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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДИКА РАБОТЫ
НАД РУССКИМ АКЦЕНТОМ В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Боровенская Т.А.
Преподаватель кафедры иностранных языков Харьковский национальный
университет искусств им. И.П. Котляревского
Ключевые слова: фонетическая интерференция, итальянский язык, русский
акцент, фонетические навыки, артикуляционный аппарат, обучение произношению, интонация, ассимиляция, палатализация.
Keywords: phonetic interference, Italian language, Russian accent, phonetic skills,
speech apparatus, pronunciation education, intonation, assimilation, palatalization.
В ходе работы с русскоязычными
студентами были выявлены определенные трудности учащихся в формировании фонетических навыков при
изучении итальянского языка. На первый взгляд, произношение звуков в
итальянском языке кажется простым
и несложным в связи с небольшим количеством правил чтения. В результате такого заблуждения фонетическому
аспекту уделяется крайне мало внимания. Однако артикуляционно-акустические навыки способствуют правильному пониманию речевого текста. Также отношение собеседника в большой
степени зависит от корректной речи
говорящего как в грамматическом, так
и в фонетическом аспекте, ведь намного приятнее общаться с человеком,
которого мы понимаем легко, а не
должны прикладывать усилия для «декодификации» его высказывания. Речь
человека говорит нам не только о его
уровне владения языком, но и об образованности. Поэтому работа над
6

произношением важна для всех изучающих иностранный язык. Особое внимание фонетическим навыкам должны
уделять вокалисты, так как освоение
фонетики итальянского языка для них
играет фундаментальную роль.
Правильное произношение предполагает овладение артикуляционными
навыками изучаемого языка, т.е. необходимо перенастроить органы речи человека, а это является очень кропотливой работой. Артикуляционный аппарат у всех людей устроен одинаково и
может произносить любые звуки. В
детстве речевой аппарат очень податлив и привыкает к формированию
определенных звуков, свойственных
фонетической системе родного языка
[2,36]. У маленьких детей этот процесс
происходит быстро и легко, однако с
возрастом артикуляционный аппарат
не может так же легко воспроизводить
новые звуки и старается заменить непривычные положения речевого аппарата на уже устоявшиеся позиции. Ког-
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да взрослый человек начинает изучать
новый язык, навыки говорения на родном языке переносятся на изучаемый
язык, в результате чего формируется
акцент, который, в лучшем случае, «выдает» не носителя языка, а в «худшем»
ведет к недопониманию и искажению
речевого сообщения. Такое фонетическое явление называется межъязыковой интерференцией. Интерес к ошибкам как к результату взаимодействия
родного и изучаемого языков возник в
отечественной педагогике еще в 30-е
годы ХХ века. [4, стр. 83]. И до сих пор
эта проблема является актуальной и
достаточно сложной. Интерференция
встречается на всех уровнях языка, но
фонетическая интерференция проявляется наиболее ярко, а степень её выраженности зависит от близости языковой пары. Итальянский и русский
языки отличаются друг от друга. Итальянский язык относится к романской
группе языков, а русский язык – к славянской группе. Как следствие, отличаются алфавит и звукобуквенный состав
исследуемых языков, что создает условия для фонетической межъязыковой
интерференции, акцента.
На занятиях итальянского языка
преподавателю следует уделять должное внимание правильной постановке
звуков изучаемого языка и предупреждать такие трудности. Данную
работу нужно проводить не только на
начальном этапе обучения, но продолжать в течение всего обучения
языку. Очень часто со временем студенты перестают уделять внимание
ударениям и интонации.

Чтобы определить возможные фонетические ошибки, т.е. причины, вызывающие акцент, стоит сопоставить
сходства и различия фонетических систем русского и итальянского языков.
Анализ русского акцента позволяет
получить важную информацию для
разработки подходящей методики работы над произношением и минимизации русского акцента при говорении
на итальянском языке. Для предупреждения и минимизации акцента
важно учитывать не только трудности,
возникающие при артикуляции звуков
говорящим, но и перцептивные трудности, которые могут возникнуть при
восприятии слушающим речи на иностранном языке.
Во многих учебниках обычно даются таблицы и схемы артикуляции отдельных звуков итальянского языка,
однако такой подход не является результативным. Зачастую студенты не
понимают такие описания и плохо
ориентируются в артикуляционной
системе родного языка. Именно сопоставительный анализ помогает провести четкую грань в отличиях звуков.
Сначала разберем интерференцию
гласных звуков. Прежде всего, стоит
отметить, что итальянские гласные в
отличие от русских более открытые и
переднеязычные.
Сопоставив классификацию гласных звуков итальянского и русского
языков, можно заметить некие сходства. Фонемы обоих языков классифицируются по трем основным признакам: участию губ (огубленные и неогубленные), по месту образования (ряд –
7
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какая часть языка задействована при
образовании звуков) и по способу образования (подъем – как двигается
язык по вертикали). Также можно заметить следующие отличия. Итальянские фонемы среднего подъема противопоставлены по открытости и закрытости «е» – «ɛ», «o» – «ↄ», аналогов которым в русском языке нет. Поэтому у
студентов могут возникнуть трудности с воспроизведением данных фонем. В некоторых случаях эта различительная роль минимальна, и при неправильной артикуляции демонстрируется лишь не очень хорошее
произношение. Но в итальянском языке существует много слов, противопоставленных по открытости и закрытости, то есть в зависимости от того закрытая гласная или нет будет зависеть
значение слова. Вот несколько примеров оппозиции гласных:
vènti (ветра) – vénti (двадцать)
pèsca (персик) – pésca (рыбная ловля)
tè (чай) – té (тебя)
lègge (он читает) – légge (закон).
Как видим из примеров, меняется
не только значение слова, но и слова
могут относиться к разным частям
речи.
На занятиях следует акцентировать
внимание студентов на оппозиции закрытых и открытых гласных. К сожалению, нет универсального правила в
определении закрытости и открытости
гласных, однако некоторые правила
могут помочь. Так, например, в безударной позиции гласные «о, е» всегда
закрытые. Следует отметить, что в зависимости от региона Италии, может
8

варьироваться произношение этих
гласных, как, впрочем, и остальных
звуков. Нередки случаи, когда студенты спрашивают, почему в одном источнике они слышат одно произношение слова, а в другом совершенно иное.
Это неразрывно связано с историей
Италии и большим наличием диалектов на её территории. Поэтому рекомендуется больше слушать телепередачи и радио на итальянском литературном языке. Имитируя произношение обычных жителей, мы рискуем
получить произношение, характерное
определенному региону. Естественно,
не стоит избегать живого общения, но
необходимо сравнивать то, что слышим с литературным итальянским
произношением.
Хорошим упражнением для отработки гласных звуков итальянского
языка является их «пропевание» по
шкале:
i–e–ɛ–a–ↄ–o–u
Такое упражнение позволит подготовить речевой аппарат к правильной
артикуляции звуков неродного языка.
В русскоязычной аудитории распространена также редукция гласного
в безударной позиции. Такое явление
характерно русскому языку и ошибочно интерферируется в итальянский
язык. Например, в слове «corona», которое должно звучать на итальянском
языке как «[kↄrona]», происходит изменение качества первого безударного
гласного «о», который редуцируется до
русского звука «а», и в результате слово звучит как [karona]. В итальянском
языке артикуляция ударных и безудар-
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ных гласных не отличается, однако
изменяется долгота звука. Гласные в
ударной позиции произносятся энергичнее и дольше. Следует давать студентам больше заданий, направленных на предупреждение таких ошибок,
акцентировать внимание на продолжительности ударных гласных и отсутствии редукции в безударных слогах. Вначале можно излишне протягивать ударные гласные для закрепления
такого навыка.
В итальянском языке имеются дифтонги и трифтонги, которых нет в русском языке. Особенностью их произношения является то, что они произносятся как один звук, а не раздельно.
Звук не под ударением произносится
кратко, а тот, на который падает ударение более протяжно. Например, в слове «scuola» буквосочетание «uo» читается как один звук, при этом звук «u»
еле слышен, так как ударение падает на
«о». Однако можно ожидать, что русскоговорящими дифтонги будут произнесены раздельно из-за отсутствия
такого явления в русском языке. Еще
распространена ошибка, когда изменяют качество этого звука «u» до русского звука «в». Особенно часто это можно услышать в сочетании с буквой «q».
Например «que, quo, qua» становится
«квэ, кво, ква» вместо «куэ, куо, куа»,
где звук «у» краткий. Не всегда гласные образуют дифтонг или трифтонг.
Когда они относятся к разным слогам
и в ряде других случаев, они произносятся отдельно. Это явление называется зиянием. Для предупреждения таких ошибок, нужно давать больше за-

даний на чтение дифтонгов, разбирать
их виды. Только постоянная практика
может помочь в фиксировании навыков.
Трудность также вызывает буква
«i», которая часто превращается в русский звук «й», если рядом есть другие
гласные. Например, часто слово
«niente» произносится как «нйэнтэ»
вместо «ниэнтэ». Такие ошибки формируют выраженный акцент.
В итальянском языке, в отличие от
русского, нет палатализации звуков, то
есть согласные не смягчаются. Так, в
слове «denti» согласные звуки «d, t»
твердые, не палатализованы, т.е. это
слово произносится как «дэнти», а не
«д’ент’и». Очень ярко можно понять
выраженность акцента, произнеся
русское слово «дети» без палатализации, то есть «дэти». Перенеся ощущения от услышанного на необоснованную палатализацию звуков в итальянском произношении, можно осознать
эффект такой ошибки. Поэтому следует акцентировать внимание учащихся
на отсутствии палатализации в итальянском языке.
Вызывает трудности итальянский
диграф «gn», который часто произносится как смягченный русский звук
«ни» или добавляется звук «й». Такая
ошибка часто переходит даже на письмо, когда начинают писать букву «i»
после сочетания «gn», в результате
чего получается «montagnia» вместо
«montagna».
Другим сложным сочетанием является «gl», который перед «i» становится диграфом, т.е. произносится как
9
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один звук. Его произносят или как
«льи», или «йи», однако ни один, ни
другой вариант не есть правильным.
Другая причина не только акцента,
но и неясности высказывания заключается в отсутствии протяжности при
произнесении удвоенных согласных. В
итальянском языке существует много
слов, различимых по удвоению согласных. Например,
sono (я есть) – sonno (сон)
sete (жажда) – sette (семь) и т.д.
Если в некоторых словосочетаниях
еще можно догадаться (например, ho
sono вместо ho sonno – я хочу спать), то
в других случаях это вносит путаницу
(например, ho un cappello – у меня есть
шляпа, ho un capello – у меня есть волосок; è la tua penna – это твоя ручка, è
la tua pena – это твоя вина). Как видим,
разница в одну букву дает совершенно
разное значение. Стоит обратить внимание на то, что не все удвоенные согласные произносятся одинаково. Такие удвоенные согласные как f, l, m, n,
r, s произносятся протяжно, непрерывно, то есть на одном дыхании:
ombrello [омбрэлло], а не [омбрэл-ло].
Удвоенные согласные b, d, c, g, p, t, z
произносятся, наоборот, с небольшой
паузой, как бы останавливаемся на
месте удвоения: tuttavia [тут-тавиа].
Редко при изучении итальянского
языка затрагивается вопрос ассимиляции, т.е. уподобления одного звука
другим, чаще всего слабого звука более
сильным. Если при говорении это создает только акцент, то, прослушивая
текст, могут возникнуть трудности с
пониманием речевого сообщения.
10

Чаще всего в итальянском языке это
касается буквы «n», которая ассимилируется в звук «m» перед буквами «b, p».
Например, на письме мы видим «un
bambino», а слышим «um bambino», а
перед согласными «k, g» звук «n» становится носовым «ŋ»: ungherese –
[uŋgereze]. Переднеязычный зубной
звук «n» превратился в губной «m»,
как и звук «b». Такое явление делает
речь более быстрой и мелодичной. Однако слушая речевое сообщение, может возникнуть проблема с пониманием текста, становится непонятным,
откуда взялась буква «m» и что она
означает. Или другая ситуация, мы
слушаем песню и пытаемся петь вместе с исполнителем по тексту, однако
не успеваем, опять же, потому что пропеваем каждую букву как видим, забывая об ассимиляции. Для проработки этого навыка очень полезно отбирать песни с примерами ассимиляции,
и разбирать эти случаи на занятии.
Трудности встречаются и с буквосочетаниями «ci/gi+a, o, e, u», а именно
с безударной буквой «i», или же как её
еще называют немой «i». В этих словосочетаниях буква «i» в безударной позиции не произносится, так как выполняет всего лишь графическую
функцию, т.е. указывает на произношение согласного звука «с». Часто приходится слышать от русскоговорящих
студентов акцентированное произношение этого звука там, где его не должно быть. Например, произносят слово
«cieco» как «чиэко» вместо «чэко»,
«diciassette» как «дичиасэттэ» вместо
«дичасэттэ». При разборе данных бук-
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восочетаний необходимо указывать
студентам на данные ошибки, ведь это
вызывает выраженный акцент, который со временем очень сложно устранить.
Аффрикаты «dʒ, tʃ» и щелевой звук
«ʃ» имеют похожие звуки в русском
языке, но они не идентичны и есть ряд
отличий. Во-первых, в итальянском
языке эти звуки произносятся мягче,
чем в русском языке. Звук «dʒ» произносится как один звук, а не два, что
часто можно услышать.
Интонационное оформление фразы
также является значимым фактором в
определении степени языковой компетентности. Интонирование фразы в итальянском и русском языках имеет ряд
различий. Так, в утвердительных предложениях в русском языке тон понижается в конце фразы, а в итальянском наблюдается повышение тона. При переносе такой интонации на итальянскую
фразу возможно изменение её смысла.
Для работы над интонацией нужно разрабатывать специальные упражнения, в
которых сопоставляются одинаковые
предложения на итальянском и русском
языках. Важно проводить анализ интонационных конструкций этих предложений. О.А. Беженарь были разработаны интересные двуязычные упражнения
для предупреждения отрицательного
переноса интонации родного языка на
изучаемый язык. Она предлагает учащимся игру в актеров и разыгрывание
диалогов с использованием жестов. [1,
стр.65].
Важным аспектом являются также
ударения. Естественно, они не создают

явный акцент, однако имеют смыслоразличительную функцию и могут
быть дополнительным отрицательным
фактором. Например, слово «ancora»
может иметь два значения в зависимости от ударения. Если ударение падает
на первый слог «àncora», то это существительное слово «якорь», а если под
ударением стоит буква «о», то «еще».
Как видим, результат в формировании произносительных навыков зависит преимущественно от учебного материала. Преподаватели должны тщательно отбирать упражнения и выстраивать их от простого материала к
более сложному материалу. Хорошо
помогают имитационные упражнения,
повторение за диктором. Можно рекомендовать учащимся применение современных технологий, таких как диктофон. Сначала несколько раз прослушать текст озвученный носителями
итальянского языка, а затем прочитать
его самостоятельно, записав на электронный носитель. Учащийся может
самостоятельно сопоставить оригинал
со своим вариантом, а можно, если позволяет время, разобрать с преподавателем. Не стоит забывать, что результат зависит не только от преподавателя, но и от учащихся, от того, насколько они мотивированы заниматься,
ведь работа над произношением предполагает много самоанализа и самостоятельной работы. Преподаватели
также должны уделять внимание своему произношение, потому как, в первую очередь, учащиеся будут формировать свои фонетические навыки на
основе речи преподавателя.
11
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Хорошим упражнением для работы над произношением может быть
прослушивание записей речи носителя итальянского языка, говорящего
на русском языке. Когда мы слушаем
такую речь, мы четко можем выявить
и услышать акцент. Учащимся стоит
дать задание на повторение этого же
текста, имитируя услышанное произношение. А затем прочитать текст на
итальянском языке, учитывая проанализированные аспекты. Например,
русское слово «часто» итальянцы вероятнее всего произнесут с очень
мягким звуком «ч» и звуком «с» переходящим в звук «ш», а буква «о» будет
произнесена без редукции, т.е. как
«о», а не «а». Необязательно слушать
только на русском, если студенты хорошо владею другим языком, напр.,
английским, такой материал также
можно использовать. Обычно такое
задание вызывает огромный интерес
у студентов, так как оно зачастую
проходит в легкой, шуточной форме,
что является сильным мотивационным фактором.
Как видим, произношение в итальянском языке, кажущееся на первый
взгляд простым и понятным, требует
внимания и большой проработки.
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Главное, подходить системно к этому
вопросу, прорабатывать все аспекты
постепенно и регулярно, тщательно
подбирать материал и мотивировать
учащихся к работе и самоанализу.
Список литературы:

1. Беженарь О.А. Обучение русской интонации в итальянской аудитории/ О.А.
Беженарь // Русский язык за рубежом.
2017. – № 3. – С. 60-66.
2. Ковтун Ю.А., Розова О.Г. / Учёт интерференции гласных при обучении итальянцев русскому произношению //
Ю.А. Ковтун, О.Г. Розова // Филологические науки в России и за рубежом:
материалы IV Междунар. науч. конф.
(г.Санкт-Петербург, декабрь 2016г.). –
СПб.: Свое издательство. – 2016. – С.
36-39. – Режим доступа: https://moluch.
ru/conf/phil/archive/233/11397/ (Дата
обращения: 05.02.2019).
3. Митрофанова Д. А. Итальянский язык
для вокалистов. Фонетика в пении.
Учебное пособие. – СПб.: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. – 424 с.
4. Панова Р.С. Фонетическая интерференция в русской речи китайцев / Панова
Р.С. // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – №22
(160). – С. 83-86.
5. Шутова М.Н., Орехова И.А. / Фонетический аспект в методике преподавания русского языка как иностранного /
М.Н. Шутова, И.А. Орехова // Русистика. – 2018. № 3. – С. 261-278.

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY. #14

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У ДОШКІЛЬНИКІВ
В УМОВАХ РОБОТИ З РІЗНОВІКОВИМИ ГРУПАМИ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Меркулова Н. В.,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та дошкільної освіти
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
Матвєєва Н. В.,
студентка магістратури спеціальності 012 Дошкільна освіта
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
Вимоги сучасного дошкільного навчального закладу орієнтують підготовку дошкільників на всебічне становлення, зокрема на розвиток їх культури поведінки в аспекті інноваційних
підходів до організації виховної роботи. Зазначимо, що на сьогоднішній
день Державний стандарт дошкільної
освіти України полягає в наборі вимог
до дітей дошкільного віку.
Так, дитина повинна вміти домагатися успіху, оволодіти універсальними
компетентностями, такими як, наприклад, соціокультурна. У цьому контексті важливим є те, що соціокультурна
компетентність передбачає долучення
дітей дошкільного віку до вироблених
людством цінностей, ознайомлення їх
з національною та світовою культурами, уведення в світ духовної діяльності
людей, розвиток творчих здібностей та
естетичного ставлення до життя.
Для з’ясування проблеми формування культури поведінки у дошкільників в умовах роботи з різновікови-

ми групами варто визначити сутність
понять «культура», «культура поведінки», «цінності». Згідно з українським педагогічним словником, культура – це сфера духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовної
творчості [1, с. 182].
У контексті проаналізованих підходів Т. Р. Гуменникова зазначає, що культура поведінки – це складова частина
культури, яка виступає зовнішнім проявом духовного багатства особистості
та її внутрішнього світу [2, с. 38].
Теоретичний аналіз наукової літератури дає змогу констатувати, що
«цінності – найважливіші компоненти
людської культури поряд з нормами та
ідеалами» [2, с. 294].
Вивчення тенденцій формування
культури поведінки у дошкільників
потребує з’ясування особливостей і
специфічних закономірностей цього
процесу. Водночас аналіз наукових
праць та професійного досвіду засвід13
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чив, що успішність означеного педагогічного процесу визначається педагогічно доцільним плануванням. Підкреслимо, що плани повинні передбачати
роботу
з
формування
культурно-гігієнічних навичок, виховання культури поведінки дітей, певні
трудові доручення дітей, роботу щодо
закріплення трудових умінь. З огляду
на це зауважимо, що планування навчально-виховного процесу у різновікових групах має певні особливості.
Таким чином, у період модернізації
та реформування дошкільної освіти в
Україні великого значення набувають
пошуки механізмів взаємодії дошкільників у різновіковій групі. Аналіз педагогічної літератури, практичні спостереження доводять, що педагогічна діяльність у різновікових групах є також
і достатньо складною, оскільки вимагає від вихователя високої професійної
майстерності, знання специфічних
ознак роботи з дітьми різного віку,
уміння співвідносити програмові вимоги з індивідуальними особливостями вихованців, здатності розуміти та
бачити кожного малюка, а також усю
групу в цілому [3].
Проаналізувавши сучасний стан
проблеми формування культури поведінки у дошкільників в умовах роботи
з різновіковими групами, вважаємо за
доцільне акцентувати увагу на виконанні таких завдань дошкільних навчальних закладів:
• вихователі дошкільних навчальних
закладів повинні постійно підвищува-
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ти рівень професійної майстерності в
контексті роботи з різновіковими групами;
• важливим завданням для вихователів є дотримання суб’єкт-суб’єктних
відносин у системі «дорослий – дитина», «дорослий – діти»;
• створення і підтримання сприятливого психологічного клімату у різновіковій групі;
• формування культури поведінки
у різних умовах життєдіяльності дитини;
• використання вихователями системи інноваційних педагогічних технологій має стати головним результатом
набуття дошкільниками основних навичок культури поведінки.
У наслідок аналізу педагогічної літератури, присвяченої обґрунтуванню культури поведінки у дошкільників в умовах роботи з різновіковими
групами, підсумовано, що попри
сформований науковий фонд нині недостатньо розроблене питання специфіки професійної діяльності вихователя у сучасному дошкільному навчальному закладі.
Лiтeратура:
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ.
Бутенко Н.І., Буідзе А.О.
( м. Херсон, Україна)
Одним із шляхів розв’язання проблем виховання дітей шкільного віку є
звернення до надбань педагогічної
спадщини В. Сухомлинського – гуманістично спрямованої людини, творчої, здатної забезпечити складний процес формування особистості дитини.
Ми дослідили праці про творчий
педагогічний доробок Василя Олександровича Сухомлинського. Серед
них праці таких відомих сухомліністів: Антонець М., Богуш А, Бондар
Л., Калініченко Н., Кузь В., Савченко
О. і визначили головні ідеї, які розвинув Василь Олександрович в своїх
працях:
• любов до дитини;
• розвиток творчих сил кожної
окремої особистості в умовах колективної співдружності на основі етико-естетичних цінностей,
інтересів, потреб, який спрямований, зрештою, на творчу працю;
• культ природи, природа як найважливіший засіб виховання почуття прекрасного і гармонії;
• формування у дітей „культури
бажань» і „культури потреб»;
• розробка демократичних педагогічних засобів і методів навчання
та виховання (повага, заохочен-

