
неперервної фізичної підготовки є здатність до постійного професійного
фізичного розвитку та самовдосконалення, застосовувати у процесі оперативнослужбової діяльності набуті прикладні і методичні знання з фізичної підготовки,
прикладні рухові вміння і навички особистої безпеки, навички захисту і нападу з
використанням спеціальних засобів та прийомів рукопашного бою, уміння
застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби при виконанні службових
обов’язків, фізична витривалість переносити фізичні навантаження без зниження
професійної працездатності в умовах повсякденної діяльності з охорони
державного кордону, а при необхідності і при веденні сучасного бою. Ця
здатність охоплює фізично-вольові властивості особистості офіцера, загальну
фізичну та спеціальну фізичну підготовленість з урахуванням сучасних вимог до
фахівців з безпеки державного кордону.
Безумовно, ця здатність у процесі неперервної фізичної підготовки на різних
рівнях військової освіти, за умови сумлінного ставлення курсантів і слухачів,
розвивається. Її компоненти покращуються та набувають вищого рівня розвитку.
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СТАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА УРОЦІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової
активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів,
життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків.
У сучасних соціальних умовах удосконалення системи освіти, відродження
національного виховання, взаємодії родини і школи у фізичному вдосконаленні
учнів початкових класів набуло особливої актуальності. Її розв’язання перебуває
в зоні активного наукового пошуку дослідників, про що свідчить наявність
фактичного матеріалу [2, 3].
Часто від вчителів фізичної культури можна почути те, що ставлення учнів
до уроків фізичного виховання їх засмучує. Ними нехтують школярі, батьки та
вчителі інших предметів. Хоча науковці такі як: Івашковський В. Остапенко О.,
Тимчик М. [2], Кондрацька Г. [3], Цьось А. В., Гац Г. О. [5] свідчать, що фізичні
навантаженні й рух покращують когнітивні функції мозку, а досвід рухових
навичок потрібен людині, щоби навчитися розв’язувати будь-які завдання.
У зв’язку з розробкою та реалізацією державних освітніх програм “Фізичне
виховання – здоров’я нації”, “Освіта” постає проблема забезпечення загальноосвітніх,
професійних і закладів вищої освіти сучасними технічними засобами навчання,
визначенням ролі професійно-мовленнєвої культури фахівця в освітньому процесі
з фізичного виховання як одного із чинників соціалізації учня. Також ця проблема
є актуальною для визначення місця фізкультурної освіти в соціальній сфері [3, с. 13].
Зміни, що відбуваються в системі освіти вимагають від вчителя фізичної
культури високої професійної майстерності. Найважливішою умовою зростання
професійної майстерності є творча, заснована на системно-безперервному
підході педагогічна майстерність.
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Мета дослідження – вивчення стану освітнього процесу на уроці фізичної
культури, його перспективи та виклики.
Рівень інтересу до занять фізичною культурою учнів початкових класів є
високим, проте із віком у школярів простежується тенденція зниження інтересу
до фізичної культури. Це необхідно враховувати під час формування змісту
уроків фізичної культури та позакласної роботи. Ставлення учнів 8 – 10 років до
занять фізичними вправами визначають такі чинники: нестача вільного часу,
поганий стан здоров’я та фізична втома після навчальних занять [5].
На основі емпіричного дослідження у початковій школі було виявлено, що
діти як і раніше прагнуть рухливого способу життя, а основне завдання вчителя
направити їхню енергію і сформувати уяву про виконання елементарних рухів
для використання їх у повсякденному житті.
Результати навчальної діяльності школярів у значній мірі залежать від
конструктивного підходу вчителя до організації фізкультурної освіти учнів.