ня, зосередження на позитивному, моральне покарання);
• звернення до внутрішнього світу
дитини, опора на її сили, внутрішні потенції, підтримка і розвиток того здорового, що є в кожній особистості;
• розвиток ідеї „радості пізнання»,
тобто емоційного сприйняття
процесу навчання;
• демократизація структури управління навчально-виховним процесом у школі (психологічний і
педагогічний семінари, школа для
батьків тощо). [1,2,3,4,6].
В спадщині Василя Олександровича
провідне місце займає ідея гуманізму,
людяності та доброчинності. Педагог
переконливо стверджує, що виховання
гуманізму, людяності здійснюється
через творення людям добра. Цій
проблемі присвячено більшість робіт
педагога.
У праці «Як виховати справжню
людину» подається моральний ідеал,
який увібрав у себе найкращі риси
менталітету українського народу. В ній
розкриваються конкретні принципи,
істини, повчання, настанови, рекомендації тощо. Подаються вони у вигляді
правил, законів як 14 Законів дружби,
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правил «Десять не можна», «Дев’ять
негідних речей» та ін., що складають
азбуку моральної культури. В ній розкриваються зміст і методика роботи з
виховання у дітей любові до Батьківщини і громадянства, ставлення до
людей і обов’язку перед ними, ставлення до батьків, рідних, близьких, розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих моральних якостей і
норм поведінки тощо. На підставі багаторічної практичної роботи в школі
автор у цій праці вперше у вітчизняній
педагогіці глибоко розкриває суть таких понять, як людяність, патріотизм,
відповідальність, гідність, терпимість,
тактовність і т. ін. На конкретних прикладах подається методика утвердження в юних душах почуття совісті, сорому, справедливості, скромності, щедрості, милосердя.
Переконливо викладається і
методика найтонших сфер морального
життя людини – материнського і
батьківського виховання, ставлення до
батьків, старших членів родини,
померлих.
Педагог дає щирі мудрі поради, що
йдуть від серця до серця і породжують
розумові, моральні, естетичні почуття:
«Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне
твоє бажання позначається на людях,
що тебе оточують. Знай, що є межа
між тим, що тобі хочеться, і тим що
можна. Перевіряй свої вчинки... Роби
все так, щоб людям, які тебе оточують,
було добре».
«Ти
користуєшся
благами,
створеними іншими людьми. Люди
16

дають тобі щастя дитинства. Плати їм
за це добром».
«Усі блага і радощі життя
створюються працею. Без праці не
можна чесно жити... Нероба, дармоїд –
це трутень, що пожирає мед
працьовитих бджіл. Навчання – твоя
перша праця. Йдучи до школи, ти
йдеш на роботу».
«Будь добрим і чуйним до людей.
Допомагай слабким і беззахисним,...
товаришу в біді. Не завдавай людям
прикрості. Поважай та шануй матір і
батька, вони дали тобі життя, вони
виховують тебе, вони хочуть, щоб ти
став чесним громадянином, людиною
з добрим серцем і чистою душею».
«Не будь байдужим до зла. Борись
проти зла, обману, несправедливості.
Будь непримиримим до того, хто
прагне жити за рахунок інших людей,
завдає лиха іншим людям, обкрадає
суспільство» [7].
Формуванню тонких сердечних
людських взаємин у Павлиській школі
служила вся педагогічна система.
Однією з проблем ідеї всебічного
розвитку є підготовка учнівської
молоді до праці. В.О. Сухомлинський
підкреслив, що буденної і якоїсь
звеличеної праці не буває [8].
В ході аналізу літературних джерел
ми вияснили, що теоретична, літературно-педагогічна творчість і практична діяльність видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського увійшла до історії
вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою: його педагогічні, публіцистичні та літературні праці й
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учительський досвід значно вплинули
і впливають на практичну діяльність
школи, збагачують педагогіку України
новими положеннями і думками.
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Горденко С. І.
доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, кандидат
історичних наук, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: освіта, студенти, професійні компетентності, цивільний захист, надзвичайна ситуація.
Професійна освіта є важливою складовою життєвого самовизначення людини. Пріоритетним завданням всієї
освітньої політики є створення умов
для розвитку конкурентоспроможної
особистості, і перш за все, оновлення
структури і змісту освіти на засадах
компетентнісного підходу, її переорієнтації на цілі постійного розвитку. Основним результатом діяльності освітнього закладу має стати не система знань,
умінь і навичок, а здатність фахівця діяти в конкретній професійній ситуації.
Враховуючи стрімке оновлення наукових досягнень, важливим є також вміння добувати, аналізувати, систематизувати нову інформацію для подальшого
професійного зростання. Крім того,
компетентність – це і соціальна характеристика, яка залежить від якостей
особисті, від вміння співпрацювати в
команді професіоналів.
Тобто, успішність майбутнього фахівця безпосередньо залежить від рівня сформованості як фахових, так і
ключових компетентностей [2].
Цивільний захист є обов’язковим
предметом вивчення педагогічних вузів.
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Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо
мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням
особливостей майбутньої професійної
діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.
Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій,
побудови моделей їхнього розвитку,
визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих
на відвернення надзвичайної ситуації,
захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в
умовах надзвичайної ситуації, локалізації та ліквідації їхніх наслідків [3].
На основі педагогічних інноваційних технологій при вивченні дисципліни «Цивільний захист» випускники
вищого навчального закладу повинні
бути здатними вирішувати професійні
завдання з урахуванням вимог цивільного захисту та володіти наступними
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головними професійними компетентностями для забезпечення реалізації
вказаних завдань.
Загальнокультурні компетенції
охоплюють:
• вміння визначити коло своїх
обов’язків за напрямом професійної
діяльності з урахуванням завдань з
цивільного захисту;
• знання методів та інструментарію
моніторингу надзвичайних ситуацій,
побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;
• здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх
повноважень.
Професійні компетентності за видом діяльності охоплюють:
• проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку
надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єктах господарювання
відповідно до своїх професійних
обов’язків;
• обрання і застосовування методик з
прогнозування та оцінки обстановки в
зоні надзвичайних ситуацій, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, що
контролюються і використовуються
для прогнозування, визначення складу
сил, засобів і ресурсів для подолання
наслідків надзвичайних ситуацій;
• розуміння, розробка і впровадження оперативних (аварійних) заходів
цивільного захисту;
• інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління

безпекою у надзвичайних ситуаціях;
• забезпечення якісного навчання
працівників об’єктам господарювання
з питань цивільного захисту, надання
допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у надзвичайних
ситуаціях;
• оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації за встановленими критеріями та показниками.
Методичною та нормативною основою для розвитку предметних компетенцій є навчальна програма дисципліни, яка регламентує зміст навчання,
є професійно орієнтованою з урахуванням профілю підготовки випускників [1]. А ключові компетентності
формуються шляхом використання
активних та інтерактивних методик і
форм проведення занять, тобто певних способів організації навчального
процесу, під час яких студенти більшу
частину часу працюють або самостійно чи в співпраці один з одним. Подібний підхід дозволяє викладачеві реалізувати основні педагогічні принципи: активності, наочності, системності,
послідовності, поступовості, доступності та індивідуальності.
Для самостійної роботи студентам,
надаються різнопланові компетентісно-орієнтовані завдання:розв’язання
ситуаційних та проблемних завдань,
міні-проекти, написання рефератів,
створення презентацій, складання
кросвордів, логічних схем.
Самостійна робота студентів – це
один з найважливіших видів форму19
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вання предметних і ключових компетентностей, ефективність якого дуже
залежить від здатності викладача організувати цей процес (чітко сформульоване завдання, наявність методичного
забезпечення, проведення консультації, обговорення результатів, аналіз
виконаної роботи).
Отже, сучасна вища школа повинна давати людині, яка житиме в
інформаційному суспільстві майбутнього, не фактичні знання, а методику їх здобуття, сприяти виробленню власних цінностей та ставлень, тобто формувати життєві компетентності.
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Аннотация
Повышение квалификации преподавателей инженерных специальностей
аграрных вузов является важным направлением совершенствования их профессиональной подготовки.
В работе приведены исследования повышения квалификации научно-педагогических работников инженерных специальностей. Данные исследования указывают на ряд возможных изменений (изменение конечной цели повышения квалификации, увеличение количества и качества зарубежных стажировок и др.). Решение данных проблем будет побуждать к формированию потребности в непрерывном самообразовании, самосовершенствовании образовательной
деятельности преподавателей в условиях разработки и внедрения государственных стандартов высшего образования нового поколения, внедрение в образовательный процесс прогрессивного педагогического опыта и новых технологий, профессиональной адаптации преподавателей и формирование у них индивидуального стиля работы.
Ключевые слова: повышение квалификации, научно-педагогический работник, учебное заведение, учебный процесс, практические результаты.
Keywords: advanced training, scientific and pedagogical worker, educational institution, educational process, practical results.
Постановка проблемы. Стремительный рост новых технологий в агропромышленном комплексе, большие объемы информации, новой техники, повышения требований к уровню подготовки выпускников аграрных
вузов, их конкурентоспособности на
рынке труда, обусловливают ужесточение требований к преподавателям

инженерных специальностей данных
вузов. Поэтому, по нашему мнению,
повышение квалификации должно носить опережающий характер с учетом
изменений, происходящих в технологиях, образовании, евроинтеграционных процессах и т. д.
Анализ последних исследований и
публикаций. Проблемам повышения
21

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Рисунок 1 – Распределение по срокам повышения квалификации научно-педагогических работников инженерных специальностей

квалификации научно-педагогических
работников высших учебных заведений посвящены научные труды многих ученых, таких как И. Зязюн, Л.
Кайдалова, И. Курдюмов, Г. Писарев,
Н. Щекина и др. [1].
Несмотря на накопленные научные
достижения и значительный практический опыт по повышению квалификации преподавателей вузов, в настоящее время дальнейшей активизации
требуют исследования по решению вопросов повышения квалификации научно-педагогических
работников
аграрных вузов, особенно, инженерных специальностей.
Формулировка целей статьи. Авторами приводятся результаты исследований прохождения повышения
квалификации научно-педагогическими работниками инженерных специальностей Сумского НАУ, а также приводится анализ проблем в направлении повышения квалификации преподавателей указанных специальностей
и пути их решения.
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Изложение основного материала.
Важным направлением совершенствования профессиональной подготовки преподавателей инженерных
специальностей аграрных вузов является повышение квалификации. Одним из основных содержательных
этапов повышения квалификации для
преподавателей указанных специальностей является их практическая составляющая, отвечающая вызовам современности, ориентированность на
европейский и мировой рынки труда
и сбыта, соответствие концептуальным основам развития современной
научной и образовательной сфер, современным достижениям и открытиям в области агропромышленного
комплекса.
Повышение квалификации включает такие формы обучения:
– долгосрочное повышение квалификации – 108 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации;
– стажировка на производстве
(предприятиях, организациях, учреж-
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дениях) – 144 часа, с выдачей удостоверения о повышении квалификации;
– краткосрочное повышение квалификации (семинары, семинары-практикумы, семинары-совещания, семинары-тренинги, тренинги, «круглые
столы», вебинары) – не менее 24 часов
с выдачей справки или сертификата.
Нами проведен анализ повышения
квалификации по срокам прохождения
преподавателями инженерных специальностей Сумского НАУ (рис. 1).
Как видно из рис. 1, наибольший
процент приходится на долгосрочное
повышение квалификации.
В нашей стране, как и во всем
мире, значительное внимание уделяется зарубежному повышению квалификации научно-педагогических работников. Особенности повышения
квалификации научных и научно-педагогических работников за рубежом
устанавливаются Положением об обучении студентов и стажировке (научная стажировка) аспирантов и докторантов, научных и научно-педагогических работников в ведущих высших учебных заведениях и научных
учреждениях за рубежом [2]. Этот вид
стажировки является актуальным для
работников вузов, которые намерены
получить ученое звание. В 2016 году
Министерство образования и науки
Украины изменило порядок присвоения ученых званий. Одним из основных критериев оценки научно-педагогической и научной деятельности для
соискателей ученых званий (профессора, доцента, старшего исследователя) является прохождение стажиров-

Рисунок 2 – Распределение по месту
прохождения повышения квалификации
преподавателей инженерных специальностей

ки в вузах, научном (или научно-техническом) учреждении в стране, которая входит в Организацию
экономического сотрудничества и
развития или Европейского Союза
[3]. Так, за последние четыре года за
рубежом прошли повышение квалификации более 5% преподавателей
инженерных специальностей СНАУ
(рис. 2). Половина из них проходила
стажировку с целью получения ученого звания. Основное количество зарубежных стажировок пришлась на
Чехию и Германию.
Проведенный анализ стажировок
показывает, что зарубежные стажировки могут сделать эту форму повышения квалификации эффективной и
действенной в плане развития профессиональной составляющей деятельности преподавателя высшей школы в
контексте интернационализации [4].
Конечно, погружение в иную культурную и образовательную среду существенно меняет образовательную и
культурную парадигму личности.
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Рисунок 3 – Распределение по формам
прохождения повышения квалификации
преподавателей инженерных специальностей

Однако не стоит умалять потенциал
стажировки на отечественных предприятиях, учреждениях, вузах. Во-первых,
она является более доступной с финансовой стороны. Во-вторых, работник
может даже не прекращать выполнения
своих трудовых обязанностей по месту
основной работы. В-третьих, формы повышения квалификации, определенные
Законом Украины «Об образовании»
(обучение по образовательной программе, стажировки, участие в сертификационных программах, тренингах, семинарах, семинарах-практикумах, семинарах-совещаниях, семинарах-тренингах,
вебинарах, мастер-классах и т.д.) позволяют учесть индивидуальные возможности вузов по повышению квалификации своих работников. Поэтому, основная часть стажировок проходит в нашей
стране.
Повышение квалификации научнопедагогических работников инженерных специальностей на протяжении
последних 4 лет осуществлялось с отрывом, без отрыва от основного места
работы и дистанционно (рис. 3).
За последние четыре года больше
всего преподавателей прошли повы24

шение квалификации без отрыва от
основного места работы.
Но следует отметить, что стажировка в других учебных заведениях в
пределах одного государства имеет
несколько формальный характер, поскольку преподаватель составляет
индивидуальный план стажировки,
утверждает его на соответствующей
кафедре и получает справку, подтверждающую выполнение программы стажировки в полном объеме, а
следовательно, успешное повышение
квалификации.
Учитывая вышеуказанное, считаем
необходимым в отчете вместо предложений и рекомендаций для внедрения
в учебный процесс, научную и воспитательную работу, конечной целью поставить практические результаты.
Практические результаты повышения квалификации научно-педагогических работников могут быть представлены в виде:
1. Разработка рабочей программы
новой учебной дисциплины.
2. Создание совершенно нового
дистанционного курса (например, в
системе MOODLE).
3. Подготовка учебника, учебного
пособия для высшей школы (части,
главы).
4. Подготовка новых лабораторных
работ.
5. Подготовка научно-методических или методических рекомендаций
(указаний) к определенным направлениям организации и проведения образовательного процесса с бакалаврами, магистрами, аспирантами и др.
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(например, написание и подготовки
курсовых, дипломных, магистерских
работ; организации и проведения семинарских занятий, коллоквиумов,
практических занятий).
6. Подготовка качественно новых
конспектов лекций по дисциплине.
7. Подготовка научных изданий в
результате осуществления научно-исследовательской деятельности с применением новых методов или по новым направлениям.
8. Подготовка тезисов докладов на
конференциях, симпозиумах, семинарах (международных, украинских,
других) и непосредственное участие в
таких мероприятиях (выступления).
Вывод. Проведенные исследования
указывают на ряд возможных изменений при повышении квалификации
научно-педагогических работников
инженерных специальностей, а именно: изменение конечной цели повышения квалификации, увеличение количества и качества зарубежных стажировок и др.
Решение данных проблем будет побуждать к формированию потребности
в непрерывном самообразовании, самосовершенствовании образовательной
деятельности преподавателей в условиях разработки и внедрения государ-

ственных стандартов высшего образования нового поколения, внедрение в
образовательный процесс прогрессивного педагогического опыта и новых
технологий, профессиональной адаптации преподавателей и формирование у
них индивидуального стиля работы.
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МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З ТУРИЗМОЗНАВСТВА
Івасів Н. C.
кандидат педагогічних наук асистент кафедри іноземних мов для природничих
факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
Ключові слова: іншомовна навчальна та виробнича практики, професійна
іншомовна підготовка, фахівці з туризмознавства.
Keywords: educational and production foreign language practice, professional
foreign language training, tourism science specialists.
Поглиблення інтеграційних процесів на європейському континенті, розширення географії туристичних центрів і маршрутів у глобалізованому світі, зростання привабливості України
для іноземних туристів роблять актуальним завдання подальшого розвитку
вітчизняної галузі туристичних послуг.
Успіх реалізації цього завдання значною мірою визначається якістю теоретичної та практичної підготовки фахівців туристичної сфери, зокрема їхньою
здатністю діяти в багатоформатному (з
точки зору поширення інформації) та
багатомовному середовищі, що передбачає досконале володіння іноземними
мовами для здійснення якісного професійного іншомовного спілкування.
Професійна іншомовна підготовка
майбутніх фахівці з туризмознавства
вимагає не лише засвоєння теоретичних знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для здійснення
професійної діяльності, але й формування досвіду практичного застосування цих компетентностей.
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У своїх наукових працях ряд дослідників висвітлювали питання практичної підготовки майбутніх фахівців
туристичної сфери – організацію навчальної практики (Л. Поважна [4], Н.
Хмілярчук [5]), формування професійної готовності майбутніх фахівців з
туризму в процесі навчально-виробничої практики (Ю. Земліна [1]), організацію їх якісної практичної підготовки (Л. Чорна [6]). Проте, ці наукові
дослідження не розкривають питання
організації іншомовної навчальної та
виробничої практик майбутніх фахівців з туризмознавства.
Відповідно до навчального плану
підготовки бакалаврів за спеціальністю «Туризм» Львівського національного університету імені Івана Франка, в
процесі професійної підготовки передбачено два види практик – навчальна і
виробнича (табл. 1). Згадані практики
є обов’язковими складовими освітнього процесу майбутніх фахівців з туризмознавства, вони дають змогу застосувати на практиці отримані професійні
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Таблиця 1
Розподіл практики в професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства
Назва практики
Навчальна
Навчальна
Навчальна
Навчальна
Виробнича

Курс, семестр
1 курс, 2 семестр
1 курс, 2 семестр
2 курс, 4 семестр
2 курс, 4 семестр
3 курс, 6 семестр

знання, вміння і навички, усвідомити
практичну складову професійної діяльності.
Для проведення практик Львівський національний університет імені
Івана Франка використовує туристичні фірми, громадські організації та
інші об’єкти, що пов’язані з організацією та управлінням турагентською та
туроператорською діяльністю, готелі,
готельно-офісні центри, гастрономічні
та інші заклади відповідного профілю
міста Львова. Значна увага приділяється закордонній практиці студентів
спеціальності «Туризм», яка дає їм
можливість ознайомитися з інфраструктурою, культурою, традиціями
та звичаями інших країн, поспілкуватися іноземною мовою і покращити
свою іншомовну професійно-комунікатину компетентність. Щорічно відбуваються обмінні практики з Університетом Марії Кюрі-Склодовської
(Республіка Польща). Також географічний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка проводить для студентів спеціальності «Туризм» навчальну краєзнавчо-туристичну практику в Ойцовському національному парку (Республіка Польща). В рамках практики
студенти знайомляться з туристични-

Тижні
2
2
2
2
4

ми атракціями та інфраструктурою
Ойцовського національного парку,
Кракова – міста зі списку ЮНЕСКО,
гірського масиву Татри (Закопане, Татранський національний парк, Республіка Польща).
В організації навчальної та виробничої практик, зазвичай, не було повної взаємодії ключових учасників
практики (керівника практики, інструктора практики та студента) з викладачем іноземної мови (див. рис. 1).
Дослідниця Н. Микитенко [3] у
науковій праці «Теорія і технології
формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей» запропонувала модель організації навчальної та виробничої практик студентів природничих факультетів, що
передбачає подальший розвиток їх
іншомовної професійної компетентності. Вчена «поряд з інструктажем з
практики, вважає доцільним введення до навчальних планів підготовки
майбутніх фахівців природничих
спеціальностей обов’язкових інтегративних семінарів з практики іноземної мови. Зміст семінарів концентруватиметься на реалізації іншомовної комунікації у процесі виконання студентами професійних
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Рис. 1 Модель організації навчальної та
виробничої практик студентів природничих факультетів [3]

ролей та функцій під час проходження практики» [3, с. 210].
Ми адаптували модель організації
навчальної та виробничої практик студентів природничих факультетів, запропоновану Н. Микитенко [3], до нашого дослідження.
Вважаємо доцільним ввести міждисциплінарні семінари з проведенням спільних ділових ігор і «круглих
столів» у період (5–6 навчальні семестри), коли в навчальних планах підготовки майбутніх бакалаврів за спеціальністю «Туризм» зменшується кількість аудиторних годин, виділених для
практичних занять навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного
спрямування», або не передбачене вивчення цієї дисципліни. Якщо окремі
ключові учасники таких семінарів унаслідок територіальної віддаленості не
можуть бути присутні на них особисто, то в цьому випадку проводяться
вебінари. Мета міждисциплінарних
семінарів / вебінарів з іншомовної
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практики – подальший розвиток іншомовної професійно-комунікативної
компетентності студентів. Під час згаданих семінарів студенти представляють презентацію іноземною мовою
про цілі та завдання іншомовної практики, а також завершальну презентацію щодо результатів проходження
практики [2].
Модель організації іншомовної
навчальної та виробничої практик
майбутніх фахівців з туризмознавства передбачає обов’язкову участь
студентів у міждисциплінарних семінарах / вебінарах з іншомовної практики, а відповідно – тісну скоординовану співпрацю керівника практики,
інструктора практики, викладача
іноземної мови – керівника міждисциплінарного семінару з іншомовної
практики та студента. В центрі моделі, згідно з працею [3], знаходиться
студент з його навчальними потребами та інтересами.
У даному дослідженні описану
вище модель розширено до групи студентів спеціальності «Туризм», яка
знаходиться в центрі моделі (рис. 2) і
співпрацює на основі принципу ефективної міжособистісної суб’єктсуб’єктної взаємодії. Зокрема, наголос
робиться на формування навичок командної роботи в іншомовному професійному середовищі та навичок взаємного оцінювання роботи партнерів
по команді [2].
Отже, запропоновано розширену
модель організації іншомовної навчальної та виробничої практик майбутніх фахівців з туризмознавства з
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Рис. 2 Модель організації іншомовної
навчальної та виробничої практик студентів (на рисунку – Ст) спеціальності
«Туризм» [2]

перенесенням наголосу від одного студента, що знаходився в центрі моделі,
на взаємодіючу групу студентів. Це дає
можливість підвищити ефективність
формування іншомовної професійнокомунікативної компетентності студентів і, як наслідок, забезпечити якісну іншомовну професійну підготовку
майбутніх фахівців сфери туризму.
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В умовах сучасної освітньо-виховної практики важливого значення набуває народна музика. Її використання
в школі вимагає від вчителя відповідної підготовки. Про це писав В.Сухомлинський, наголошуючи на тому, що
краса музики є могутнім джерелом
думки. З погляду українського педагога, «яскраві образи, що народжуються
в уяві дитини під впливом музичної
мелодії, оживляють думку, немовби
спрямовуючи її численні струмочки у
єдине русло. Діти прагнуть словами
намалювати те, що створила уява, що
вони відчувають» [1, с. 192].
На основі наукового аналізу сучасної педагогічної теорії та практики можемо констатувати, що естетичне виховання набуває пріоритетного характеру, активно реалізується у соціокультурній та освітньо-виховній сфері.
Його необхідність полягає в тому, щоб
сформувати у молодого покоління почуття прекрасного та піднесеного, підготувати до естетичного сприймання
30

та оцінки явищ дійсності та мистецтва,
забезпечити розвиток творчих здібностей та вміння діяти за законами
краси. Як зазначено в Концепції художньо естетичного виховання учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах,
«сучасні загальноосвітні школи та позашкільні навчальні заклади мають
стати осередками виховання справжньої духовності, плекання творчої особистості, виховання людини, що характеризується високою емоційно-естетичною культурою».
У здійсненні естетичного виховання в умовах сьогодення приймає
участь широка громадськість, зокрема
працівники освіти, діячі культури,
батьки, представники громадських організацій. їх зацікавленість питанням
естетичного виховання дітей та молоді
зумовлена соціальними, культурологічними та освітніми потребами. Так,
маючи соціально-спрямовану мотивацію, вони прагнуть розглядати цей
процес як прояв цивілізаційного роз-
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витку українського суспільства, яке
йде шляхом посилення естетичних
чинників в житті людей, піднесення
рівня духовної культури, розповсюдження цінностей культури і мистецтва серед широких верств населення.
Молоді пропонують високі стандарти
життя, організації праці, змістовну
освіту, сучасні форми відпочинку та
дозвілля. При цьому наголошується на
тому, що організовуючи свою життєдіяльність за законами краси, сповідуючи цінності високого мистецтва, молодь може удосконалювати себе і навколишнє середовище, привносити у
свій побут працю, відносини з іншими
людьми, твори мистецтва, відчуття
прекрасного, витонченого, гармонійного, піднесеного. За таких умов особистість отримує насолоду, відчуває
духовну красу, виявляє здатність до
творчої співпраці у сфері суспільних
відносин, розвитку художньої культури, використання творів мистецтва.
Питання естетичного виховання
майбутніх вчителів, вихователів засобами різних видів мистецтв є актуальними в сучасній освітньо-виховній
практиці. Особливого значення вони
набувають в системі педагогічної освіти, зокрема, діяльності педагогічних
коледжів і училищ, гуманітарно-педагогічних академій, класичних і педагогічних університетів, інститутів та
академій післядипломної педагогічної
освіти. Актуалізація питань естетичного виховання в цих навчальних закладах зумовлена тим, що майбутні
організатори навчально-виховної роботи покликані бути підготовленими

до активного втілення естетико-виховних ідей та художньо-естетичних
цінностей у роботі з дітьми та молоддю, бути виразниками та носіями високої естетичної культури, своїм власним прикладом взаємодії з прекрасним в житті та мистецтві позитивно
впливати на духовний розвиток учнів,
прищеплювати їм повагу та відповідальне ставлення до художньо-естетичних досягнень минулого і сьогодення.
Сучасна педагогічна освіта оновлюється на концептуальному, теоретичному та технологічному рівнях. На зміну існуючим поглядам стосовно організації музично-естетичного виховання майбутніх вчителів приходять нові,
сповнені глибокого розуміння ролі і
необхідності ефективного залучення
дітей та молоді до цільностей естетичної культури, народного мистецтва та
художньої творчості. У державній програмі «Вчитель» підкреслюється необхідність оновлення змісту педагогічної
освіти зокрема поліпшення культурологічної, психолого-педагогічної та
практичної підготовки вчителя, забезпечення оптимального співвідношення між професійно-педагогічною,
фундаментальною та соціально-гуманітарною підготовкою працівників
освіти. Сучасна освітньо-виховна
практика має значні резерви, активне
використання якої дозволить якісно
поліпшити музично-естетичну підготовку майбутніх вихователів дитячих
садків, учителів початкової та середньої загальноосвітньої школи, педагогів системи позашкільної освіти, ви31
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кладачів вищих педагогічних навчальних закладів [2].
В системі педагогічної освіти музично-естетичне виховання майбутніх
вчителів здійснюється у двох напрямках, які передбачають формування естетичних якостей студентської молоді,
а також її підготовку до здійснення
художньо-естетичної освіти і виховання учнів.
Підготовка майбутніх учителів до
музично-естетичного виховання учнів
є напрямком естетичного виховання
студентів в системі педагогічної освіти, який стосується підготовки майбутніх вчителів і вихователів до здійснення естетичного виховання в школі
та дитячому, садку. Необхідність цього
напрямку освітньо-виховної роботи
полягає в тому, щоб в умовах вищої
педагогічної школи студенти оволодівали знаннями та вміннями, які вони
зможуть використати під час організації естетико-виховної роботи з дітьми,
залучення їх до художньої творчості,
музично-виконавської
діяльності
тощо. При цьому майбутнім учителям
і вихователям пропонуються знання,
що характеризують зміст та особливості естетичного виховання учнів різних вікових груп, а також знання,
уміння, необхідні для організації окремих форм естетико- виховної роботи.
Про можливості педагогічної освіти у вирішенні цих питань засвідчують
теоретичні і методичні напрацювання
вчених, які зосереджують свою увагу
на організації музично-естетичного
виховання дітей та молоді в України
(О. Михайличенко, С. Матвієнко),
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формуванні естетичного ставлення до
мистецтва у молодших підлітків засобами радіомовлення (І. Регейло), формуванні музично-естетичних орієнтацій молодших школярів в умовах сім’ї
(М. Волос), формуванні естетичного
смаку молодших підлітків у процесі
вивчення іноземної (англійської) мови
(Т. Ліонська), формуванні естетичного
досвіду молодших школярів у процесі
художнього діалогу (І. Гриценко), формуванні у молодших школярів інтересу до музикування на народних інструментах в позакласній роботі
(Г. Браніцька) та ін.
Наголошуючи на ролі мистецтва в
системі естетичного виховання майбутніх учителів сучасні дослідники актуалізують також питання, що стосуються використання етнохудожніх цінностей в якості засобу естетико- виховного впливу. На концептуальному,
теоретичному і методичному рівні ці
питання знайшли висвітлення в працях
вчених. Зокрема, в них аналізуються
такі питання, як теорія і практика українського національного виховання
(М. Стельмахович, Б. Ступарик), українське народознавство і проблеми національного виховання школярів
(В. Кононенко, Р. Скульський, О. Сухомлинська, І. Зязюн) естетичне виховання учнів засобами етнохудожньої
творчості (Є. Антонович, В. Бутенко),
формування духовних цінностей студентської молоді засобами українського народного мистецтва (Т. Танько), виховання національної гідності у студентської молоді засобами українського народного мистецтва (В. Одарченко),
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формування готовності студентів педвузу до використання національних
традицій у вихованні школярів (О. Павленко), психологічні основи виховання
духовності в українській національній
школі (В. Москалець) та ін.
Отже, вища педагогічна освіта має
широкі можливості музично- естетичного виховання майбутніх вчителів,
дає їм відповідну оцінку та прагне залучати до цього процесу естетико-виховний потенціал різних видів мистецтва. Етномузична творчість визначається як один із провідних засобів
стимулювання, розвитку та збагачення естетичної культури студентської
молоді в системі педагогічної освіти,
формування педагогічної майстерності вчителя. В. Сухомлинський наголошував на необхідності розвитку есте-

тичного ставлення до етномузичних
цінностей у працівників освіти. Адже,
«емоційність натури притаманна морально і естетично вихованій людині,
виражається в тому, що серце стає
сприйнятливим до доброго слова, повчання, наукової поради. Якщо ви хочете, щоб слово вчило жити, щоб наші
вихованці прагнули до добра, виховуйте тонкість, емоційну чутливість
юного серця. Серед численних засобів
впливу на юне серце важливе місце належить музиці» [1, с. 189-190].
Література

1. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям В. О. Сухомлинський // Вибрані
твори в п’яти томах. – Київ.: Рад. школа, 2007. – Т. 3. – С. 7-282.
2. Мистецька школа в системі національної освіти України. // Навчально- методичний посібник. – Львів, 2009. – 204 с.

33

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Ремзі Ірина Владленівна
кандидат педагогічних наук, доцент;
Ніжевська Тетяна Вікторівна
кандидат педагогічних наук, доцент, Харківська-гуманітарно-педагогічна
академія
Ключові слова: інноваційні технології, нетрадиційні форми навчання, проблемне навчання, тренінг.
Keywords: innovative technologies, non-traditional forms of teaching, problemoriented teaching, training.
Сучасна соціально-педагогічна ситуація, що склалась в українському суспільстві, полягає в тих демократичних
перетвореннях і змінах, які відбуваються в освіті: оновлення її змісту, розробка
нових навчальних планів і програм, диференціація навчання, створення шкіл
нового типу, профільне навчання, 12-ти
бальна система оцінювання навчальних
досягнень учнів та перебудова вищої
освіти. Разові із тим, інноваційні процеси в сфері освіти здійснюються в умовах
різкого загострення виховних проблем – громадянського та морального
виховання учнівської молоді, серед яких
екологічному вихованню та освіті належить важлива роль [7].
Загальновідомою є теза про те, що всі
ми – частка природи. Як нам взаємодіяти з нею, як співпрацювати, як поєднати
нашу сутність зі світом природи, всесвіту? Ці питання можна вирішити за умов
високої екологічної грамотності, компетентності і, що головне, за умов високої
екологічної культури особистості. Слід
34

зазначити, що ми живемо в епоху гострого конфлікту між людиною та природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну
рівновагу біосфери нашої планети, що
стало причиною її прогресуючого руйнування. Науково-технічна революція
надто ускладнила взаємовідносини суспільства з навколишнім середовищем.
Вичерпність багатьох природних ресурсів створює певні труднощі в забезпеченні людства матеріальними благами,
забруднення навколишнього середовища призводить до порушення нормальних умов існування живих організмів,
до зростання економічних збитків та до
виникнення інших негативних наслідків, що вимагає перегляду відносин між
людиною та довкіллям [5].
Метою нашої роботи є аналіз напрямків використання ефективних
форм навчання в процесі екологічної
підготовки студентів.
Значущість і планетарний характер
проблеми взаємовідносин суспільства і
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природи повинен розуміти не тільки
вузький круг вчених, але й абсолютна
більшість людей, що живуть на Землі.
Особливо важливо передати молодому
поколінню накопичені знання, у тому
числі про ресурсні можливості Землі,
граничні умови виробництва енергії та
ефективності її використання, сучасні
демографічні та екологічні проблеми.
Екологізація відносин людини й природи повинна стати найпріоритетнішою, бо перш за все від неї залежить
подальше благополуччя суспільства [5].
Життєздатна педагогіка вимагає спеціаліста з почуттям відповідальності за
рішення, які він приймає, близького до
світу природи і культури. Реалізація ідеї
сталого розвитку у системі освіти передбачає поглиблення індивідуалізації процесу навчання, всебічного розвитку особистості студента, розкриття його здібностей. Реалізувати це можна через
втілення в зміст і процес навчання нетрадиційних та нестандартних організаційних форм навчання.
Для подолання екологічної кризи та
успішного практичного вирішення екологічних проблем, що виникли, необхідним є перехід до нової ідеології, до екологізації економіки й виробництва, до постіндустріальної екологічно орієнтованої
цивілізації. Залишається надія на молоде
покоління з певним рівнем екологічних
знань і світоглядом. Особлива увага повинна приділятися формуванню екологічних знань та екологічної свідомості
при підготовці спеціалістів-педагогів,
яким необхідно буде в майбутньому організовувати діяльність людини в умовах
жорсткого екологічного імперативу.

Питанню використання сучасних
навчальних форм щодо формування
екологічних знань, екологічної свідомості та культури особистості приділяли увагу у своїх роботах багато педагогів та психологів: Лихачов Б., Приходько В., Воронюк М., Скребець В.,
Грубінко В., Грейда Н., Тарадюк Н.,
Кузьменок М., Бобров О., Олійник Г.,
Вєтров С, Скалозуб В. та інші.
Швидкоплинність часу вимагає від
фахівців постійної роботи над собою,
самовдосконалення, самоосвіти у відповідності до вимог сьогодення. Саме
такі навички повинні прививатися вищою школою майбутнім спеціалістампедагогам. Вирішити проблему підготовки майбутніх фахівців, здатних
працювати у принципово нових економічних і соціальних умовах, із застосуванням старих підходів із позицій
накопиченого у минулому досвіду в
рамках діючих технологій, методів і
форм навчання практично неможливо. Тому досить актуальним є пошук і
використання нових навчальних
форм, у тому числі й при екологічній
підготовці педагогів.
Важливе місце у науково-педагогічній літературі як один з методів ефективних технологій посідає проблемне
навчання. Приходько В. в своїх працях
розвиває це питання та відмічає, що
основними завданнями проблемного
навчання є: розвиток творчого мислення, вмінь; засвоєння знань та навичок, отриманих у ході самостійного
вирішення проблем; виховання активної, творчої особистості, що здатна
розпізнавати та ефективно вирішува35
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ти складні професійні завдання. В
основі проблемного навчання лежать
тренінгові методи, які набувають
останнім часом все більшої поширеності. Тренінг – це форма проблемного
навчання, що орієнтована на відпрацювання і закріплення ефективних
моделей поведінки, максимально активну участь студентів, взаємообмін
досвідом та використання ефективної
групової взаємодії [8].
Для формування екологічної свідомості студентів цікавою формою є екологічний тренінг. Виходячи з визначення С. Дерябо та В. Ясвіна, що «тренінг – це комплексна форма екологічної освіти, яка базується на підґрунті
соціально-психологічного тренування,
спрямованого на корекцію екологічної
свідомості особистості» [3], слід сказати, що психоемоційні екологічні тренінги є засобом корекції, розвитку
перцептивних можливостей суб’єкта
та розширення його індивідуального
(у свідомості) екологічного простору.
Питанню психоекологічного тренінгу значну увагу приділяв у своїх
працях Б. Лихачов. На його думку, в
даних тренінгах доцільно використовувати медитаційні елементи, які дають можливість внутрішнього впливу
на підсвідому сферу [6]. Елементи медитації в екологічній підготовці стали
досить широко запроваджуватися у
навчальний процес у США, Канаді,
Англії, Данії, Швеції, Норвегії та інших
розвинутих країнах світу [2]. Підсумовуючи вищесказане можна відмітити,
що нові, створені на психологічній
основі нетрадиційні форми екологіч36

ної освіти і виховання покликані до
життя необхідністю перебудови свідомості людей для забезпечення виживання планети.
Заслуговує на увагу, і навіть претендує на провідну роль сучасної інноваційної технології, застосування системного підходу як методологічного
інструменту еколого-економічної освіти, що сприяє створенню нової світоглядної основи людини третього тисячоліття і дає можливість для розвитку
науково-методичної бази системи еколого-економічної підготовки спеціалістів майбутнього у вузі [1].
Досить ефективною та дієвою формою екологічної підготовки студентів
педагогічного профілю є проектна педагогічна технологія, так званий екологічний проект. Через екологічний
проект відбувається засвоєння інформації, формується екологічна культура, екологічна свідомість, а отже екологічна поведінка [9].
В. Заніздра у своїх працях відмічає,
що нетрадиційні форми надають можливість врахування індивідуальних
особливостей особистості учня в освітньому процесі, сприяють контактності,
відкритості, творчому підйому, тобто
створюють можливості, щоб той, хто
навчає, реалізував себе не лише як викладач, але й як особистість [4]. Використання на заняттях нетрадиційних і
методів навчання дають широкі можливості для екологічної підготовки студентів. Автор класифікує нетрадиційні
форми занять таким чином:
1) заняття змістовної спрямованості (це заняття-конференції, заняття-
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лекції із заздалегідь запланованими
помилками та інші);
2) заняття на інтегративній основі
(це заняття-комплекси, заняття-панорами, бінарні заняття);
3) заняття міжпредметні, заняттязмагання (заняття-аукціон, заняттятурнір, заняття-змагання та інші);
4) заняття громадського огляду
знань («Розумова атака», заняття-консиліуми, заняття-творчі звіти та інші);
5) заняття комунікативної спрямованості (заняття-диспут, заняття-форум, заняття-есе та інші);
6) заняття-подорожі, дослідження
(екскурсії, заняття-експедиції та інші;
7) заняття-ділові, рольові ігри
(заняття-комп’ютерна гра, заняттяімітація та інші).
Отже, нетрадиційні форми екологічної освіти і виховання майбутніх
педагогів покликані до життя необхідністю рішення глобальних екологоекономічних проблем сучасності.
Впровадження зазначених форм навчання у екоосвітянську практику
сприяє розвитку творчої діяльності
педагогів, вчителів та вихователів, веде
до зміни структури навчання, оскільки
насамперед такі навчальні технології
розвивають у студентів пізнавальний
інтерес, емоційно-ціннісне ставлення
до засвоєння змісту освіти. Аналізуючи результати вивчення стану екологічної освіти студентів, можна відмітити, що екологічна підготовка в навчальних закладах педагогічного профілю повинна бути однією з
пріоритетних.
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кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акчуріна А. О.
вчитель школи І-ІІІ ступенів № 266
Дарницького району м Київ.
Ключові слова: хімічна освіта, педагогічна технологія, екологія; екологізація
освіти,; екологічна культура, екологічна складова шкільного курсу хімії.
Keywords: chemical education, educational technology, environment, ecological
education, ecological culture, the environmental component of school chemistry
course.
«Екологічна складова» як універсальна і обов’язкова ідея нерозривності людини і природного довкілля
та переконання у можливості розвитку людства лише за умови припинення знищення ним природного середовища, має пронизувати всі природничо-математичні та інші дисципліни. Визначна роль у реалізації такої
«екологізації» шкільних природничонаукових дисциплін, як основи екологічної культури старшокласників, належить розробці і впровадженню відповідних дидактичних технологій.
Окремі аспекти проблеми визначення
дидактичних технологій екологічної
освіти в цілому, формування екологічного світогляду, культури торкалися у своїх працях І. Д. Звєрєв, О. В. Король, К. В. Корсак, Г. П. Пустовіт,
А. В. Степанюк, І. Т. Суравегіна,
Л. В. Тарасов, Г. С.Тарасенко,
C. В. Шмалєй, О. Г. Ярошенко та ін..
38