Навчальні програми – це передовсім системні документи, які визначають цілі та
завдання кожного предмету, його зміст, основні види та результати навчальної
діяльності, форми контролю та оцінювання результатів навчання [5, с. 3].
У процесі вивчення програми Нової української школи виявлено зарубіжний
досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти [1]. З впровадженням нової
навчальної програми відбулися значні зміни, які зауважено під час перебування
на практиці: урок фізкультури став уроком розвантаження, а не перевантаження,
способи рухової діяльності допомагають сформувати в учнів елементарні навички
бігу, стрибків, оволодіти різними за об’ємом і вагою м’ячем, допомагають зрозуміти
потребу культури рухів та необхідності фізичних якостей для виконання різних
рухових дій підчас інтегрованих уроків; з програми вилучили ігри, у яких були
ознаки суперництва та насильства, а натомість ввели сюжетні, тематичні ігри
направленні на розвиток співпраці, взаємної допомоги та основи здорового
способу життя; вправи, які раніше виконувалися за нормативами, вчитель
проводить для того, щоб визначити резервні можливості учнів. Види діяльності
та час для їх проведення вчитель обирає з врахуванням пори року та
матеріально-спортивної бази школи; у початкових класах надається можливість
проводити уроки фізичної культури, власне, фахівцям з фізичної культури.
Серед головних викликів, які постали у сфері освітнього процесу на уроці
фізкультури , можна зазначити такі: часто через “монотонність” уроку або ж
вправ діти втрачають інтерес до фізичної культури. Тож, учні потребують цікавих,
новітніх вправ та ігор, хочуть займатися або ознайомитися з нестандартними
видами спорту, які не зазначено в програмі. При показі вправ учителі пояснюють
техніку їх виконання, але рідко вказують її вплив на фізичний розвиток і
зміцнення здоров’я учнів, вчителям слід надавати інформацію про значення
вправ в життєдіяльності дитини. Інформаційно-комунікативні комп’ютерні
технології, мають розв’язати проблему організації освітнього процесу на новому
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рівні, забезпечувати якісне засвоєння матеріалу. Інформаційно-комунікативний
підхід дозволяє вирішити проблему пошуку і збереження інформації, планування,
контролю і управління заняттями фізичною культурою. За допомогою презентації
також можна доступно пояснити правила спортивних ігор, тактичні дії гравців,
біографії спортсменів. Наявність візуальної інформації дозволяє закріпити в
пам’яті необхідні для життєдіяльності рухи та фізичні якості.
В процесі дослідження цікавило питання, як можна зробити урок
різноманітним, сучасним та цікавим. Проаналізувавши уроки фізичної культури
в початкових класах, де уроки фізичної культури проводили майбутні вчителі
фізичної культури, прийшли до висновку, що учням потрібно щось нове та
нестандартне. Відтак, пропонуємо такі індикатори для удосконалення освітнього
процесу з фізичної культури: використовувати елементи фітнес-технологій:
фітнес-йогу, аеробіку, пілатес, степ-аеробіку у таких різновидах руху як біг,
стрибки, ходьба; доповнити уроки фізичної культури музичним супроводом;
проводити комплексні комбіновані уроки фізичної культури з використанням
елементів із різних видів спорту. Для відпрацювання техніки й уникнення
монотонності на один вид спорту слід використовувати відносно нові, але цікаві
для дітей ігри до прикладу флорбол, регбі, алтимат фрізбі; проявляти
ініціативність у позашкільній діяльності – різноманітні забіги, у яких можна брати
участь самим і залучати батьків та учнів, організовувати походи, цікаві челенджі,
знайомства з новими видами спорту.
Досліджено стан освітнього процесу на уроках фізичної культури в початковій
школі. Виділено підходи (конструктивний, інформаційно-комунікативний, інтегрований),
які вносять позитивні зміни до освітнього процесу на уроках з фізичної культури.
Все ж залишаються виклики, які потребують удосконалення, саме вчитель фізичної
культури може розв’язати окреслену проблему за допомогою високого рівня
професійної майстерності, яка базується на безперервному самовдосконаленні.
Список використаних джерел
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МОТИВАЦІЯ ДО САМОСТІЙНИХ
ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Залучення студентської молоді льотної академії до фізичної підготовки –
важлива складова у формуванні здорового способу життя. Поряд із широким
розвитком і подальшим вдосконаленням організованих форм занять фізичною
підготовкою, вирішальне значення мають самостійні заняття фізичними
вправами. Сучасні складні умови життя диктують більш високі вимоги до
біологічних і соціальних можливостей людини. Всебічний розвиток фізичних
здібностей студентської молоді за допомогою організованої рухової активності
допомагає зосередити всі внутрішні ресурси організму на досягненні
поставленої мети, підвищує працездатність, зміцнює здоров’я.
Існують такі основні групи мотивів до занять фізичними вправами:
1. Оздоровчі мотиви. Найбільш сильною мотивацією студентів до занять
фізичними вправами є можливість зміцнення свого здоров’я та профілактика
захворювань. Сприятливий вплив фізичних вправ на організм відомий дуже
давно і не викликає сумнівів і в даний час його можна розглядати за двома
взаємозалежними напрямками: формування здорового способу життя та
зменшення ймовірності захворювань, в тому числі і професійних; лікувальна дія
фізичних вправ при багатьох видах хвороб.
2. Рухово-діяльнісні мотиви. Безперервне виконання розумової діяльності
призводить до зниження відсотка сприйняття інформації, до професійних
помилок. Виконання спеціальних фізичних вправ для м’язів всього тіла і зорового
апарату значніше підвищує ефективність релаксації, ніж пасивний відпочинок, і
приносить задоволення від самого процесу занять фізичними вправами.
3. Змагально-конкурентні мотиви. Вся історія людства, процес еволюції
будувалися на дусі суперництва, на змагальному дусі взаємин. Прагнення
досягти певного спортивного рівня, перемогти в змаганнях суперника – є
значущою мотивацією до активних занять фізичними вправами.
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4. Естетичні мотиви. Мотивація студентів до занять фізичними вправами
полягає в поліпшенні зовнішнього вигляду та справленні враження на оточуючих
(вдосконалення статури, підкреслення “виграшних” особливостей фігури,
збільшення пластичності рухів).
5. Комунікативні мотиви. Заняття фізичними вправами в клубах за інтересами
(оздоровчий біг, туризм, велоспорт, спортивні ігри тощо) сприяють поліпшенню
комунікації між соціальними і статевими групами.
6. Пізнавально-розвиваючі мотиви. Дана мотивація тісно пов’язана з
прагненням людини пізнати свій організм, свої можливості, а потім і поліпшити
їх за допомогою засобів фізичної підготовки і полягає в бажанні максимально
використовувати фізичні можливості свого організму, поліпшувати свій фізичний
стан і підвищувати фізичну підготовленість.
7. Творчі мотиви. Через пізнання величезних ресурсів власного організму
при заняттях фізичними вправами особистість починає шукати нові можливості в
своєму духовному розвитку.
8. Професійно-орієнтовані мотиви. Професійно-прикладна фізична підготовка
студентів сприяє розвитку психофізичної готовності студента до майбутньої професії.
9. Адміністративні мотиви. Заняття фізичною підготовкою є обов’язковими
в закладах вищої освіти. Для отримання контрольних результатів введена система
заліків по предмету “Спеціальна фізична та психофізіологічна підготовка”. Своєчасна
здача заліку з даної дисципліни, уникнення конфлікту з викладачем і адміністрацією
навчального закладу спонукають студентів займатися фізичними вправами.
10. Психолого-значущі мотиви. Певні види фізичних вправ є незамінним засобом
нейтралізації негативних емоцій у людини і набуття впевненості в собі; зняття