В останні роки в науково-методичній літературі розглядається необхідність введення екологічних завдань в
навчальний процес. Бондар В. М. і
Максимов І. О. вказують на можливість вирішення завдань на уроках хімії з метою формування в учнів прийомів розумової діяльності: аналізу,
синтезу, порівняння, узагальнення,
встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, наукового прогнозування,
тобто логічних операцій, необхідних
для вибору екологічно доцільного рішення [1]. Використання завдань відкриває додаткові можливості для підвищення ефективності навчальної діяльності [2]. У методиці викладання
хімії Власенко О. Г. відзначає, що при
вирішенні завдань перед учнем стоїть
проблема у визначенні змісту та послідовності виконання дій [3-4]. Під хімічним завданням з екологічним змістом ми розуміємо ситуацію, в якій
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представлені умова і вимоги, розкриття взаємозв’язку між якими на основі
законів і методів хімії призводить до
пізнавального результату з області
екологічних проблем сучасності. У
кожній такій задачі описується хімічне
явище або процес, при цьому розглядається лише певна його сторона,
пов’язана з екологією (наприклад,
вплив на організм людини).
Перерахуємо ознаки, згідно яких
навчальне завдання можна віднести до
хімічних завданням з екологічним
змістом.
1.Задача відрізняється від питання
тим, що вимагає від учня інтерпретації, а не простого відтворення отриманих знань. Умови деяких завдань допускають навіть, що учень міг щось
забути, але знайде правильне рішення,
збудувавши ланцюжок логічних міркувань і провівши необхідний аналіз.
2. Традиційні хімічні задачі не дають учням наочного уявлення про
практичну значимість конкретних хімічних знань. Звичайно, дуже важливо знання глибоких основ теорії для
пояснення сутності різних хімічних
явищ, проте все це втрачає сенс, якщо
учні не бачать практичного значення
тих чи інших хімічних процесів, їх
впливу на навколишнє середовище, а
отже, і на самих учнів. Важлива відмінність хімічних задач з екологічним
змістом від традиційних полягає в
тому, що в них особлива увага приділяється використанню різних найбільш важливих хімічних сполук в
практичній діяльності людини, їх
вплив на навколишнє середовище і

організм людини. Через знання хімічних сполук, хімічних явищ в учнів
формується ставлення до навколишнього середовища, створюється база
для правильного розуміння проблем
екології, без якого неможливе існування людства в сучасному світі. Крім
того, через рішення хімічних задач з
екологічним змістом формується уявлення про складність і суперечливість
різних процесів, в тому числі і хімічних, що дозволяє на цій основі, використовуючи знання, з інших курсів
природничо-математичного циклу,
формувати розуміння явищ навколишнього середовища.
3. Характер формулювання завдання не може служити основою для оцінки рівня складності. Цілком припустима цікава постановка задачі, що викликає інтерес в учня. За цікавою формою
завдання стоїть цілком науковий зміст.
Застосування хімічних задач з певною
педагогічною метою (для формування
відповідального ставлення до природи)
має свою специфіку, яка знаходить відображення в педагогічних вимогах до
завдань з екологічним змістом. Крім
того, зміст завдань має бути обов’язково
пов’язаний з програмою шкільного
курсу органічної хімії, інакше завдання
може виявитися незрозумілим для
учня. Завдання, які використовуються
для формування в учня відповідального ставлення до природи, вимагають
використання спеціальних хімічних
знань. У зв’язку з цим необхідно, щоб
зміст завдання відповідало віковим інтересам учнів. Тільки за такої умови
може виникнути пізнавальна актив39
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ність. В іншому випадку умова завдання може виявитися або незрозумілою,
або нецікавою для учнів і бажання вирішувати задачу у них не виникне. Хімічні задачі з екологічним змістом повинні давати можливість організувати
співпрацю вчителя і учнів, з тим, щоб
вони могли висунути кілька ідей і в ході
їх обговорення знайти рішення. Педагогічні вимоги до хімічної задачі з екологічним змістом наступні: доступність, зв’язок з курсом органічної хімії,
відповідність інтересам учнів, можливість організації співпраці.
Отже, в хімічних задачах з екологічним змістом розглядається використання хімічних сполук і їх вплив на
організм людини і навколишнє середовище. Рішення таких завдань дозволяє інтерпретувати хімічні знання, застосовувати їх в нових умовах які формують уявлення про реальні процеси в
навколишньому середовищі. Система
хімічних задач з екологічним змістом є
цілісною єдністю всіх компонентів і
може стати дієвим засобом оптимізації процесу навчання екології та хімії.
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Reading is known as an active means
of teaching foreign languages as it participates in the formation of all components
of the general communicative competence – language, speech, socio-cultural,
professional-oriented and the like.
Scholars in this country and abroad
(N. D. Galskova, S. K. Folomkina,
Z. I. Klychnikova, S. Yu. Nikolaeva,
L. S. Panova, A. Seretny, E. N. Solovova,
O. B. Tarnopolsky et al.) thoroughly studied many aspects of teaching reading both
in secondary and higher schools. Among
them the relationship of reading with
other types of speech activity [1; 4; 5; 7; 9];
psychological, psycholinguistic, sociolinguistic and linguistic features of reading
[2]; the set of skills necessary for reading
in a foreign language, the stages of their
formation [1; 4; 5; 7; 9]; the types of texts
intended for reading, requirements for
them, the problems of perception and
adaptation [10]; the system of exercises
for the development of reading techniques and reading skills [1; 4; 5; 7; 9], etc.
In the methodology of teaching a foreign language it is generally accepted to
divide reading into oral reading (reading
aloud) and silent reading (reading to
yourself) [1; 4; 5; 7; 9]. The motive of
reading in both cases is communication;

the purpose of silent reading is to extract
information while the purpose of oral
reading is to transmit information [10,
18-22]. Reflecting on the methodological
value of oral reading, scholars usually
note that this process equally reflects the
two types of speech activity – speaking
and reading. «Reading aloud is decoding
to speaking, although not the same as
daily communication. Rather, it resembles the utterance of a monologue» [11,
191].
Expressive reading as a kind of oral
reading is an important element of teaching a foreign language, because it is aimed
at the formation, development and improvement of communicative and speech
competence of students. Mastering the
skills of expressive reading makes it possible for students to work out communicative varieties of intonation that characterize modern speech communication.
The purpose of this article is to consider some aspects of teaching the basics
of expressive reading to would-be teachers of foreign languages.
There are different approaches to the
definition of «expressive reading». Some
scholars claim that expressive reading is
nothing more than reading aloud with
correct pronunciation and logical intona41
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tion [8, 80]. Others believe that expressive
reading is related to the ability to «revive»
the text, to arouse an emotional response
from the audience on the content of the
text; to establish contact with the audience in the process of reading [6, 65].
There is also a perception that expressive
reading is the first and basic form of concrete, visual language learning [3, 75].
We understand expressive reading as the
correct, meaningful and emotional reading
of a phrase or a text. We are convinced that
expressive reading is a professionally important skill. The teacher must master the skill
of expressive reading so that to be able to
convey to the student the content and emotional-expressive essence of a text.
As already noted, expressive reading
stands out among other types of reading
as it is aimed not at receiving but transmitting information. Moreover, the
speaker not only transmits information
and feelings, but also affects the listener,
his imagination and emotions. The basis
of expressive reading is formed by such
interrelated components as proper pronunciation and proper intonation (complex unity of speech melody, sentence
stress, rhythm, pauses, emotional expressiveness). Mastering expressive reading
requires a lot of effort. Expressiveness of
speech can be achieved only as a result of
consistent, gradual and systematic work.
We believe that expressive reading requires mandatory preliminary phonetic
analysis of the text. First of all, it is necessary to carry out a structural and semantic analysis of the text (logical-semantic
and logical-syntactic) and to determine
its adequate intonation. Next, it is neces42

sary to identify the components of the
sound implementation at different levels
(word, phrase, sentence), focusing on articulation and accentuating rhythmic
component. It should be noted that an
important condition for successful teaching the basics of expressive reading is the
simultaneous formation of auditive skills,
as developed phonetic hearing promotes
self-control and self-correction in the
process of expressive reading [2].
Teaching the basics of expressive reading is similar to teaching other types of
speech activity. It must take into account
the basic general didactic principles and
should be carried out through a set of
phonetic exercises, which include both
language and speech exercises. First, it is
necessary to teach the students to read
certain words, phrases, sentences and microtexts expressively. Students are invited
to study rules and samples and then perform two types of exercises: analytical and
imitative-reproductive.
Exercises should be preceded by introduction of rules: the concept of rhythm
and rhythmic group, accentuating and
intonation patterns. In addition, students
should know the rules of positional length
of vowels and attaching unstressed syllables to the stressed ones.
Then, in the process of performing
imitative and reproductive exercises,
speech intonation reproductive skills are
fixed with the support of a sound sample
and learned rules. The purpose of the exercises of this type is reading aloud isolated words, phrases and sentences of homogeneous communicative and syntactic
types.
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Then begins the formation of intonation reproductive skills at the level of microtext. Good results are obtained by
performing transformational exercises on
visual and auditory perception and reproduction of simple sentences. These exercises are based on the intonation transformation of the syntactic type of sentence
and are aimed at training intonation of
the sentence in different communicative
and syntactic positions.
The next stage of teaching students
expressive reading is reading a coherent
thematic text on the basis of conscious
imitation of its sound sample. Improvement of expressive reading skills at this
stage is also recommended by performing
language and speech training exercises.
The final stage of teaching expressive
reading involves a series of exercises to
consolidate intonation skills at the level of
coherent text, as well as exercises for expressive reading of the text. It can be an
exercise on visual and auditory perception of words, phrases, sentences from the
text and their reproduction after the
speaker. Then it can be expressive reading
based on a sound sample of the text presented in the traditional writing with intonation marking. Then you can proceed
to the exercises aimed at individual expressive reading of the text presented
without intonation marking.
Thus, expressive reading is an important means of teaching a foreign language,
as it allows the teacher to control the understanding of the text, expands the cultural and linguistic knowledge of students, mobilizes their hidden psychological resources, reveals their creative poten-

tial, promotes conscious mastery of a
foreign language.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КЕЙС-МЕТОДУ: СИТУАЦІЯ, АНАЛІЗ,
АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ
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Доцент, кандидат педагогічних наук доцент кафедри мовних та гуманітарних
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м.Краматорськ, Україна
Розглянуті різні визначення поняття „кейс-методу”, які використовуються
в українській, російській та світовій практиці викладання у вищий школі. Визначено категоріальний апарат кейс-методу. Висвітлено семантичне значення
терміну „ситуація”. Розглянуті види аналізу: проблемний, системний, праксеологічний та прогностичний (Ю. Сурміним), усебічний, спеціалізований, початковий, оглядовий та інтегрований (за Н. Федяніним та В. Давиденко). Сформульовані вимоги до ситуації, представленої в кейсі.
Ключові слова: кейс, кейс-метод, ситуація, аналіз, види аналізу, ситуаційний
аналіз, ситуаційна вправа.
Більш ніж дві тисячі років тому видатний мислитель Сократ усвідомив,
що знання, отримане людиною в готовому вигляді менш цінне для нього і
саме тому недовготривале, ніж продукт власного мислення. Через тисячоліття використання методу, ідею якого
запропонував Сократ, назвуть ментальним переломом в освіті. Сьогодні,
як і багато років тому, найважливішою
метою викладання залишається забезпечення максимальної розумової активності студентів. Вирішити цю задачу прикликані навчальні технології,
які створюють для цього певні умови.
Однією з них, на нашу думку, є кейсметод. В Україні більш поширеною
назвою цього методу є „метод ситуаційного навчання”.
Проблемою використання кейсметоду при викладанні різних еконо44

мічних дисциплін в українській вищій
школі займались Г.Каніщенко, О. Сидоренко, Ю. Сурмін, В.Чуба, П.Шеремета; в російській бізнес освіті – Г. Багієв, В. Давиденко, М. Малинина,
Е. Михайлова, О. Смолянінова та інші.
Кейс-метод активно використовується
за кордоном при професійній підготовці педагогів: у США Л. Бреслов
(L. Breslow), Дж. Ерскин (J. Erskinе) та
М. Линдерс (M. Leenders), Дж. Маанен
(J. Mааnen) та ін.; у Великій Британії
(М. Райхельт (M. Reichelt); Австралії
(А. Уотсон (A. Watson). На пострадянському просторі використанню кейсів
у навчанні іноземній мові присвячені
роботи Айкіної Т.Ю., Золотової М.В.,
Ільїної О.К., Романова І.Г., Сидельник
Е.О., Стриги О.В., Хайруліна Р.Д., Храмової Ю.М., Шапран Л.Ю., Шовкопляс
О.І. та інших.
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На думку більшості з вищезгаданих вчених, кейс-метод представляє
собою засіб підвищення ефективності навчання у вищий школі. М. Малініна [4] визначає „кейс-метод”, як активний метод, культурологічною
основою якого є метод „прецеденту”
та „випадку”. Специфічною особливістю, за її словами, є те, що, з одного
боку, це особливий вид навчального
матеріалу (кейс та методичні поради
щодо роботи над ним), а з іншого –
особливі способи використання цього матеріалу в начальному процесі.
Як „метод аналізу ситуацій, суть якого в тому, що студентам пропонують
осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відображає
практичну проблему, а також актуалізує комплекс знань, які необхідно
засвоїти при вирішенні цієї проблеми”, характеризує кейс-метод Ю. Фіногенова.
В свою чергу Т. Кошманова вважає, що кейс-метод – це „метод обговорення аналізу випадку, ситуації, як
правило, із зазначенням певної хронології” [3, 22]. З проекцією на економічні дисципліни дає визначення поняттю кейс-метод Н. Боталова, визначаючи кейс-метод, як „описану конкретну економічну ситуацію, яка
виникла в процесі реальної або виробничої діяльності” [1, 119].
Особливого значення мають визначення поняття „кейс-метод”, дані
американським вченим К. Херрідом – „метод навчання за допомогою
історій, які розповідають з певною
освітньою метою” [10] та україн-

ським науковцем Ю. Сурміним –
„метод аналітичної діяльності, спрямований на поглиблення розуміння
реальних практичних ситуацій, які
виникають” [6].
Серед основних понять, які описують кейс-метод, доречно виділити
„ситуація” та „аналіз”. Поряд з ними
використовують термін „аналіз ситуації”.
У педагогіці вищої школи „ситуаційна проблематика” розробляється з 70рр минулого століття. Для
уточнення педагогічних аспектів
розуміння поняття „ситуація” викликає інтерес семантичне значення терміну.
Ситуація може розглядатися як
„сукупність обставин, умов, які
утворюють ті чи інші відносини, обстановку або положення” [7, 195].
Близьким за значенням є трактування ситуації як „сукупності зовнішніх
відносно суб’єкта умов, внаслідок
яких створюються обставини, що
змушують його проявляти відповідну активність” [5, 325].
Класичні уявлення про ситуацію
як педагогічний феномен досліджували В. Ільїн, В. Шадриков, С. Тохтабієв тощо. При цьому позиція В. Ільїна вважається відправною. Він розуміє ситуацію як частину навчальновиховного процесу, яка стимулює
різносторонню діяльність учнів. У
створенні ситуації він бачить спосіб
інтеграції навчання з широкими соціальними процесами та визначає її
як „одиницю аналізу способу життя
людини” [2, 86].
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Заслуговує на увагу контекстуальне
розуміння педагогічної ситуації, яке
розглядають Н. Голубєв та Б. Бітінас,
розуміючи її як „клітинку” цілісного
педагогічного процесу, який являє собою „послідовність виховних ситуацій”, підкреслюючи характерну особливість ситуації інтегрувати в собі
окремі методи й прийоми та представляти їх у конструктивній взаємодії й
організаційній єдності.
Особливий інтерес для нашого дослідження становить визначення поняття „ситуація” Ю. Сурміна, який виділяє 5 змістових контекстів цього терміну [6, 52]:
1) стан процесу, що протікає, який
є відносно стійким;
2) стан, який містить в собі деяке
протиріччя, що має розв’язатись (такий стан принципово нестаціонарний,
тимчасовий і повинен змінитися);
3) стан, який відрізняється неоднозначністю подальшого розгортання й характеризується варіативністю
як в аспекті її походження, так і майбутнього;
4) існування ситуації та її
розв’язання принципово важливі для
діяльності людей, вона відноситься до
їх інтересів та потребує негайного вирішення.
5) ситуація передбачає можливість
вторгнення в неї людини, яка переслідує ціль зміни стану.
Ситуація, закладена в кейс, становить деякий стан реальності, в яку
потрапляють дійові особи. Ситуація
може мати вигляд потреби людини,
або групи людей. Серед явищ, що ви46

значають ситуацію, виділяють потреби, вибір, конфлікт, боротьба, інновація. Комплексним описом ситуації виступає ситуаційна вправа. Під
ситуаційною вправою розуміють
„опис реальної ситуації, яка мала
місце на практиці”[6]. Суспільна
структура ситуаційної вправи відображає можливість обміну думками
та точками зору студентів під час
колективної дискусії. В аналітичній
площині ситуаційна вправа заохочує
студентів до „індивідуального способу мислення і поглибленого аналізу”
[6]. Це дозволяє виявити можливі
варіанти рішень проблеми та вибрати найкраще.
Друга базова категорія кейсметоду це аналіз. Зазвичай термін
„аналіз” розглядають у двох контекстах: як „реальний чи мисленнєвий
поділ об’єктів і явищ на складові,
виокремлення в них елементів, ознак
і властивостей” [5, 20] і як „наукове
дослідження” [6].
З величезної маси робіт, присвячених видам аналізу, особливо важливими для нашого дослідження є
роботи Ю. Сурміна, Н. Федяніна та
В. Давиденко.
Так, Н. Федянин та В. Давиденко
наполягають на особливому значенні
таких видів аналізу кейсу:
• всебічний аналіз (деталізований) –
аналіз, який потребує глибокого вивчення питань кейсу, у тому числі й
рекомендовані дії з якісною та кількісною підтримкою;
• спеціалізований – сконцентрований на одному питанні чи проблемі
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(при цьому слід приділяти увагу тому,
щоб розбір кейсу був глибоким та
більш детальним);
• початковий аналіз – необхідність
сконцентрувати увагу на питанні, яке,
на думку студента, викладач задасть
першим (при цьому можливо не буде
необхідності розглядати конкретну
проблему, а лише виділити коло питань для дискусії);
• оглядовий аналіз – метою якого є
перевірка рівня підготовки студентів;
• інтегрований – необхідність збагачення конкретної проблеми.
Зміст аналізу у кейс-методі досить
цікаво представляє Ю. Сурмін. Він виділяє 4 різновидів аналітичної діяльності: проблемний, системний, праксеологічний та прогностичний аналіз.
При цьому він дає такі характеристики
виділених типів аналізу:
1. Проблемний аналіз – виділення
проблем, формування проблемного
поля, кваліфікація проблем. Основні
різновиди проблемного аналізу – це
аналіз проблемного змісту ситуації,
аналіз проблемних умов ситуації та
аналіз проблемних наслідків ситуації.
2. Системний аналіз – розглядання
об’єкту з позиції системного підходу
як системи, яка характеризується
структурою та функціями. Основні
різновиди системного аналізу – це дескриптивний аналіз (на основі структури формуються функції) та конструктивний аналіз (на основі функції
утворюється структура).
3. Праксеологічний аналіз – розглядання діяльнісних процесів з точки
зору їх оптимізації. Основні різновиди