емоційної напруги; попередження розвитку стресових станів; відволікання від
неприємних думок; зняття розумової напруги; відновлення психічної працездатності.
11. Виховні мотиви. Заняття фізичною підготовкою розвивають в особистості
навички самопідготовки і самоконтролю. Систематичні заняття фізичними вправами
сприяють розвитку морально-вольових якостей.
12. Культурологічні мотиви. Дана мотивація набувається у підростаючого покоління
з впливом, що надається засобами масової інформації, суспільством, соціальними
інститутами, у формуванні в особистості потреби в заняттях фізичними вправами.
Ланцюг дій забезпечення мотивації до самостійних занять фізичними вправами
виглядає так: мотивація – інтерес – знання – регулярні заняття – ефективність.
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РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ТЕНІСИСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ДЮСШ
Актуальність. Одним із основних завдань етапу початкової підготовки є розвиток
спеціальних фізичних здібностей для успішного оволодіння технічними діями.
В умовах тренувальної та змагальної діяльності різні види координаційних
здібностей зазвичай проявляються як у взаємодії одна з одною, так із іншими
руховими якостями, а також з різними сторонами підготовленості – технічної,
тактичної, психологічної. [3] Тому розвивати координаційні здібності треба починати,
враховуючи сенситивні періоди розвитку, з 3 – 4 років. Це дає можливість
засвоювати різні техніко-тактичні прийоми гри та згодом використовувати їх у
змагальній діяльності (наприклад, в Сполучених Штатах Америки заняття тенісом
розпочинається з трьох років).
Всі види координаційні здібності в ході виконання технічних прийомів гри
взаємопов’язані і проявляються комплексно, і при прояві одного виду, в тій чи
іншій мірі задіяні й інші, але за переважним проявом одні можуть бути більш
значущими, а інші – другорядними [3].
Координаційні здібності порівнюючи з іншими є достатньо специфічною якістю,
функцією, управління котрою здійснює ЦНС. Координація більш універсальна,
різностороння, комплексна та доступна якість за всі інші, вона бере участь у
реалізації будь якої іншої психофізичної якості. Особливо необхідний високий
рівень розвитку даної якості у тенісі [2, 4].
Мета дослідження: визначити особливості розвитку координаційних здібностей
у дітей на початковому етапі підготовки з акцентуванням на розвиток найважливіших
видів таких здібностей для тенісу.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової та навчальнометодичної літератури, спостереження.
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Результати дослідження. Найбільш поширеною є класифікація В. М. Платонова,
що спирається на за особливості прояву та обумовлюючі фактори координаційних
здібностей. За даною класифікацією було виділено такі відносно вирізненні види
координаційних здібностей: оцінка та регуляція динамічних та просторовочасових параметрів рухів; орієнтування в просторі; збереження рівноваги;
відчуття ритму; довільне розслаблення м’язів; узгодження рухів [3].
На практиці у тренувальній та змагальній діяльності всі виділені види
проявляються не окремо, а в складній взаємодії. У деяких ситуаціях провідну
роль грає один вид, а інші – допоміжну. При цьому можлива стрімка зміна ролей
різних здібностей між собою через зміну ситуації. Теніс має різні потреби до
координаційних здібностей в цілому та обумовлює необхідність максимального
прояву їх окремих видів [3].
При роботі з вихованцями потрібно враховувати взаємозв’язки координаційних
здібностей, основних сторін підготовленості та індивідуальних морфофункціональних
особливостей (табл. 1 (за Ф. П. Сусловим, Ж. К. Холодовим)).
Таблиця 1
Взаємозв’язки координаційних здібностей,
основних сторін підготовленості та індивідуальних
морфофункціональних особливостей тенісистів
Реалізація координаційних здібностей у спортивній діяльності

Особливості
ЦНС
Рівень
розвитку
органів
управління
рухами

Фізична
підготовленість

Технічна
підготовленість

Рівень розвитку
сили, бистроти,
витривалості,
гнучкості

Арсенал
рухових
навичок та
умінь

Тактична
підготовленість
Уміння
використовувати
технічні дії в
різних тактичних
ситуаціях

Фізичний розвиток
Індивідуальні
особливості та
морфофункціональні
властивості
організму

Методичні рекомендації для виховання
координаційних здібностей (за В. М. Платоновим)
Завдання
Виховання
координаційних
здібностей
Удосконалення в
умовах стомлення

Стан
спортсмена

оптимальне
стомлене

Таблиця 2

Тривалість
роботи (с)

Кількість
повторень (разів)

Паузи відпочинку (с)

до 5

від 6 до 10 – 12

від 60 до 120 – 180

більше 5

2–3

від 60 до 120 – 180

до 5
більше 5

12 – 15
4–6

10-15

При плануванні навчально-тренувальних занять для розвитку координаційних
здібностей доцільно дотримуватися наступних методичних рекомендацій: спочатку
виконувати координаційно-складні вправи, потім вправи з акцентом на бистроту
і точність їх виконання, у поєднанні із завданням раціонально розподіляти та
своєчасно переключати увагу, а в кінці, завдання на вестибулярну витривалість [1].
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Висновки. Результатами аналізу літературних джерел вказують на те, що
координаційні здібності мають тісний зв’язок та взаємно впливають на інші
фізичні якості. Координованість рухів та здатність до оцінки та регуляції просторовочасових і динамічних параметрів рухів є провідними координаційними якостями
у тенісі. При роботі з вихованцями потрібно враховувати взаємозв’язки
координаційних здібностей, основних сторін підготовленості та індивідуальних
морфофункціональних особливостей.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
НА ЕТАПІ ОСІННЬО-ЗИМОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
Сучасна система підготовки велосипедиста – це складна система з багатьма
чинниками, котра містить у собі мету, завдання, засоби, методи, організаційні
форми, матеріально-технічні умови, що забезпечують досягнення спортсменом
найвищих спортивних результатів, а також організаційно-педагогічний процес
підготовки до змагань. Як багатокомпонентна система, підготовка велосипедиста
охоплює: спортивне тренування, змагання як засіб реалізації підготовки,
позатренувальні та позазмагальні чинники, що підвищують результат [1].
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Зимова підготовка велосипедистів повинна бути встановлена відповідно до
основних цілей, які мають бути досягнуті в наступному сезоні. На перший погляд,
деякі з них, здається, різко контрастують один з одним: наприклад, збільшення сили,
як правило, скорочує м’язи, роблячи його сильнішим, але менш реактивним і стійким.
Однак, не можна забувати про найважливіший аспект зимової підготовки,
який характеризується глобальним і гармонійним підходом, який враховує всі
фізичні здібності, навіть ті, які не пов'язані безпосередньо з їздою на велосипеді.
Взимку для велосипедиста наступають нелегкі часи: суворі погодні умови,
та й світловий день стає все коротшим. Як раз в цей період бажано трохи
відволіктися від монотонності циклічних рухів і поглянути на систему власної
підготовки з нового ракурсу.
Як і у всіх спортивних дисциплінах, у велоспорті з плином років виробилися
свої тенденції тренувань. За останні роки був зроблений крок назад: нова концепція
тренувань ґрунтується на відмові від механічних повторень з обтяженням (гантелями
і штангою) і робить упор на базових вправах в поєднанні з тренуваннями на певні
групи м’язів (черевного преса, спини, косих м’язів живота.
В останні роки більшість професійних спортсменів в зимовий час практикують
інноваційні засоби рухової активності. Ці види рухової активності відрізняються
від велоспорту, у них комплексні рухи м’язів, вони розвивають нові здібності і
координацію, дають спортсмену інші стимули. Всі вони так чи інакше схожі з
велоспортом, але сприймаються і переносяться з меншим дискомфортом саме
тому, що дарують різноманітність. Звернення до нових дисциплін, навіть лише в
якості зимової підготовки, дають спортсмену інтерес до отриманих результатів [4].
До інноваційних засобів підготовки велосипедистів відносять заняття нетрадиційними
видами фізичних вправ. Використовують різноманітні сучасні засоби, зокрема
систему “табата”, стретчинг та коросфіт. Розглянемо кожну з систем детальніше.
Система “табата” – передбачає виконання високо інтенсивних вправ на всі
м'язові групи які чергуються з фазами відпочинку. У процесі занять зміцнюється
серцево-судинна система, покращується та збільшується витривалість, яка є
важливою фізичною якістю у велосипедистів.
Стретчинг – фізичні вправи, виділені в окремий напрямок фітнесу, який
відрізняється від ординарних занять і є сукупністю різних типів розтяжок, що
відрізняються один від одного інтенсивністю і цільовою спрямованістю. У
перекладі з англійської мови слово “stretching” перекладається як розтягування.
Даний спортивний напрямок включає в себе комплексні вправи і спеціальні
пози, які сприяють контрольованому розтягуванню зв’язок, м’язів, сухожиль,
кінцівок і тулуба. Цільовою спрямованістю даної спортивної течії є не тільки
приведення форм тіла в ідеальний стан, а й оздоровчий ефект [2].
Кросфіт – круговий тренінг, який визначається виконанням конкретного комплексу
завдань за найменший проміжок часу. Він істотно відрізняється від звичайних
кругових тренувань. Використовуються навантаження, орієнтовані на одночасний
розвиток сили, витривалості та спритності. Тренування найбільш функціональні.
Базові вправи, наприклад ривки або біг, можна комбінувати, поєднуючи з
веслуванням, спринтерськими забігами, роботою з вільними вагами.
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В основі кросфіта індивідуальний комплекс ґрунтуючись на можливостях
спортсмена. Грамотно розподілені навантаження – запорука відмінної фізичної
форми та гарного здоров’я.
Таблиця 1
Особливості обраних інноваційних засобів рухової активності
Особливості обраних інноваційних засобів рухової активності
система застосовується в багатьох видах спорту, оскільки
Універсальність
цілісна фізична підготовленість необхідна всім
багатозначний аспект, як для високих показників, так і для
Результативність
безперервної мотивації, спортсмени можуть неупереджено
аналізувати їх між собою та контролювати власні зусилля
відсутність вузької спеціалізації найбільш наближає методику
Доступність
до реального життя та дає змогу зміцнити здоров’я