такого аналізу – аналіз шляхів оптимізації діяльності та алгоритмізація й
моделювання діяльності.
4. Прогностичний аналіз – формування передбачень відносно майбутнього розвитку ситуації. Основні
різновиди аналізу – нормативний
прогностичний аналіз (задається
майбутній стан системи та визначаються способи досягнення майбутнього) та пошуковий аналіз (за допомогою побудови моделей визначається ситуація майбутнього).
Матеріалом для аналізу виступає
кейс. Кейс можна визначити як розповідь, що базується на реальних
подіях. Вона потребує уважного вивчення та аналізу з боку студентів з
метою визначення проблем, їх аналізу, колективної розробки стратегії
та вибору та обгрутнування вибраного рішення. Іншими словами,
кейс – це історія, яку розповідає
викладач з певною навчальною метою [8].
Основними джерелами кейсу є
суспільне життя, освіта та наука. З
них ми отримуємо сюжет, проблему
та фактологічну базу для створення
кейсу. Матеріали до кейсів можна також отримати шляхом аналізу наукових статей, монографій та наукових
звітів з проблеми.
При відборі матеріалу для аналізу
необхідно ураховувати спеціальні,
професійні та інші інтереси студентів. Для того, щоб досягти певного
освітнього ефекту, ситуація, представлена в кейсі, повинна відповідати
наступним вимогам [8; 9]:
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1. Відповідати визначеним цілям:
отримати знання з теми, розвинути загальні уявлення, розвинути навички
аналізу складних проблем, розвивати
відносини, формувати почуття відповідальності за свої рішення, розвивати
певні якості розуму, передбачати значення та результати тощо.
2. Мати достатній рівень складності – це виробляє схильність до участі,
співчуття та співпереживанню. Тільки
за умови додержання цього критерію,
кейс буде мотивувати студентів до роботи.
3. Бути актуальним на момент роботи з ним.
4. Ілюструвати типові ситуації –
мати реальні факти з професійної
діяльності майбутніх спеціалістів.
5. Кейс повинен провокувати дискусію. В більшості кейсів йдеться
про певні протиріччя, тому в процесі
обговорення зав’язується дискусія, а
в суперечці, як відомо, зароджується
істина.
6. Ситуація кейсу повинна мати
варіативні рішення. Акцент робиться на самостійне мислення, здатність
доносити до аудиторії свої думки та
конструктивно відповідати на критику колег, а також аргументувати
своє рішення.
Отже, основними поняттями, які
утворюють методологічні передумови моделювання та технологізації
кейс-методу, є «ситуація» та «аналіз».
Проаналізувавши змістову контексту
терміну „ситуація”, доцільним є визначити ситуацію як деякий стан реальності, в який потрапляють дійові осо48

би, і який може розгортатися в різноманітних напрямках за різних умов та
обставин. Залежно від задач, які необхідно вирішувати, обирають і вид
аналізу. Якщо необхідно виділити
проблему ситуації, визначити її характеристики, наслідки та шляхи вирішення, то це проблемний аналіз.
Якщо необхідно визначити структуру ситуації, то використовують системний аналіз. У разі необхідності
діагностики змісту діяльності в ситуації, використовують праксеологічний аналіз. Якщо нам необхідно побудувати систему оцінок ситуації та
її складових, ми звертаємося до аксеологічного аналізу. Прогностичний
аналіз передбачає підготовку прогнозу щодо вірогідного чи майбутнього. В свою чергу рекомендуючий
аналіз потребує виробки певних рекомендацій щодо поведінки діючих
осіб ситуації.
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Переорієнтація вітчизняної освіти
на європейські стандарти передбачає
підготовку компетентного фахівця,
здатного практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки і досвід
успішних дій в ситуаціях професійної
діяльності та соціальної практики.
Нині актуальною і перспективною потребою суспільства і держави стає підготовка розвиненої особистості, здатної до професійної адаптації, самоосвіти та самовдосконалення. Підвищується попит на творчу, кваліфіковану,
конкурентоспроможну особистість.
Саме тому актуалізуються дослідження проблеми визначення педагогічних
умов формування у майбутніх учителів трудового навчання та технологій
професійної компетентності засобами
декоративно-ужиткового мистецтва
(ДУМ), яке має безмежні потенційні
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можливості в освітньому процесі. «Перед учителями трудового навчання та
технологій стоїть першочергове завдання – створити умови максимального
залучення учнів до творчої діяльності,
метою якої є формування гармонійного
предметного середовища, що найбільш
повно задовольняє матеріальні та духовні потреби людини» [2, с. 225].
Вища освіта висуває низку вимог з
боку роботодавців до здібностей кваліфікованого фахівця: здійснення професійних функцій; гнучкість і мобільність у застосуванні знань і вмінь у
виробничих умовах; складання плану
роботи; самоосвіта; командна праця.
У зв’язку з цим виникає питання про
те, якими мають бути педагогічні умови організації освітньої діяльності,
щоб наблизити професійну підготовку
випускників до вимог роботодавців.
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Для випускника важливого значення набуває рівень сформованості професійної компетентності, яка визначається як сформована система професійних знань і вмінь, педагогічних здібностей, ціннісних орієнтацій, стилю
спілкування, необхідних для якісної
педагогічної діяльності. Інструментальну базу професійної компетентності складають професійні знання,
вміння, навички – вид і ступінь професійної підготовленості випускника
до виконання певної діяльності. Формування певних педагогічних умов під
час навчання – умов, що свідомо створюються в педагогічній діяльності та
які повинні забезпечити найбільш
ефективне формування і протікання
необхідного процесу, – дає змогу кожному студенту створити свій особистий приклад на шляху модернізації
професійної майстерності.
Беручи до уваги наукові підходи і
напрацювання вчених, виокремлюємо
такі педагогічні умови формування у
майбутніх учителів трудового навчання та технологій професійної компетентності засобами ДУМ:
• науково-методичне забезпечення
освітнього процесу на основі компетентнісного підходу;
• наближення процесу академічної
підготовки студентів до практичної діяльності, тобто практико-орієнтоване
навчання;
• виконання студентами курсових і
дипломних робіт, що передбачають
розробку творчих проектів із застосуванням різних видів декоративноужиткового мистецтва;

• участь студентів у виставках, конкурсах, конференціях, фестивалях та
інших заходах, присвячених декоративно-ужитковому мистецтву, народним ремеслам і промислам;
• комп’ютеризація та інформатизація
освітнього процесу;
• активізація систематичного підвищення кваліфікації та науково-дослідної діяльності викладачів.
Нині з урахуванням спрямованості
вищої освіти на формування компетентного фахівця першочерговою необхідністю стає розроблення державних стандартів вищої освіти в межах
кожної спеціальності, зокрема остаточна систематизація компетентностей фахівців за спеціальностями; розроблення навчальних програм і робочих планів відповідно до вимог компетентнісного навчання; планування і
побудова освітнього процесу з урахуванням послідовного та поетапного
формування професійної компетентності майбутніх фахівців; оновлення
навчально-методичних комплексів
тощо.
Завданням вищої освіти є навчання
фахівців безпосередньо для практичної сфери діяльності, оскільки сучасним роботодавцям важливий високопрофесійний фахівець, здатний вже на
початку своєї кар’єри компетентно та
професійно реалізовувати покладені
на нього функції. Тому навчальний
процес необхідно будувати таким чином, щоб у випускника закладу вищої
освіти (ЗВО) була можливість у короткий термін пристосуватися до реального професійного середовища.
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Кожному студенту важливо з перших днів налаштуватися на активну
діяльність і сумлінне навчання, яке
має здійснюватися не тільки в аудиторіях, на лекціях, лабораторно-практичних або семінарських заняттях, а й,
перш за все, самостійно. У ЗВО закладається фундамент знань за фахом,
тому під час навчання необхідно не
тільки засвоїти програмний матеріал, а
й набути навичок творчої самостійної
роботи. Відтак, з першого семестру
студент має освоїти методи самостійної розумової праці, свідомо та наполегливо розвивати свої творчі здібності, адже тільки так можна сформувати
власну культуру, погляди, переконання. Самостійність як риса особистості
формується у часі: вона набувається та
вкорінюється поступово у процесі систематичної роботи над собою. Студент
має уміти слухати, розуміти, конспектувати лекції, знайти рекомендовану
літературу, розібратися в ній, скласти
конспект, підготуватися до семінару,
лабораторно-практичних занять, іспитів та ін. Для цього потрібні наполегливість, система, звичка до самостійної роботи. І як результат – виконання
студентами курсових і дипломних робіт, що включають розроблення творчих проектів із застосуванням різних
видів декоративно-ужиткового мистецтва.
Майбутній учитель трудового навчання та технологій має бути обізнаним з історією виникнення ДУМ; художньо-технологічними традиціями
та досвідом самобутніх центрів, визначних майстрів народного мистецтва;
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становленням, розвитком і значущістю мистецтва в сучасному світі, що
знайшло відображення в архівних матеріалах, численних дослідженнях етнографів, мистецтвознавців, науковців, педагогів; бути носієм майстерності з різних видів народного декоративно-ужиткового
мистецтва,
художніх народних промислів, традиційних ремесел рідного регіону, що є
невичерпним джерелом для виховання
підростаючого покоління. Цього можна досягти шляхом накопичення студентами досвіду та матеріалів для майбутньої викладацької діяльності. Ці
матеріали передбачають:
• інформаційно-теоретичну основу з
історії походження та розвитку народних ремесел і промислів; відомості про
видатних майстрів, які залишили помітний слід у їх становленні й відродженні; методичну основу творчості
народних умільців, у тому числі ідейно-образне, міфологічне коріння народного та ДУМ; орнаментальні мотиви, виконані студентами; малюнки, зарисовки; творчі розробки; технологічні схеми, таблиці; тести; кросворди
щодо основних положень досліджуваної проблеми;
• самостійну творчу роботу з досліджуваної проблеми: пошук матеріалів,
нових технологій в сучасних видах декоративно-ужиткового мистецтва, на
основі яких можливе проведення студентом майстер-класів; матеріали та
інструменти, необхідні для занять; покрокову інструкцію виконання виробів; пропозиції студентів щодо подолання труднощів, що виникають під
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час роботи з матеріалами; інтерпретацію образу виробу для посилення виразності в розкритті ідеї, задуму своєї
роботи; ескізи, творчі замальовки,
проекти;
• участь студентів у конкурсах, фестивалях, виставках, конференціях та
інших заходах, присвячених декоративно-ужитковому мистецтву, народним ремеслам і промислам.
Застосування накопиченого навчального матеріалу з ДУМ дає можливість студентам розкрити свій творчий потенціал, активізує їхню пізнавальну діяльність, підвищує результативність
навчання,
полегшує
самоконтроль під час виконання завдань, розширює сферу самостійної
діяльності, дає змогу звільнити час для
творчої, дослідницької роботи.
Важливою умовою формування у
майбутніх учителів трудового навчання та технологій професійної компетентності засобами декоративноужиткового мистецтва є наявність висококваліфікованого професорськовикладацького
складу.
Задля
досягнення позитивного результату
під час навчально-виховного процесу
провідна роль належить викладачеві.
Від його вміння організувати цей процес залежить успіх подальшої діяльності студентів. Викладач виконує різноманітну педагогічну, виховну, навчально-методичну, науково-дослідну
роботу.
На думку В. Вернадського, визначальною сутністю людей науки є наукова віра в поєднанні з енергією самостійної наукової думки. Важливим

фактором піднесення ефективності
роботи вищої школи він вважав дієву
силу слова викладача, який вірить всією душею в те, що говорить, який хоче,
щоб його слухали, повірили в те, у що
він вірить, бажали того, чого він бажає, знали те, що він знає [1, с. 185].
Високо ставив В. Вернадський тих викладачів, які були наділені даром живого слова, духовною енергією, можливістю захоплювати слухачів.
Для реалізації означених нами педагогічних умов викладачам необхідно
постійно підвищувати рівень своєї
професійної компетентності. Нині
освіта – це оновлений динамічний
процес, і, щоб навчати ефективно, викладач повинен ефективно вчитися
сам – новим методам навчання, новим
формам організації освітнього процесу, опановувати нові технології та підвищувати свою компетентність. У цьому контексті самоосвіта педагогічних
кадрів і підтримка керівництвом їхньої
науково-дослідної діяльності сприяють створенню відповідних педагогічних умов для більш ефективного навчання студентів.
Отже, визначені педагогічні умови сприяють формуванню у майбутніх учителів трудового навчання та
технологій професійної компетентності засобами декоративно-ужиткового мистецтва, здатного ефективно
виконувати покладені на нього функції; фахівця, здатного проектувати
власну майбутню діяльність і постійно вдосконалювати свої професійні
якості. Перспектива подальших досліджень передбачає виявлення
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оптимальних педагогічних технологій, форм і методів формування у
майбутніх учителів трудового навчання та технологій професійної
компетентності засобами декоративно-ужиткового мистецтва.
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Соціально-економічні перетворення у сучасному суспільстві, що зумовлюються процесами міжкультурної
інтеграції, вимагають певних змін в
освітньому процесі та модернізації національної системи освіти. У цьому
контексті особливо актуальними є
проблеми професійної підготовки педагогів, першочерговим завданням
яких є навчання й виховання молодого
покоління. У Національній доктрині
розвитку освіти України у ХХІ столітті
наголошено на необхідності якісної
підготовки висококваліфікованих,
творчо розвинених, конкурентоспроможних фахівців, здатних навчатися
впродовж життя, створювати і розвивати матеріальні та духовні цінності
громадянського суспільства. Окреслені завдання безпосередньо стосуються
системи фахової підготовки майбутніх
учителів трудового навчання та техно-

логій, оскільки від них залежить творчий розвиток їхніх учнів, формування
духовної культури, світогляду, активної життєвої позиції.
Проблема пізнання сутності творчості складна й багатогранна. Над
основними аспектами теоретичного
аналізу поняття «творчість» працювали філософи, психологи, педагоги. У
своїх роботах вони відзначали роль
творчості в процесі становлення людської особистості.
У вузькому сенсі, творчість – людська діяльність, що породжує щось
якісно нове, яке ніколи раніше не існувало та має суспільно-історичну
цінність. У більш широкому і досить
поширеному в психології сенсі, творчість становить будь-яку практичну
або теоретичну діяльність людини, під
час якої виникають нові, зокрема для
суб’єкта діяльності, результати зна55

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
ння, рішення, способи дії, матеріальні
продукти. Творчість має власні критерії оцінки, шкалу цінностей, психофізичну структуру, суб’єктивне та
об’єктивне значення в розвитку особистості. Розуміння природи творчості невіддільне від розгляду психологофізіологічних особливостей особистості індивіда. Поняття творчості передбачає
особисте
начало
та
вживається переважно стосовно діяльності людини.
У сучасній соціокультурній ситуації творчість має стати об’єктом цілеспрямованої гуманістичної педагогічної практики. Відтак, всі можливі
зв’язки і відношення між елементами
системи «теорія і методологія (філософія, культурологія, історична психологія) – психологія (власне психологічні
механізми творчості) – педагогіка – педагогічна практика (методика, умови
формування творчості)» однаково
важливі й незамінні.
Останнім часом активізувалася робота педагогів-практиків, науковців
щодо вивчення питань взаємодії освітнього та творчого процесів, закономірностей розвитку творчості, використання форм і методів організації освітнього процесу, що сприяють розвитку
творчих здібностей, виявлення механізмів розкриття здібностей особистості тощо. Багаточисельні педагогічні дослідження спрямовані на вдосконалення процесу освіти, зокрема на розкриття творчого потенціалу особистості.
Кожна галузь діяльності вимагає
формування та розвитку відповідних
здібностей. Творчі здібності, які є
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швидше закономірністю, ніж винятком
у комплексі людських здібностей, розвиваються під час відповідного виду
діяльності, а саме творчого. Отже, у навчальному процесі має враховуватися
якісна індивідуальність, що визначає
інтерес та успіхи студента, вибір навчальних предметів і своєрідність індивідуальної освітньої траєкторії.
У контексті нашої проблеми актуальним є вивчення діяльнісної сторони творчості, яка спрямована на створення об’єктивно або суб’єктивно нових продуктів діяльності. Причому,
для цілей навчання важливо, щоб
суб’єктивно нове створювалося шляхом здійснення дій творчого характеру. Таким чином, здібності студента
розвиваються й формуються шляхом
оволодіння знаннями, вміннями і навичками, необхідними для розглядуваного виду творчості. Отже, формування творчих здібностей пов’язано з
оволодінням людиною знаннями, що
накопичені поколіннями в матеріальній та духовній культурі.
Існує чимало визначень поняття
«творчі здібності», зокрема, це: інтегративна властивість особистості, яка
детермінується мисленням, пам’яттю,
волею, переконаннями, знаннями
тощо (Б. Ананьєв, Я. Пономарьов,
С. Рубінштейн та ін.); здатність до
здійснення ситуативно нестимульованої діяльності, тобто до пізнавальної
самодіяльності (Д. Богоявленська та
ін.); здатність особистості до нестандартного мислення, відмови від стереотипів (Дж. Гілфорд та ін.); синтез
властивостей та особливостей особис-
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тості, що характеризують ступінь їх
відповідності вимогам визначеного
виду навчально-творчої діяльності й
зумовлюють рівень її результативності
(В. Андрєєв та ін.). Низка науковців,
зокрема, І. Бех, Д. Богоявленська,
О. Грабовський, І. Кучерявий, В. Лихвар, О. Лук, О. Матюшкін, В. Моляко
та ін., зазначають, що творчі здібності
ґрунтуються на продуктивному мисленні, розкриваються через визначення понять інтелекту, обдарованості,
творчого потенціалу.
Творчі здібності, у нашому дослідженні, – це можливості студентів, які
проявляються в умінні виконувати дії
творчого характеру та реалізуються в
конкретних продуктах діяльності.
Слід зазначити, що «вміння – це здатність свідомо виконувати дію, засвоєна на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Уміння
передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань… Професійні вміння – це готовність не лише
до фізичних дій, а й до розумових,
тобто здатність оперувати знаннями»
[1, с. 76]. Уміння зазвичай співвідносять з рівнем, що відповідає початковому етапу в формі засвоєного знання,
яке зрозуміле студентам і може бути
довільно відтворено.
З огляду на досліджувану проблему
одним із засобів формування творчих
здібностей майбутніх учителів трудового навчання та технологій є декоративно-ужиткове мистецтво. Дослідники В. Зінченко, В. Киреєнко, О. Ковальов, В. Кузін, О. Мелік-Пашаєв,
Є. Шорохов та ін. наголошують, що

творчі здібності в декоративно-прикладній діяльності мають специфічні
особливості, пов’язані із психологічними закономірностями художнього
сприйняття та процесами створення
художнього образу. На підставі аналізу
досліджень проблеми формування
творчих здібностей нами визначені
такі етапи формування творчих здібностей у творчій діяльності:
• когнітивний етап формування
творчих здібностей пов’язаний з розширенням знань про національну
культуру в декоративно-ужитковому
мистецтві. Когнітивний етап проявляється в стійкому характері пізнавальних мотивів та активності в декоративно-прикладній діяльності в поєднанні з ініціативністю, самостійністю,
творчою імпровізацією;
• мотиваційно-діяльнісний
етап
формування творчих здібностей характеризується як стійка внутрішня
потреба у продуктивній діяльності,
поєднання творчих мотивів, прагнення до досягнення високих результатів
у декоративно-ужитковому мистецтві.
Мотиваційно-діяльнісний етап забезпечується особистісним спілкуванням
студента з художніми образами, які
створюються в різних видах декоративно-прикладної діяльності; самореалізацією в процесі цієї діяльності. Він
виявляється в емоційно-стійкому інтересі до діяльності, упевненості в своїх можливостях, прагненні до самовираження та до творчих досягнень;
• перетворювальний етап передбачає
здатність до фантазії, схильність до
самостійного, оригінального виконан57
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ня творчих завдань. Він забезпечується різноманітністю декоративно-прикладної діяльності та проявляється в
продуктах цієї діяльності (наприклад,
нанесення мотивів на поверхню тканини; створення художніх образів з
використанням нитки; створення
об’ємних і площинних композицій в
техніці квіллінг; прояв самостійності,
фантазії й оригінального підходу до
виконання виробів).
Структуру декоративно-ужиткового мистецтва слід розглядати як сукупність видів (наприклад, батик, квіллінг, ниткографіка тощо), функцій (інформаційна, емоціогенна, регулятивна) та ознак (форма, матеріал, функція,
призначення, перетворення) формування творчих здібностей студентів.
Докладніше розглянемо змістовне
наповнення функцій, оскільки процес
формування творчих здібностей базується не тільки на діяльнісній складовій, а й психофізіологічних особливостях студентів, та ознаки декоративноужиткового мистецтва у контексті
формування творчих здібностей студентів.
Інформаційна функція полягає в
наданні знань про властивості об’єктів
декоративно-ужиткового мистецтва:
форму, величину (розмір), колір, матеріал і т.д. Ця функція дає змогу збагатити сприйняття, розширити світогляд, мислення тощо.
Емоціогенна функція пов’язана з
тим, що емоційно насичений матеріал
викликає емоційний підйом, почуття
захоплення тими дивовижними перетвореннями, які відбуваються в ре58

зультаті творчої діяльності студента.
Ефективність формування ставлення
до дійсності зумовлена єдністю емоційних та інтелектуальних процесів.
Регулятивна функція пов’язана з
усвідомленням декоративно-ужиткового мистецтва з точки зору властивостей об’єктів навколишньої дійсності, розвиває «вправність рук», образне
мислення й уяву, а також формує у
студентів уявлення про свої можливості, спонукає до творчості, до перетворення навколишнього світу.
Зміст значущих для нашого дослідження ознак декоративно-ужиткового мистецтва, що розкриваються за
допомогою вищезазначених функцій,
визначаємо таким чином: форма розглядається як носій предметного змісту навколишньої дійсності, що виражається у зовнішньому окресленні та
отримав узагальнене відображення в
геометричних фігурах; матеріал володіє естетичними та художніми якостями, на рівні формоутворення відбувається його перетворення з метою надання йому нових якостей; функція
становить спосіб використання предметів, спосіб використання їх людиною, а призначення – як здатність задовольняти певні потреби людини;
призначення розглядається як область,
сфера застосування сформованих дій в
певній предметній галузі, зумовлена
призначенням,
конструктивними
можливостями та пластичними властивостями матеріалу; перетворення –
це дія, спрямована на істотну зміну
форми, властивостей якого-небудь
об’єкта.
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Початкові уявлення про творчість
людини та декоративно-ужиткове
мистецтво на основі вищерозглянутих
функцій й ознак декоративно-ужиткового мистецтва дають змогу говорити
про можливість формування творчих
здібностей студентів, спираючись на
етапи формування: когнітивний, мотиваційно-діяльнісний, перетворювальний. Розвиток творчих здібностей
майбутнього вчителя трудового навчання та технологій засобами декоративно-ужиткового мистецтва передба-

чає динамічний неперервний процес
видозміни індивідуальних властивостей та якостей, що відбувається у відкритій, цілісній системі його особистості під час активної навчально-творчої діяльності.
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CАМОРОЗВИТОК ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Ільчук Віта Василівна
кандидат педагогічних наук ст. викладач кафедри методики філологічних
дисциплін і стилістики української мови
Вінницького державного педагогічного університету
ім. Михайла Коцюбинського м. Вінниця, Україна
В статті розкрито поняття «саморозвиток» та «самореалізація». Визначено особливості успішної організації саморозвитку майбутніх учителів української мови та літератури. Відмічено, що найефективніше саморозвиток учителів здійснюється в процесі особистого переживання суб’єктного досвіду, яке нерідко зумовлене психологічними особливостями процесу розвитку педагога в онтогенезі.Виділено три етапи саморозвитку майбутнього учителя української
мови та літератури: орієнтовний; виконавчий; контрольно-корекційний. Встановлено, що самореалізація майбутнього учителя є сенсо-визначальною і разом з
тим необхідною умовою його успішної професійно-педагогічної діяльності.З’ясовано
особливості професійної самореалізації майбутніх учителів української мови та
літератури.
Ключові слова: особистість, саморозвиток, самореалізація, рефлексія, самовдосконалення.

САМОРАЗВИТИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В статье раскрыто понятие «саморазвитие» и «самореализация». Определены особенности успешной организации саморазвития будущих учителей украинского языка и литературы. Отмечено, что наиболее эффективно саморазвитие учителей осуществляется в процессе личного переживания субъектного
опыта, которое нередко обусловлено психологическими особенностями процесса
развития педагога в онтогенезе. Выделены три этапа саморазвития будущего
учителя украинского языка и литературы: ориентировочный ( заключается в
формировании у студентов системы знаний о саморазвитии личности и его
профессионально-педагогического направления); исполнительный (цель заключается в приобретении студентами нового способа действия); контрольно-коррекционный (предполагает освоение и закрепление на практике новых способов
действия студентов). Установлено, что самореализация будущего учителя является сенсоопределяющим и вместе с тем необходимым условием его успешной
профессионально-педагогической деятельности. Определено, что самоинтерес,
60

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY. #14
самопознание, рефлексия, самоопределение, самопроэктирование, самосовершенствование, саморазвитие, самоутверждение – такая цепочка «само-процессов»
является путем к самореализации. Выяснены особенности профессиональной
самореализации будущих учителей украинского языка и литературы: осознание
будущими педагогами специфических особенностей литературного творчества;
готовность к своеобразной деятельности учителя; способность к импровизации, креативного подхода к анализу собственных действий, позиций с учетом
меняющейся реакции учащихся; усиление экзистенциальной составляющей деятельности учителя-филолога в сочетании с эмоциональной, эстетической и
мотивационной; ориентация на выработку специфической формы интеракции
учителя и учеников; формирование диагностической способности, начинающийся с эффективной самодиагностики.
Ключевые слова: личность, саморазвитие, самореализация, рефлексия, самосовершенствования.

SELF-DEVELOPMENT AND SELF-REALIZATION OF FUTURE
TEACHERS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE AND
LITERATURE
The article reveals the concept of «self-development» and «self-realization.» The
features of the successful organization of self-development of future teachers of the
Ukrainian language and literature are determined. It is noted that the most effective
self-development of teachers is carried out in the process of personal experience of
subjective experience, which is often due to the psychological characteristics of the
development process of the teacher in ontogenesis. Three stages of self-development of
the future teacher of the Ukrainian language and literature are highlighted: tentative (it
consists in forming a system of knowledge for the students about self-development of
the personality and its professional and pedagogical direction); executive (the goal is
for students to acquire a new mode of action); control and correction (involves the
development and consolidation in practice of new ways of students’ actions). It has
been established that the self-realization of the future teacher is a sensor-determining
and at the same time a necessary condition for his successful professional-pedagogical
activity. It was determined that self-interest, self-knowledge, reflection, selfdetermination, self-design, self-improvement, self-development, self-assertion – such
a chain of «self-processes» is the path to self-realization. The features of professional
self-realization of future teachers of the Ukrainian language and literature are clarified:
the future teachers are aware of the specific features of literary creativity; readiness for
the peculiar activity of the teacher; the ability to improvise, creative approach to the
analysis of their own actions, positions, taking into account the changing reaction of
students; strengthening the existential component of the teacher-philologist in
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combination with the emotional, aesthetic and motivational; focus on the development
of a specific form of interaction of the teacher and students; the formation of diagnostic
ability, starting with effective self-diagnosis.
Keywords: personality, self-development, self-realization, reflection, selfimprovement.
Постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями. На сьогоднішній день формування особистості майбутнього фахівця, здатного до самопізнання, саморозвитку і самореалізації стає важливим завданням вищої
школи. Рівень сформованості професійної самосвідомості особливо важливий на порозі входження майбутнього вчителя в нове соціальне середовище, так як від нього багато в чому
залежить успішна адаптація і саморозвиток у професійній діяльності. Професійний саморозвиток учителя – це
усвідомлений процес, націлений на
підвищення і розвиток педагогічних
якостей відповідно до соціальних вимог і програмою особистого розвитку.
У певному сенсі, в руках учителів –
майбутнє країни, так як вони виховують нове покоління. Якими будуть наші
діти, коли вступлять у доросле життя,
багато в чому залежить від них. Саме
тому на сучасному етапі розвитку суспільства постає питання про підготовку «ефективних» педагогів, які в умовах
масового освіти здатні забезпечити високий рівень навчання, подбати про
здоров’я і дозвілля своїх учнів.
Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор.В сучасній педагогіч62

ній літературі проблеми саморозвитку
та самореалізації стали предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, певні аспекти
саморозвитку відображені в працях
Сократа, Демокрита, Ж.Ж. Руссо, М.
Монтессорі. Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський займались
вивченням принципів професійного
саморозвитку. В останні роки різним
проблемам професійного саморозвитку були присвячені наукові праці М.М.
Боритка, Ю.М. Орлова, В.В. Іванова,
М.К. Сергєєва, К.О. АбульхановоїСлавської, П.В. Харченка, Н.І. Нікітіної, О.О. Бодальова, С.Б. Елканова, Т.З.
Паштова, Л.М. Мітіної та ін. Протягом
останніх років у вітчизняній педагогіці
з’явилося чимало праць, присвячених
проблемі підготовки студентів педагогічних вузів (Н.В. Іпполітова, Л.В. Лисенко, Н.М. Лосєва, О.Г. Мороз, С.Н.
Павлов, С.П. Русков, А.В. Свєрчков,
Н.С. Стєрхова, С.Н. Усова, Н.М. Яковлєва). Проблема підготовки майбутніх
педагогів до професійної самореалізації висвітлена у працях О.О. Єфімової,
Н.А. Сегеди, М.І. Ярославцевої.
Виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття. Незважаючи на різноманітні дослідження
саморозвитку та самореалізації осо-
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бистості, жодний з підходів не забезпечує повною мірою розкриття їх особливостей у майбутніх учителів української мови та літератури.
Формування цілей статті. Метою
статті є визначення понять «саморозвиток» та «самореалізація»; аналіз особливостей процесу професійного саморозвитку і самореалізації майбутніх учителів української мови та літератури.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.Особистісні якості, духовний світ, невпинне прагнення до саморозвитку та самореалізації майбутнього вчителя
української мови та літератури стають
найважливішими чинниками успішної
організації освітнього процесу, його
першоосновою. Вирішити завдання
саморозвитку та самореалізації особистості належить саме учителю, який
здатен формувати гуманістичну спрямованість учнів, забезпечити їх особистісне і професійне зростання, створити умови для розкриття духовного
потенціалу і саморозвитку творчої індивідуальності [4, c.2].
Новий тлумачний словник української мови дає таке визначення
поняття«саморозвиток»: розумовий або
фізичний розвиток людини, якого вона
досягає самостійними заняттями, вправами. Саморозвиток здійснюється власними силами, без впливу або сприяння
яких-небудь зовнішніх сил [5, с. 144].
Аналізуючи положення гуманістичної філософії про людину як суб’єкта
відносин, яка здатна на самовдосконалення, самореалізацію та самоорганіза-

цію, К.О. Абульханова-Славська розглядає особистісний саморозвиток як
внутрішній процес самозаміни системи
внаслідок дії власних суперечностей,
вищий рівень саморуху, саме ця самозаміна грає роль головного внутрішнього механізму індивідуально-особистісного розвитку. Якісним показником
процесу становлення суб’єктності людини є її цілеспрямований саморозвиток. При цьому система, що розвивається, має бути відкритою, оскільки
внутрішні ресурси не можуть довго забезпечувати себе [1, с. 115].
Продуктивним слід визнати підхід
до умов успішної організації саморозвитку студентів – майбутніх учителів
(Т. З. Паштов). Виділяють такі особливості успішної організації саморозвитку майбутніх учителів української
мови та літератури [6, с.11]:
1. Усвідомлення студентом цілей,
завдань і можливостей свого розвитку
та саморозвитку;
2. Спрямованість студентів на творчий саморозвиток особистості у процесі навчальної діяльності;
3. Створення особливої ситуації
розвитку – специфічної системи відносин педагога і студента, які характеризуються відкритістю та довірою;
4. Організація поетапної системи
умов, спрямованих на формування
ціннісного відношення до педагогічної
діяльності, до процесу самовдосконалення в контексті особистісно-орієнтовного навчання;
5. Розробка дидактичних засобів,
матеріалів з підготовки до саморозвитку майбутніх вчителів;
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6. Створення індивідуальних планів творчого саморозвитку студентів в
контексті суб’єкт-суб’єктних відносин
у вищому навчальному закладі;
7. Облік загально-дидактичних та
методичних принципів у організації
саморозвитку майбутніх учителів.
Найефективніше саморозвиток педагога здійснюється в процесі особистого переживання суб’єктного досвіду,
яке нерідко зумовлене психологічними
особливостями процесу розвитку педагога в онтогенезі [2, c.22].
Дослідження О. Жигло підкреслюють унікальність, цілісність професійного становлення учителя, що саморозвивається. А тому самоактуалізація
є органічною тенденцією в розкритті
своїх можливостей при їх переході з
потенційного в актуальний стан. Для
організації психологічного забезпечення саморозвитку особистості потрібні певні передумови: особистість
педагога, що характеризується достовірністю, емпатією, рефлексією та ін.;
безумовне прийняття і переживання
суб›єктного досвіду [2, c.26].
Майбутні учителі української мови
та літератури в процесі фахової підготовки мають унікальні можливості для
накопичення суб’єктивного досвіду через знайомство з літературно-творчою
спадщиною, народною творчістю, поетичними зразками. Джерелом розвитку
особистості є зовнішні і внутрішні суперечності. Екстраполяція такої ідеї в
педагогічну науку дає змогу визначитися в тому, що особистість здійснює саморозвиток, маючи для цього внутрішні рушійні сили, які виявляються у вну64

трішній суперечності: розбіжність думок, почуттів, учинків, які відповідають
уявленню “Я-ідеальне”, прагнення особистості стати кращою та ін. Ці суперечності є джерелом можливого руху в
плані розвитку, вони породжують внутрішню напругу, яка повинна вирішуватися певним способом і призводити
до змін у життєдіяльності особистості
[2, c. 28].
Відмітимо, що саморозвиток майбутнього учителя української мови та
літератури здійснюється в три етапи:
1. Орієнтовний. Він полягає у формуванні в студентів системи знань про
саморозвиток особистості та його професійно-педагогічного спрямування.
На даному етапі студент усвідомлює
наявність або відсутність необхідних
вмінь, структурних компонентів процесу саморозвитку учителя, робить
висновки про наявність певних особистісно-професійних проблем в педагогічній діяльності.
2. Виконавчий. Його ціль полягає в
набутті студентами нового способу дії.
Дана ціль досягається шляхом організації спеціальних практичних занять в
рамках курсів по педагогіці та психології, проведення різних спецкурсів та
спецсемінарів по саморозвитку особистості студента.
3. Контрольно-корекційний. Він передбачає освоєння та закріплення на
практиці нових способів дії студентів.
Дана ціль досягається в процесі самостійного виконання студентами навчальних та практичних ситуацій в
процесі проходження шкільної педагогічної практики [9, с. 11-12].
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У вітчизняній науці самореалізацію
трактують як свідомий, цілеспрямований процес розкриття та опредметнення сутнісних сил особистості в її різноманітній практичній діяльності. Досягнення особистістю професійної самореалізації більшою мірою залежить
від того, наскільки швидко та інтенсивно особистість реалізує власний
потенціал у процесі оволодіння професією та пристосовується до її вимог і
умов [10].
Самореалізація майбутнього учителя української мови та літератури є
сенсо-визначальною і разом з тим необхідною умовою його успішної професійно-педагогічної діяльності. Відповідно до цього вчителем вибудовується
педагогічна позиція, що ґрунтується на
безумовному визнанні унікальності
кожної людини як найвищої цінності.
Основу розробленої концепції складає
фундаментальне положення філософської антропології, за яким ідея самореалізації вчителя ґрунтується на особистому бажанні кожного педагога реалізувати свій потенціал у професійній
діяльності. Прагнення учителя до самореалізації розглядається як вияв людської сутності, особистісної форми існування людини в професії, як одна з
головних цінностей навчального процесу, оскільки учитель повинен виховувати учнів, що розуміють і поділяють
цінності самореалізації, бути для них
реальним прикладом самореалізації в
професії [7, с.157].
Самоінтерес, самопізнання, рефлексія, самовизначення, самопроектування, самовдосконалення, самороз-

виток, самоствердження – такий ланцюг “само-процесів” є шляхом до самореалізації.
Результативність
просування учителем цим шляхом залежить від усвідомленого розуміння
цінностей самореалізації і теоретичної
та практичної готовності до їх кваліфікованого втілення в навчально-виховний процес у школі [4, c.5].
Професійна самореалізація майбутніх учителів української мови та
літератури незаперечно передбачає
формування професійно-педагогічних умінь, оскільки у своїй сукупності вони засвідчуватимуть готовність до професійної самореалізації.
Заслуговує на увагу твердження про
те, що філологічний фах стимулює
прагнення до духовних пошуків на
основі активної розумової праці та
емоційної включеності, що стає можливим у процесі постійного рефлексування. Тому однією з особливостей
професійного становлення майбутніх учителів української мови та літератури є осмислення власної діяльності в контексті розвитку культурологічної складової особистісного
професійного буття.
Зокрема, майбутнім учителям мови
та літератури особливо важливо усвідомлювати специфічні особливості літературної творчості: на відміну від
науки, література не відкриває законів
природи, а створює конкретні художні
твори, цінні своєю оригінальністю та
неповторністю [3, с. 22].
Ефективна педагогічна праця учителя української мови та літератури
неможлива без чіткого усвідомлення
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таких положень психології літературної творчості:
– письменницька творчість як складова загальної творчості людини має
однакову природу, спільні риси, проте
вирізняється специфікою творчого
продукту й деякими особливостями
творчого процесу;
– процес написання художнього
твору поєднує роботу двох психічних
сфер – свідомої та підсвідомої;
– діяльність майстра слова потребує високого рівня розвитку творчої
обдарованості, що вміщує такі креативні якості: творчу спостережливість,
довготривалу пам’ять, розвиненість
сенсорних відчуттів, велику силу уяви
та фантазії, легкість та розкутість асоціювання, інтуїцію;
– читач художнього твору є співтворцем письменника, відтак при організації літературної освіти школярів,
учитель має опиратися на знання особливостей психології художньої творчості [3, с. 32-33].
Отже, учитель-словесник має гармонічно поєднувати у своїй особі літературознавця-дослідника, майстерного методиста, досвідченого психолога і педагогавихователя та вмілого організатора комунікативної взаємодії з учнями [3, с. 71].
Тому професійна підготовка майбутніх учителів української мови та літературиури орієнтована на самостійну
ефективну художньо-дослідницьку діяльність з посиланням на міцну теоретичну базу, сформованість аналітикодіагностичних умінь, що, зі свого боку,
зумовлено наявними особистісними
якостями [8, с.64].
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Аналіз наукової літератури дав змогу виділити такі особливості професійної самореалізації майбутніх учителів української мови та літератури:
– усвідомлення майбутніми педагогами специфічних особливостей літературної творчості;
– готовність до своєрідної діяльності вчителя, яка складається з таких
компонентів, як: художньо-дослідницький, методичний, психолого-педагогічний, комунікативний;
– здатність до імпровізації, креативного підходу до аналізу власних
дій, позицій з урахуванням змінюваної
реакції учнів;
– посилення екзистенційної складової діяльності вчителя-філолога у
поєднанні з емоційною, естетичною та
мотиваційною;
– орієнтація на вироблення специфічної форми інтеракції вчителя і
учнів – спілкування, що ґрунтується
на принципах відкритості, щирості,
свободи та рівноправного партнерства
та на розвиток нестандартного мислення;
– формування діагностичної здатності, що починається з ефективної
самодіагностики [8, с.71].
Висновки. Враховуючи вищезазначене, процес саморозвитку є безперервним, він мотивований потребою
учителя в самореалізації. Тільки за
умови саморозвитку та самовдосконалення учителя може йти мова про
його професійну компетентність і високу кваліфікацію. Тільки творчий
учитель, який саморозвивається та
самореалізується може бути зразком і
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стимулом для творчого саморозвитку
своїх учнів.
Також теоретичний аналіз проблеми саморозвитку та самореалізації
майбутнього учителя української мови
та літератури дозволив дійти висновку, що для її вирішення питання співвідношення індивідуальних установок
особистості та зовнішніх умов, які перешкоджають або сприяють саморозвитку та самореалізації, являється особливо важливим і потребує подальших досліджень.
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ВЕБ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Тищенко Н.А.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
Ключевые слова: веб технологии, компетентность, интеракция, режим обучения
Keywords: web technologies, competence, interaction, teaching mode
Не секрет, что веб технологии играют важнейшую роль в современном
обществе. Сегодня невозможно себе
представить человека, который никогда
не пользовался всемирной сетью Интернет. Тем более, сложно представить
того, кто не использует мобильные
устройства в повседневной жизни для
решения бытовых проблем, например,
поиска местоположения необходимого
объекта, чтения документов, прослушивания информации в формате аудио
файлов и так далее. Не остаётся в стороне и сфера образования, где повсеместно используются не только образовательные технологии, но и веб технологии, которые преподаватели применяют согласно поставленных целей
обучения. По этой причине, рассмотрение вопроса применения веб технологий в образовательной среде является
актуальным в наши дни.
Проведя анализ работ зарубежных
и отечественных учёных в области педагогики, мы классифицировали веб
технологии согласно типу интеракции:
– пользовательско-ориентированные;
– групповые.
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По режиму использования веб технологии можно классифицировать на
следующие группы:
– асинхронные без использования
подключения к всемирной сети Интернет;
– асинхронные с использованием к
всемирной сети Интернет;
– интерактивные групповые;
– интерактивные для одного обучаемого.
Первый указанный нами режим использования имеет одновременно и преимущество в отсутствии подключаемости к всемирной сети Интернет, и недостаток. Преимущество заключается в
исключении возможности проникновения третей стороны в учебный процесс
или результаты оного. К примеру, студенты сдают экзамен для поступления в
магистратуру, используя систему Интранет, где все компьютеры с тестовыми
заданиями связаны между собой и с
главным сервером. Из-за отсутствия
подключения к всемирной сети Интернет результаты прохождения экзамена
не могут быть изменены третьей стороной. Поэтому, главным преимуществом
такого подхода является безопасность.
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Говоря о недостатке – отсутствии
подключения к всемирной сети Интернет – следует отметить увеличение количества работы преподавателя из-за
необходимости представления результатов широкой общественности без
стандартного оглашения, к примеру,
на сайте факультета. Это можно сделать позднее, но для этого потребуется
больше времени и усилий.
Следующий режим мы заведомо
назвали обобщённо «интерактивный
групповой», поскольку этот режим
можно классифицировать отдельно,
разделив его на:
– интерактивный в малых группах;
– интерактивный в двух равных
группах (по количеству обучаемых);
– интерактивный в двух группах
(разделение по уровню владения иностранным языком);
– интерактивный в паре.
Изучив работы современных методистов, мы пришли к заключению, что
наиболее эффективным режимом обучения является работа в малых группах, где преподаватель в полной мере
может применить проектную методику обучения иностранному языку, дополнив её элементами других педагогических подходов, и применяя современные веб технологии для количе-

ственного и качественного роста
развития языковых компетентностей
обучаемого.
Также следует отметить огромные
преимущества, которые открываются для преподавателя, который использует подобный подход. К ним
можно отнести автоматизацию процесса обучения и контроля получения знаний обучаемыми, повышение
мотивации студентов к самому процессу обучения, поскольку инновационные веб технологии всегда интересны даже на первом этапе их использования. Важен так же и вопрос
планирования занятий, т.к. преподаватель может варьировать инструментарий веб технологий и заранее
понимать какие из них и когда следует применять.
Литература:

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти
України. Історія. Теорія: Підручник. –
К.: Либідь, 1998. – 560 с.
2. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2007. – 616 с.
3. Кривуля Г., Шкіль О., Каук В. Контроль
залишкових знань // Вища школа. –
2009. – № 5. – С. 97-110
4. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І.
Педагогіка і психологія вищої школи:
Навчальний посібник / За заг. ред О.Г.
Мороза. – К.:НПУ, 2003. – 267с.