Застосування визначених інноваційних засобів на осінньо-зимовому етапі
підготовки велосипедистів сприяють оптимальному розвитку фізичних якостей,
а саме: витривалості, гнучкості, сили, координації, швидкості, спритності. Сприяють
зміцненню дихальної системи, імунітету, опрацюванню всіх основних груп м’язів
та забезпечують індивідуальний підхід за допомогою різноманітних навантажень.
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“СЕЛФІ” ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ
Сьогодні мобільний телефон став устроєм, який постійно супроводжує людину
у її повсякденності. Окрім великої кількості можливостей, які отримує людина
завдяки смартфону – фотографування та спілкування у соцмережах у числі найбільш
популярних. Цікавість представляє “селфі” – фотографічний автопортрет, зроблений
самостійно за допомогою цифрового устрою з камерою і завантажений у соціальні
мережі. Як не парадоксально звучало б, проте сам термін (від англ. “self” – сам, само)
виник у економіці західних країн у середині минулого століття як протиставлення
найманій праці і означав самостійну хатню роботу [2].
Подібно тому, як людина облаштовує свій предметний світ, у соцмережах та
мобільних додатках (Facebook, Instagram, Twitter, тощо) людина організовує
власний простір, який у більшій мірі є міфологізованим, тому відбираються і
виставляються лише фотографії с певними сюжетами. Сучасні технічні засоби
дають можливість надати іншу версію реальності, сконструювати її і себе у ній
(відсіюючи певні знімки, використовуючи фільтри, які перетворюють зображення
і т. д). Підбираючи той, чи інший фільтр, користувач проявляє креативність, і у
певній мірі може відчувати себе митцем. За допомогою фотографій образи самого
себе прикрашаються, представляються в ідеалізованому вигляді. З одного боку ці
образи є вимишленими, з іншого все ж таки вони є репрезентацією “реальної” дійсності.
“Селфі” можна розглядати як нову форму комунікації. Фактично вони не тільки
демонструють “який я сьогодні гарний”, чи “як я себе люблю”, але й можуть
продемонструвати друзям, членам родини свій актуальний стан, настрій чи успіхи.
Викласти “селфі” – все одно, що почати спілкування, сказати “Привіт!”, “Як
справи?”. Зображення постає як деякий текст, який несе певні соціокультурні
коди. Тобто такий візуальний текст дає можливість непрямого висловлювання.
Не обов’язково писати, де ти знаходишся і чим займаєшся, достатньо просто
загрузити фотографію. При цьому “селфі” зовсім не претендує на статус
художнього твору. Його мета – створення хроніки життя, візуального щоденника.
“Якщо поглянути у соціальних мережах на профілі різних людей, то у кожного
виявляється відмінна від інших підбірка фотографій, так як кожен робить акценти
і певним чином моделює власне “Я” і власний універсам” [1].
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За час, свого відносно недовгого існування, “селфі” встигли виробити
шаблонні сюжети, які стали основою типологізації повсякденного життя. Це
повсякденність, яка проходить в стандартних декораціях, у транспорті, у офісі, у
відображенні дзеркал, у літаках та кафе.
Формат “селфі” еволюціонує і народжує нові різновиди. З часом з’явилися
такі види “селфі” як welfie (автопортрет на тренуванні), drelfie (фото нетверезого
себе), legsie (фото витягнутих ніг на гарному задньому плані), фото у ліжку та ін.
Існують також селфі-колажі, на яких за допомогою телефонних налаштувань,
створюються різноманітні ефекти – віртуальні рамки, коли ми можемо бачити тіло
людини окремими зонами – половина обличчя, нігті, частина тіла з татуюванням
та ін. Таким чином, репрезентантом людини стають його частини тіла. Людина наче