69

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Каландарова Доно Усманджановна
Аннотция: В статье рассматривается тема посвященая сущности глобализации, которая является одной из самых актуальных проблем современности.
А также проанализированы подходы и теории при исследовании глобализации.
Annotation: The article deals with the topic of the essence of globalization, which is
one of the most pressing problems of our time. It also analyzed approaches and theories
in the study of globalization.
Ключевые слова: Глобализация, экономика, идея, нация, теория, воспитание,
философия, технологи, информационное общество, интернет, виртуальный мир.
Key words: information society, computer games, personality, human, visualization,
kinestics, ability, immunity.
Термин глобализация (от английского globalization) появился более
20 лет назад. Этот сравнительно новый
термин, в последние десятилетия получивший широкое распространение
в научной и политической литературе.
Впервые он был употреблен в 1983 году
американцем Т. Левиттом в статье,
опубликованной в «Гарвард бизнес
ревю», который изначально рассматривал лишь глобализацию как феномен слияния рынков сбыта отдельных
продуктов как результат деятельности
ТНК. [т. е. транснациональные компании]. Позднее это понятие получило
более широкое, а вместе с тем и более
расплывчатое толкование. Более широкое значение новому термину придали в Гарвардской школе бизнеса, и
главным популяризатором термина
стал консультант этой школы японец
К. Омэ, полагая, о «глобальных фирм».
Более широкое, а вместе с тем и более
расплывчатое толкование этого терми70

на объясняется использованием нового термина в работах, посвященных
так называемым глобальным проблемам. Они возникли в результате развития общества, создают угрозу человечеству и требуют для своего решения объединенных усилий мирового
сообщества. К ним относят вопросы
мира и разоружения, предотвращения
новой мировой войны и международного терроризма, экологическую, демографическую, продовольственную,
сырьевую, энергетическую, ряд других
проблем, затрагивающих интересы
всех стран и народов. Это предопределило появление разных аспектов глобализации.
В научной литературе часто обсуждаются политическая, информационная, культурная глобализация. Именно в отношении экономики практически отсутствуют споры о самом факте
развития глобализации. При этом
большинство отечественных экономи-
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ческих словарей вообще не дает толкование понятия глобализация. Многие
исследователи полагают, что это следующая стадия интернационализации
[т.е. выход какого-либо процесса или
явления (экономического, политического и др.) за рамки одного государства]. Новое понятие вводится для отражения современной специфики процесса и ускорения его развития.
Есть научные работы, где интернационализация и глобализация признаются синонимами. Ряд ученых выделяет также промежуточную стадию
транснационализации.
На сегодняшний день в информационном обществе глобализация изменила многие ранее локальные процессы, например, получение образования на расстоянии через интернет.
Связи с этим с развитием глобализации кардинально изменилась техническая и информационная сторона преобразований. В странах Запада информационное общество уже подводит
человека к границе его психологических возможностей.
С этой точки зрения, различные
грани входят в предмет изучения почти всех общественных научных дисциплин, каждая из которых имеет свой
подход. Например, с географической
точки зрения по поводу темы существует два феномена: глобализация, в
котором процессы транснационализации, понимается как создание систем
контроля и управления, способных совместить централизацию с локальными экономическими интересами и образованием.

В международных отношениях обращается внимание с точки зрения
мира как биполярная структура Восток-Запад или Север-Юг, на ускорение
транс национализации и усиление взаимоотношение стран.
С точки зрения технологического
подхода техноглобализм, или слияние
появляющихся в отдельных странах
нововведений и новых технологий в
единый комплекс технических знаний.
Так как с созданием Интернета все
люди в жители стали единой «виртуальной группой». Данный термин
быль предложен канадцем М.МакЛауном в 1962 году.
Философский подход к явлениям
глобализации, обсуждать вопросы
универсализации человеческих ценностей.
Несмотря на разносторонность
мнений ученых и авторов «Общественных наук», которые не всегда совпадают между собой, большинство из
них все же признают глобализацию
реальным процессом, быстро развивающимся во всех областях общественной жизни.
За последние десятилетия проблематика глобализация выдвинулась на
самые передовые позиции общественного познания. Глобализация, основанная на все возрастающей степени
взаимосвязанности процессов явлений, в интегрированном виде включает в себя качественно новые условия
общественного бытия.
Приводя итоги темы глобализации
необходимо рассматривать как многосложный процесс формирования но71
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вого типа феноменолического явления. Также немаловажным является
то, что глобализация в своих проявлениях даёт как положительные, так и
отрицательные черты влияния.
К положительным аспектам могут
послужить, новые коммуникации и
информационные технологии способствуют распространению знаний во
многих отраслях науки, уделяется
больше внимания правам женщин и
тем проблемам, с которыми они сталкиваются и.т.п. А также существуют и
отрицательные стороны если можно
отнести к этой группе, такие как, например, в современных образовательных программах, направленных на
удовлетворение потребностей рынка,
все большую роль занимает препода-
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вание технических навыков. Таким образом, образование превращается не
более чем в обучение определенным
приемам и методам, а его моральному
аспекту уделяется чуть меньше внимания. С этой точки зрения глобализация остро поставила вопрос о необходимости согласования ценностей различных цивилизаций и выработки
глобальной этики человечества.
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Аннотация: В статье рассматривается применение театрального искусства для более интересного проведения урока для учащихся. Основные соприкосновения педагогической техники с актёрским мастерством. Рассматривается
характеристика деятельности учителя и артистизма. Режиссёрское искусство у педагога в его творческом замысле. Психологический тренинг, помогающий настроиться на урок, на взаимодействие с учащимися с учетом их характера. Перевоплощение учителя в актёрскую деятельность.
Ключевые слова: театральное искусство, педагогический артистизм,
актёрская и педагогическая деятельность, режиссёрское искусство, психологический тренинг, педагогический труд, перевоплощение.
Annotation: The article discusses the use of theatrical art for a more interesting lesson
for students. The main contacts of pedagogical engineering with acting skills. It also
concerns the characteristic of teacher’s activity and artistry. Teacher’s directing art in his
creative intent. Psychological training that helps tune into the lesson to interact with
students and taking into account their nature. The reincarnation of the teacher in acting.
Key words: theatre art, pedagogical artistry, actor and pedagogical activity,
directing art, psychological training, pedagogical work, reincarnation.
Педагогический труд имеет много
общих признаков с театральным творчеством как разновидностью художественной деятельности: представители
обеих профессий работают с людьми,
имеют общую цель – возбудить мысли и
чувства аудитории; та и другая деятельность обучает и воспитывает, требует
высокого уровня физической, психической и социальной культуры; тот и другой труд подвижен, изменчив; только в
актерской и педагогической профессиях
мы встречаемся с уникальным совпадением личности творца и инструмента
творчества; наконец, тот и другой труд –
яркое искусство самовыражения.

Основные точки соприкосновения
педагогической «техники» с «техникой»
актерского искусства и режиссуры –
это: во-первых, опора на общие принципы деятельности. Как известно, система К.С. Станиславского состоит из
следующих компонентов: принципы
эстетики театра, учение об этике актера
и актерская техника как владение выразительностью действий. В деятельности учителя также органично сочетаются эстетика-этика-техника. Выполнение учителем своего высокого духовного назначения и гражданского долга
неразрывно связано с его нравственностью и поведением, с его бережным от73
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Таблица 1
Особенности преподавательской деятельности.
Деятельность
учителя
Триединство
творца, материала и
инструмента в
одной личности
Публичность и
заданность
творчества
(регламентация во времени)
Коллективный
характер деятельности
Оценивание
окружающими
внутренних и
внешних проявлений личности даже за
пределами
деятельности

Требования к учителю
Связь внутренних и
внешних проявлений
личности; стабильность
творческой формы
Оперативность в создании творческого самочувствия; противостояние стрессу; «владение» вдохновением
Необходимость сделать
ученика сотворцом,
соучастником урока,
равноправным собеседником учителя
Высокий уровень самосознания, рефлексии;
физической, психической и социальной
культуры. Осознание
ответственности за
свои действия и слова.
Внутренняя готовность
к ситуации постоянного
контроля со стороны
окружающих

ношением к своей душе и душам детей
и с его постоянной работой над своей
техникой, развитием и совершенствованием; во-вторых, употребление в педагогической сфере терминов из области театрального искусства. В драматургии урока, соединяющей законы педагогики и сцены, постигается смысл
«экспозиции», «завязки», «кульминации», «интриги». Если одного из этих
составляющих нет, потенциал поля напряжения на уроке падает, а с ним и
интерес к уроку, в итоге – к предмету;
в-третьих, использование адаптированных к учительской деятельности
упражнений из области театральной
педагогики для развития способности
восприятия и выражения особенностей человеческого поведения и вариативности в общении.
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Способности, необходимые для деятельности
Способность находить резервы для поддержания творческой формы в рабочем
состоянии, обладание знанием собственных потенциальных возможностей и
путей их развития
Быстрая реакция, развитая воля; способность к продолжительной и продуктивной
деятельности в условиях эмоционального
напряжения; способность к рефлексии
Способность к эмпатии; заразительность,
способность к перевоплощению, фасилитаторские способности (облегчение взаимодействия педагога и ученика); способность к написанию «партитуры произведения», осуществлению трансляции своего замысла, к передаче мотивационноценностного отношения к сообщаемому, к
изменению темпоритма урока; образное
мышление
Способность к самосовершенствованию,
непрерывному повышению квалификации, необходимым внутренним «перестройкам»; постановке и решению сверхзадачи своих действий

Для более четкого представления о
том, развитию каких способностей будущих педагогов может помочь изучение основ педагогического артистизма,
рассмотрим существенные характеристики деятельности учителя, сближающие ее с актерской, и требования,
предъявляемые учителю (табл. 1).
1.3 Элементы актерско-режиссерского мастерства в педагогической деятельности.
Педагогическое искусство часто называют театром одного актера. Поэтому для педагога важно знать принципы
театрального действия и его законы.
Можно сказать, что педагогический
процесс состоит из двух фаз: воспитательного замысла и процесса его реализации. И на том, и на другом этапе
важную роль играют именно театраль-
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но-выразительные способности педагога. Каждый конкретный урок – это
своеобразная педагогическая пьеса, в
которой преподаватель выступает как:
– автор сценария (выстраивает драматургию отношений),
– режиссер (управляет отношениями и определяет место каждого участника действия в воспитательном процессе),
– актер (сам играет свою роль на
основе точного научно-педагогического замысла),
– импровизатор (учитывает новые
реально возникающие педагогические
ситуации).
Если первые три функции полностью соответствуют театральному искусству, то функция импровизатора в
театре востребована редко и скорее
мешает общему замыслу. В педагогической же профессии она так же необходима, как и все остальные.
Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех
элементов действия (спектакля, урока)
с целью создания единого гармонически-целостного произведения. Можно
выделить несколько условий полноценной режиссуры урока. Первое условие режиссуры урока и создания
целостного произведения – это наличие у педагога творческого замысла.
Для этого нужно:
– осознание и анализ собственных
общих теоретических позиций (подходов, теорий, принципов, технологий);
– учет психологических и других
особенностей учащихся;

– планирование времени (темпа,
ритма, отдельных частей урока);
– пространственное решение (компоновка учащихся в зависимости от
целей урока и возможностей передвижения по кабинету). Парты, как и всякие барьеры, разъединяют людей, и
это будет уместно, например, при решении официальных задач. Напротив,
чем теснее круг учащихся, тем неформальнее их общение;
– использование наглядного и звукового оформления.
Второе условие – продумывание
целей, которые нужно достичь с группой или отдельным учащимся. По
сути, цель – это приведение всех элементов замысла к общему знаменателю, связующая идея замысла.
Третье условие – ощущение целостности происходящего и обоснование
необходимости тех или иных действий. Это условие достигается наличием у педагога сверхзадачи и ощущением жизненной правды.
По Станиславскому, основа формы
находится в содержании, а добиться
целостности, значит ответить на два
вопроса: «Чего я хочу достичь?» и
«Для чего я предпринимаю эти действия?». Ответить на первый вопрос,
значит, понять идею, а ответить на
второй – понять сверх задачи урока.
Только после ответа на эти два вопроса, можно ставить вопрос «Как?». Тогда форма будет не надуманной, а органичной и наиболее эффективной.
Исходя из этой теории бесполезно
заимствовать лишь внешние приемы,
формы, методы.
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Важная составляющая педагогического таланта, которая роднит его с
талантом актера – это потребность в
самовыражении. Кроме этого, мастерство педагога реализуется через целый ряд элементов, задающих сходство его профессиональной деятельности с профессиональной деятельностью актера.
Первый элемент – наличие сверхзадачи. Сверхзадача для актера – это неконтролируемый сознанием уровень
мыслительной активности человека в
решении творческих задач. И для педагога, и для актера сверхзадача есть
тот источник энергии, который определяет его поведение. Сила подсознания может быть очень большой, если
идея овладевает человеком полностью
(что-то сделать, иметь, найти). Тогда
«вдруг» создаются благоприятные условия, находятся средства, помощники, счастливо складываются обстоятельства. Подобные ситуации можно и
нужно создавать! Педагог на работе
исходит не из сиюминутной выгоды, а
из направленности личности (делать
людей лучше). В основе формирования и выражения сверхзадачи лежат:
– мировоззрение педагога, его жизненная позиция и собственный образ
жизни;
– ранее накопленный опыт (теоретические знания, результаты рефлексии);
– способность к самовыражению,
естественность поведения, отсутствие
боязни допустить ошибку;
– проникновение в систему мотивов учащихся, чувство эмпатии;
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– эмоциональные переживания педагога.
Второй элемент – физический и
психологический тренинг. Это означает способность регулировать свое самочувствие, управлять им. Умение активизировать себя или расслабляться
в зависимости от ситуации, быстро
восстанавливаться после физических
и эмоциональных нагрузок достигается специальными упражнениями и
тренировками. Психологический тренинг помогает настроиться на урок, на
взаимодействие с учащимися с учетом
их характера.
Третий элемент – умение завоевать
аудиторию и управлять ею. Сочетание
голоса, слов, взгляда, жестов, ритмики
всегда индивидуально.
Четвертый элемент – правда жизни. В творчестве нельзя допускать ничего ложного, фальшивого, приблизительного.
Пятый элемент – способность перевоплотиться в образ учащегося,
чувствовать, переживать, эмоционально воздействовать. Для этого
надо уметь анализировать логику
простых физических действий. Важную роль в этом процессе играет развитие восприятия у педагога. А.С.
Макаренко писал: «Не может быть
хорошим воспитатель, который не
владеет мимикой, не может придать
своему лицу необходимое выражение.
Убежден, что в будущем в педагогических вузах обязательно будет преподаваться и постановка голоса, и поза,
и владение своим организмом, и своим лицом».
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А.С. Макаренко подчеркивал эстетическую направленность актерского
труда: «В театре мы получаем эстетическое наслаждение от игры актера, а в
педагогике тот же живой организм, но
не играющий, а воспитывающий». Заимствовать элементы театральной педагогики для подготовки преподавателя и воспитателя – не значит, что из
педагогов надо делать актеров. Нужно
стремиться воспитать педагога с качествами актера, которые будут проявляться в зависимости от возникающих
педагогических задач.
Суммируя сказанное, выделим основные признаки, черты, сближающие
педагогическую и актерско-режиссерскую деятельность, а также характеристики, показывающие специфику каждого труда. Рассмотрим основные черты, характеризующие педагогическую и
актерско-режиссерскую деятельность.
Общие черты театрального и педагогического действия:
1. Содержательный признак – коммуникативность; ибо общей основой
является взаимодействие, живое сотрудничество разных индивидуальностей.
2. Инструментальный признак –
личность творца и его психофизическая природа как инструмент воздействия.
3. Целевой признак – воздействие
человека на человека и вызов определенного переживания у партнера.
4. Процессуальные характеристики: творчество осуществляется в обстановке публичности, регламентировано во времени; результат творчества

динамичен; наблюдается общность
переживаний актера и зрителя, актера
и режиссера, педагога и ученика; объект воздействия является одновременно и субъектом творчества, сотворцом; творчество носит коллективный
характер.
5. Структурный признак – анализ
материала; определение проблем, противоречий; рождение замысла, разрешающего противоречия; воплощение;
анализ результата; корректировка. Работа над уроком и ролью происходит в
трех периодах: репетиционный – у актера, до урочный – у учителя. Это период, когда в воображении, в мыслях,
в ощущениях деятеля создается образ.
Образ героя – у актера, образ урока – у
учителя; технический. Период, когда
разумно, расчетливо выверяется материал и подчиняется собственному
творческому заказу деятеля. Закрепляется, «обкатывается» на репетициях
роль актера. У учителя «репетируется»
урок, уточняется его замысел, фиксируется его ход, составляется план; период воплощения творческого замысла. Работа актера на спектакле, учителя – в классе.
6. Концептуальные признаки: наличие элементов работы, не поддающихся автоматизации, самостоятельного и свободного творчества; осуществление социальной функции –
функции воспитания; присутствие
интуиции, чутья, вдохновения; специфические профессиональные эмоции;
необходимость непрерывной внутренней работы (тренировочной и «над
предметом»).
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7. Требования к личности творца.
Основные способности, необходимые
и для творчества актера, и для продуктивного творчества педагога таковы:
развитое воображение, внимание, эмпатия, рефлексия, подвижность, заразительность, выразительные способности, обаяние.
Названные черты, показывающие
различия педагогической и актерской
деятельности, безусловно, не перечеркивают отмеченные ранее сближающие их признаки, а лишь позволяют
обратить внимание на то, что актерская и педагогическая деятельность не
простые разновидности одного и того
же, и необходимо осознавать специфичность каждого вида труда, в частности, эстетическую направленность
актерской деятельности. Будущим
учителям необходимо не только развить умение предъявлять себя, но и
умение видеть и оценивать себя и других, что в первую очередь предполагает развитие эмпатии и рефлексии.
Важно осознать то, что целью заимствования элементов театральной педагогики в профессиональной подготовке учителя является не воспитание
актера, но педагога с качествами акте-
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ра, которые проявляются в зависимости от педагогических задач.
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Аннотация
В статье исследуется речевая коммуникация, в частности стратегии и
тактики аргументации, применяемые в политическом дискурсе; предметом
исследования является система лингвистических средств, характерная для построения политического текста с аргументативным потенциалом.
Ключевые слова: аргументация, стратегии и тактики аргументации, убеждение, политический дискурс, аргументативный дискурс, речевое воздействие,
эффективность, языковые средства.
Annotation
The article examines speech communication, in particular, the strategies and tactics of
argumentation used in political discourse; the subject of the research is the system of linguistic means characteristic of constracting a political text with argumentative potential.
Keywords: argumentation, strategies and tactics of argumentation, persuasion,
political discourse, argumentative discourse, speech influence, effectiveness, language
means.
Анализ речи политических деятелей позволяет выявить стратегии и
тактики аргументации, используемые
с целью убеждения аудитории, а исследование выступлений известных
политических персон позволяет устанавливать наиболее эффективные
способы воздействия на слушателей.
В условиях глобализации, характеризующихся углублением процессов интеграции во всех областях общественной жизни и национально-культурных границ, стремлении к национальной
самостоятельности
и
обособленности, важное значение
приобретает научное изучение современного феномена политической
коммуникации как вида речевой деятельности, ее национально-культур-