розділяє своє тіло, і його фрагментована тілесність стає рівною йому самому.
Не дивлячись на стрімкий розвиток техніки і технологій, які значно полегшили
життя людей, практика “зроби сам” не зникла. Нові інструменти (мобільні гаджети
та соцмережі) надали людям можливість раніше не відомого типу творчості та
самореалізації. На практиці це означає, що людина створює вже не матеріальне
середовище, а конструює і створює свій образ. “Селфі”, при цьому відміняє можливість
присутності професіонала. Соціокультурна практика “селфі” постає у якості нового
засобу комунікації, а також інструмента для конструювання реальності свого “Я”.
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КУЛЬТУРОЙ И ОБРАЗОВАНИЕМ,
ИХ ВЛИЯНИЕ ДРУГ НА ДРУГА ВО ВРЕМЕНА ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Культура оказывает большое влияние на образование. В большинстве случаев
массовая западная культура сегодня ориентирована на молодёжь и преимущественно
выполняет развлекательную функцию. Она не требует напряжения душевных и
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физических сил, не вызывает стремления к размышлению, работе мысли, не
способствует пробуждению творческой энергии. Напротив, она способствует
развитию праздности, легкомысленного, безответственного отношения к
собственной жизни и окружающим, нежеланию постигать что-то новое и
стремиться к самосовершенствованию. Вполне можно согласиться с теми
современными исследователями, которые говорят о кризисе современной
культуры. Несомненно, такая культура проникает и в сферу образования. Тем
более что культуру часто трактуют в широком смысле, как духовную сферу
вообще, и при таком подходе образование является её составляющим
компонентом наряду с наукой, религией, искусством.
Но кризис культуры связан не только с заполнением последней элементами
западной массовой культуры (он проявляется в приоритете низовой культуры
(не только западной) над высокой, в стирании культурной самобытности отдельных
народов, в доминировании определённых языковых тенденций и т. д.) и его не
следует однозначно трактовать, как её упадок и гибель. Кризис культуры, как и
любой другой, может рассматриваться и как отражение социальных процессов,
неизбежно происходящих на изломе веков, в переходную эпоху [1].
С другой стороны, образование определённым образом воздействует на
культуру. Образование – это особая часть культуры, которая служит средством
передачи всей культуры от одного поколения к другому. Образовательная функция
передачи культурного наследия от одного поколения к другому имеет большое
общественное значение. В ходе образовательного процесса транслируются
обычаи, правовые нормы, принятые в социуме, общественные ценности и идеалы.
Особую значимость приобретают культура и образование в условиях
глобализации. Культура выступает здесь как важный механизм приспособления
человека к новым условиям. Образование выполняет не только функцию передачи
культурных традиций, но и функцию сохранения культуры как общественной
ценности. Сохранение культуры фактически есть сохранение общества как целого,
ибо культура является одной из основных сил развития общества. Эти две
функции образования по отношению к культуре – трансляции и сохранения –
тесно между собой взаимосвязаны. Передавая культурные ценности и традиции,
образование тем самым служит сохранению культуры [2].
Таким образом, образование активно участвует в формировании и развитии
культуры. Через постижение принятого, закреплённого опыта рождаются новые
культурные смыслы, знаки, символы.
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