ных особенностей, выявление и решение проблем, препятствующих эффективному межкультурному взаимодействию.
Среди
факторов,
влияющих на процесс коммуникации,
особенности национальной культуры, национального сознания и менталитета. Они обуславливают коммуникативное поведение представителей
той или иной лингвокультурной общности, оказывают непосредственное
воздействие, как на вербальную, так и
невербальную коммуникации.
О речевой коммуникации, в частности стратегии и тактики аргументации, применяемые в политическом
дискурсе свое мнение выразил
М.Ю. Куксова, предметом исследования является система лингвистиче79
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ских средств, характерная для построения политического текста с аргументативным потенциалом [1].
О лингвокогнитивного и лингвокультурологического анализов категорий,
концептов и ценностей, характерных
для англоязычной лингвокультуры,
рассмотрено их влияние на специфику языковых средств реализаций речевых стратегий и тактик в англоязычном политическом дискурсе высказалься в монографии С.А. Абрамян
[2]. Об основных категории политического дискурса (текст, идеологический субъект, институциональные
рамки, оппозитивность и др.) и подходы к их изучению своё отношение
определил Т.И. Краснова [3].
Мы разделяем высказаное в лингвистической литературе мнение о том,
что понятие владения языком является многоуровневой структурой и не
может быть ограничено одним лишь
лингвистическим фактором. Помимо
лингвистических знаний, владение
языком и умение его использования в
речи, включая процессы говорения
(письма) и понимания, предполагает
владение и другими уровнями знания
языка – национально-культурным, энциклопедическим (фоновым) и ситуативным [4]. Ситуативный уровень
владения языком предполагает умение
применять языковые знания, в том
числе национально-культурные и энциклопедические, сообразно с коммуникативной ситуацией [5]. Иными
словами владение языком предполагает наличие социокультурной и коммуникативной компетенций, культурной
80

грамотности относительно тех базовых социокультурных и коммуникативных категорий и концептов, которые не только находят свое отражение
в речеповеденческой деятельности
представителя того или иного лингвокультурного сообщества, но и обусловливают его.
Материалом для статьи послужили
интервью Министра культуры и культурного наследия Италии Альберто
Бонисоли. Основное предназначение
политического дискурса состоит в том,
чтобы внушить адресатам необходимость «политически правильных» действий или оценок, то есть цель политического дискурса – убедить, пробудив
в адресате намерения, дать почву для
рассуждения и, в конечном итоге, побудить к действию. Таким образом,
эффективность политического дискурса можно определить относительно этой цели. Деятельность политиков
имеет определенную задачу – завоевать поддержку населения, распространяя в массах убеждения, соответствующие собственным интересам,
однако, реализуя это таким образом,
чтобы массы воспринимали эти убеждения как соответствующие интересам
народа [6]. Поскольку данная задача не
всегда может быть решена с помощью
рационального убеждения, основанного на логическом доказательстве, заинтересованные лица используют
стратегии и средства речевого воздействия на эмоциональную сторону психики реципиента [6]. Среди важных
элементов дискурса можно выделить
такие его категории, как тема, речевая
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стратегия, языковые средства. Исследование речевых стратегий происходит в рамках речевой коммуникации
[7, с. 420].
Министр культуры и культурного
наследия Италии Альберто Бонисоли
рассказал Пятому каналу о том, каким
он видит культурный диалог своей
страны с Россией. Господин Бонисоли
отметил, что ценит русско-итальянский межкультурный диалог и считает, что им можно гордиться. По словам
итальянского министра, примерами
плодотворного сотрудничества могут
стать произведения русских писателей, созданные в Италии.
– Кроме того, это уровень, на котором проводятся совместные мероприятия – спектакли, кино. Это действительно высочайший уровень качества, – добавляет он.
Косвенные аргументы – имплицитно выраженное через весомость фактов (фактологическое) убеждение, по
сути, экзистенциональный тип аргумента, утверждающий наличие, существование чего-либо [1]: – У нашего
взаимодействия есть прекрасная черта – оно как открытая стройка,
на которой всегда идут работы, –
сравнивает Бонисоли.
Проанализировав речь Министр
культуры, он затрагивает тему что
в скором времени будут сданы два
«объекта» русско-итальянской «стройки». Один из них – выставка итальянского художника Лучо Фонтано, который жил и творил в прошлом веке.
Еще один большой совместный проект – выставка работ кисти Пьеро дел-

ла Франческо, которая совсем скоро
откроется в Санкт-Петербурге. Известно, что сила убедительности сообщения возрастает, если оно затрагивает темы или содержит в себе проблемы, вызывающие у людей личную заинтересованность.
Основными
темами, затрагиваемыми политиком,
стали, в первую очередь, итоги лет,
указанных в материале к статье и, конечно, были намечены дальнейшие
перспективы развития страны на новом этапе ее истории. Помимо этого,
оратор обращается к основным общечеловеческим проблемам и ценностям,
к вопросам повседневного существования, которые наиболее актуальны.
– Я считаю, что этот художник –
символ. Он символизирует собой переход от религиозного искусства к искусству в нашем современном понимании, – комментирует Бонисоли.
Министр культуры Италии считает, что проведение культурного форума в Петербурге очень символично,
поскольку и сам город он считает произведением искусства.
– Санкт-Петербург – симпатичное
место. Прежде всего потому, что это
место в некотором смысле искусство
и было построено по желанию человека. А искусство – это именно то, что
создается по желанию людей, – рассуждает министр.
В целях усиления эмоциональности
используется метафора, устойчивое
словосочетание, парцелляция. Для повышения степени доверия аудитории
оратор достаточно часто использует
афористические выражения. Прежде
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всего, в афоризмах политика привлекает внимание экспрессивная лексика,
особенно просторечная, к которой относят слова, выражающие отрицательную оценку. В собранном текстовом
материале можно также отметить использование всех пластов лексики: высокая, книжная лексика (алтарь, отечество, чаяния), научная (дискуссия,
контроль, развитие, проблема, синтезировать), окказиональные слова (поураганить, описывая ситуацию 90-х
гг.)). Оратор часто употребляет личные местоимения «мы» в различных
сочетаниях, тем самым, реализуя тактику консолидации. Наряду с использованием личных местоимений «мы,
наш», оратор часто употребляет личные местоимения «я, мне хотелось
бы», тем самым идентифицируя свою
собственную позицию. Для создания
необходимых ассоциаций в сознании
аудитории, а также для усиления образности речи прибегает к многочисленным метафорам, сравнениям, гиперболам.
Среди таковых можно выделить
лексические (местоимения, ключевые
слова, метафоры, сравнения, образные
высказывания), стилистические (стратегии и тактики аргументации и убеждения), композиционные (речь имеет
введение, основную часть и заключение). Аргументация и убеждение может реализовываться посредством
различных вербальных стратегий. Для
эффективности убеждения политический деятель прибегает к различным
стратегиям. В целом анализ аргумента82

тивной коммуникации позволяет
определить позиции политического
деятеля, установить способы воздействия на аудиторию и проследить
структуру построения аргументов,
чтобы определенным образом воздействовать на сознание слушателей.
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Abstract: One of the principles of developmental learning is the principle of awareness
of the educational process the subject of learning. It is assumed that the learning process
can be subjected to research with the help of abstract thinking techniques. There is a need
to describe the learning process by certain symbolic means. The integrative approach to
the training of primary school teachers is aimed at the fundamentalization of pedagogical
education as a condition of professional flexibility, mobility, and competitiveness of a
specialist.
Одним из принципов развивающего обучения является принцип осознания
учебного процесса субъектом обучения. Предполагается, что процесс обучения
может быть подвергнут исследованию с помощью приемов абстрактного
мышления. Возникает потребность описания процесса обучения определенными
знаковыми средствами. Интегративный подход к подготовке учителей
начальных классов направлен на фундаментализацию педагогического образования как условия профессиональной гибкости, мобильности, конкурентоспособности специалиста.
Keywords: scientific knowledge, methods of integrative learning, didactic metalanguage of integration, analysis of the logical structure
научное знание, методы интегративного обучения, дидактический метаязык
интеграции, анализ логической структуры,
На необходимость применения
формальных методов в дидактике для
описания педагогического процесса
указывали В.В. Бирюков, Л.Б. Ительсон, Л.Н. Ланда, У. Рейтман.
На ряд принципиальных трудностей описания модели системы содержание образования при помощи методов моделирования указано в работах

В.П. Беспалько и B.C. Леднева. В этой
модели определяется процесс, характеризующийся, «во-первых, усвоением
опыта предшествующих поколений; вовторых, воспитанием типологических
качеств личности; в-третьих, умственным и физическим развитием человека.
Ведущим видом деятельности при этом
является обучение, ибо усвоение опы83
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та – ближайшая, непосредственная
цель образования».
Одной из решающих проблем является соотнесение понятий «научное
знание» и «учебный материал». Единой
точки зрения на данную проблему в научной литературе не существует. Большинство исследователей принимают
точку зрения, при которой «система
знаний, являющаяся учебным предметом, есть модель, подобная структуре
самой научной теории».
«Наиболее существенное значение
приобретает логико-методологический
аспект науковедения – анализ логической
структуры соответствующей отрасли
науки и выяснение прогностических
функций компонентов этой структуры:
оснований, теорий, законов и закономерностей, понятий и категорий, принципов
и правил, гипотез, идей, методов, фактов,
образующих в своей совокупности единую систему научных знаний». Одной из
необходимых процедур, предшествующих отбору содержания обучения, «является науковєдческии анализ логической
структуры изучаемой системы научных знаний». Необходимость его обусловлена требованием принципа научности в обучении, а осуществление позволяет установить взаимоотношения
между научным знанием и его моделью
в виде учебного материала. На наш
взгляд, выделение в осмыслении педагогического процесса этапа «анализа логической структуры» является значимым признаком осмысления процесса
обучения.
Для описания процесса обучения
необходима модель процесса в виде
84

описания структуры знаний и умений
каждого этапа и описание изменений
структуры, учитывающее расширение,
дополнение, изменение и реорганизацию понятийного аппарата, деятельностного аппарата и т.д. Многие авторы отмечают необходимость использования знаковых моделей для описания
предметной области.
Поворот в сфере образования к человеку с целью создания условий для
открытия и развития потенциальных
возможностей реализации личности в
различных видах деятельности предъявляет новые требования не только к
предметной и методической стороне
профессиональной подготовки будущего учителя, но и к сформированно-сти
его педагогического мышления. Необходима социально организованная
учебная деятельность, направленная
на устранение противоречий между обновленным содержанием образования и
традиционными организационными
формами и методами обучения высшей
школы.
Главная цель высшего образования
на повышении квалификации – формирование творческой личности, способной реализовывать свой потенциал в
динамичных социально-экономических
условиях.
Реализация этой цели предполагает
создание оптимальных условий для
формирования педагогического мышления слущателей в процессе обучения
на повышении квалификации. Конструктивно-операционная технология
проектирования учебного процесса базируется на интегративном принципе
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организа ции обучения на повыщении
квалификации. Дидактической основой
интегративного принципа организации
обучения является концепция развивающего обучения.
Ведущим принципом развивающего обучения учителей начальных классов является осознание субъектом
процесса обучения. В качестве единого
основания процесса обучения нами
выделена учебная деятельность по
анализу логической структуры содержания образования и учебного
процесса. Логико-структурное обоснование обучения должно стать внутренней потребностью и преподавания и учения.
Для эффективной реализации
принципа осознания процесса обучения необходима специальная учебная
знаковая информационная система –
дидактический метаязык интеграции
(ДМИ). ДМИ – средство выявления и
анализа отвлеченных абстрактных
признаков учебного процесса: структуры и линии развертывания.
Дидактический метаязык интеграции создает объективные предпосылки
для внедрения методов научного исследования в учебный процесс в виде метода интегративного обучения.
Дидактический метаязык интеграции – необходимое условие формирования внутренней педагогической
речи студента – основы его педагогического мышления. Педагогическое
мышление проявляется во внешней

педагогической речи – моделировании
учителем собственной дидактической
системы обучения.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы повышения интереса у учащихся к
изучению химии. В частности, показаны роль познавательных заданий, графических органайзеров и нестандартных тестовых заданий для активизации
учебной деятельности.
Ключевые слова: мотивация, развивающий компонент, мыслительная деятельность, методика обучения, познавательные задания, нестандартные тесты,
графические органайзеры.
Annotation
This article addresses the increasing interest of students in the study of chemistry. In
particular, the role of cognitive tasks, graphic organizers and non-standard test tasks for
enhancing learning activities is shown.
Keywords: motivation, developing component, thinking activity, teaching methods,
cognitive tasks, non-standard tests, graphic organizers.
Как известно, новые знания лучше
воспринимаются тогда, когда учащиеся хорошо понимают стоящие перед
ними задачи и проявляют интерес к
предстоящей работе. Постановка целей и задач всегда учитывает потребность учащихся к проявлению самостоятельности, стремление их к самоутверждению, жажде познания нового. Если на уроке есть условия для
удовлетворения таких потребностей,
то учащиеся с интересом включаются
в работу. В связи с этим, постоянно
ведутся поиски методического характера, направленного на повышение
общего уровня усвоения материала
учебного предмета и преобразование
учебного материала в развивающий
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компонент личности учащегося. Все
эти разработки направлены на повышение уровня познавательной самостоятельности, решение учебно-познавательных проблемных задач, которые активизируют процесс учения [1].
Каким бы хорошим знанием предмета, высокий эрудицией не обладал
учитель, традиционный урок мало способствует эмоциональному настроению учащихся на дальнейшее восприятие учебного материала, активизации
их мыслительной деятельности, развитию и реализации их потенциальных
умственных способностей. Лучшему
усвоению учебного предмета, развитию
научного интереса, активизации учебной деятельности учащихся, повыше-
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нию уровня практической направленности химии способствуют наиболее
активные формы, средства и методы
обучения. В частности к ним относятся
средства наглядного представления информации – графические органайзеры,
нестандартные тестовые задания и познавательные задания.
Графические органайзеры – это все,
что каким-то образом помогает организовать информацию на листе бумаги
(или экране компьютера), чтобы улучшить ее запоминание, усвоение, анализ
или применение. В процессе визуализации информации ученик вдумывается,
осмысляет, пропускает информацию
через себя, представляя ее в визуальноконцептуальном ключе. Они помогают
ученику схематично представить сложную информацию простым для понимания образом [2]. Графические органайзеры могут быть заданы учителем, а
могут быть разработаны самими учениками. Графическое представление
информации способствует развитию
умения работать с текстом, так как позволяет учиться формулировать главную мысль, выделять ключевые слова,
делить текст на структурные части, сворачивать информацию в виде вторичных источников (план, алгоритм, таблица, схема), разворачивать ее («читать» формулы, уравнения), перекодировать из визуальной в словесную и
наоборот. Например, использование
графического органайзера диаграмма
Венна при изучении темы «Кислород и
его свойства», помогает визуально сопоставить свойства кислорода и озона
рис.1. Учащимся дается задание пере-

кислород

озон

Рис. 1.Диаграмма Венна

числить общие и специфические свойства кислорода и его аллотропной формы –озона. Выполнение задания в такой форме позволяет более наглядно
выявить различные соотношения между понятиями, способствуя лучшему
усвоению и запоминанию.
Формирование познавательной активности имеет важное значение для
осознанного усвоения знаний по курсу химии. Веление времени заключается в том, что обучение должно быть
организовано с учетом личностной
ориентации и направлено не только на
усвоение содержания предмета, но и
на овладение учащимися способами,
учебными приемами познавательной
деятельности различного уровня, обеспечивающих развитие химического мышления осознанное применение
полученных знаний. Различают следующие формы познавательных заданий- упражнения, химические задачи,
создания стимуляционно – мотивирующих ситуаций, дидактические игры и
другие. Например, в качестве таких
заданий, формирующих познавательный интерес учащихся к предмету,
можно предложить составление синквейна, нерифмованного стихотворения из пяти строк, которые строится
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по правилам [3]. Синквейн по теме
«Соли», получится примерно таким:
Соли
Кислые, двойные
Взаимодействуют, гидролизуются,
распадаются
Являются одним из классов неорганических соединений
Сложные вещества
Кажущаяся простота формы этого
приёма скрывает сильнейший, многосторонний инструмент для рефлексии.
Ведь оценивать информацию, излагать
мысли, чувства и представления в нескольких словах, на самом деле, не такто просто даже ученику старшего возраста.
Чтобы объективно оценить знания
учащихся необходимо их измерить.
Наилучшим и наиболее конкретным
из известных сегодня методов измерения знаний обучаемых, является тестовый контроль. Использование нестандартных тестовых заданий важно
и потому, что каждый учащийся, отвечая на вопросы и выполняя задания
выбранного уровня, может оценить
свою работу, понять, насколько глубоки его знания, умеет ли он делать выводы, систематизировать и обобщать
знания, применять их на практике.
Например, по теме «Кислоты» можно
предложить следующие задания:
1.Установите соответствие между
формулой и названием
Формула
H2SO4
HNO3
H2SiO3
HCl
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Название
Азотная кислота
Серная кислота
Хлороводородная кислота
Кремниевая кислота

2.Встатьте пропущенные слова по
смыслу
Практически все кислоты (кроме
_______) хорошо растворимы в воде.
Растворы кислот в воде изменяют
окраску
специальных
веществ – ______. По окраске индикаторов определяют присутствие кислоты.
Индикатор ________ окрашивается
растворами _______в красный цвет,
индикатор метиловый оранжевый –
тоже в красный цвет.
Слова: индикаторы, лакмус, кремниевая, кислот.
Вопросы формирования познавательной активности учащихся относятся к
числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики, в том числе и химического образования. Проводимые нами работы по методике обучения химии направлены именно
на пробуждение таких мотивов обучения,
которые лежали бы не вне, а в самом процессе обучения, чтобы учащийся учился
потому, что ему хочется учиться, чтобы он
испытывал удовольствие от самого изучения предмета химии.
Использованная литература.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
У МОЛОДЕЖИ
С.Р. Камалова
Ташкентский госудагственный институт востоковедения
В статье рассматриваются деятельность научно-практического исследовательского центр “Оила” при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Работа исследовательского центра проводимая по защите прав семьи в соответствии с Конституцией. А также аспекты формирования семейных ценностей
молодежи.
Ключевые слова: семья, семейные ценности, традиции, молодежь, семейная
педагогика, семейное воспитание, социально-культурная деятельность, фольклор, досуг.

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF FORMING
FAMILY VALUES IN YOUTH.
The article discusses the activities of the scientific and practical research center “Oil”
under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. The work of the research
center is carried out to protect the rights of the family in accordance with the Constitution. As well as aspects of the formation of family values of
 young people.
Key words: family, family values, traditions, youth, family pedagogy, family education, socio-cultural activities, folklore, leisure.
Жизнь человека неразрывно связана с семьей. В ней происходит становление и реализация его личности.
Именно поэтому формирование семейных ценностей у подрастающего
поколения весьма актуально. На разных стадиях жизненного цикла человека его функции и статус в семье постоянно меняются. Так, для ребёнка
семья – это источник его интеллектуального, физического, психического,
эмоционального развития. Для взрослого человека семья является местом
удовлетворения ряда его потребностей, как физических, так и духовных.

В своём развитии семья проходит
ряд последовательно сменяющих друг
друга этапов:
1. вступление в брак;
2. рождение первого ребёнка;
3. окончание деторождения (последний ребёнок);
4. «пустое гнездо» – выпадение из
семьи последнего ребёнка;
5. прекращение семьи со смертью
одного из супругов.
Семья обеспечивает своим членам
физическую, экономическую и социальную безопасность, а также выступает важнейшим инструментом соци89
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ализации личности. Благодаря ей происходит трансляция культурных, этнических, нравственных ценностей.
Семья, таким образом, оставаясь наиболее устойчивым и консервативным
элементом социума, развивается вместе с ним.
Общественность ориентируется на
создание семейного очага, рождение и
воспитание детей, продолжение семейных и национальных традиций, поддержание нравственности. Все это входит в понятие «ценности». К общечеловеческим ценностям относят право на
жизнь, образование, здоровье, создание семьи, рождение детей. В категорию семейных ценностей включены
любовь, доверие, теплые детско-родительские отношения, связь с предками,
наследие потомкам, верность дому.
Становление системы семейных
ценностей происходит на протяжении всей жизни человека, но наиболее сенситивным периодом является
юношеский возраст, так как именно в
это время происходит осознание и
узнавание себя и других, становление
жизненной позиции и основ мировоззрения. Формирование семейных
ценностей молодого человека – противоречивый, закономерный процесс
количественных и качественных изменений имеющегося у него уровня
культуры под влиянием внешних
факторов.
Большинство ученых, видных политических и общественных деятелей
признают, что молодое поколение во
всех странах является резервом для
развития, положительных социальных
90

перемен и технологических инноваций. Идеалы, энергичность и широта
взглядов молодёжи играют центральную роль в процессе постоянного развития устойчивого общества.
В нашей стране реализуется масштабная работа по обеспечению прочности семейных уз, внедрению в сознание молодежи понятия о святости
семьи, повышению их правовой грамотности. В развитии общества, воспитании физически и духовно развитого поколения семья занимает важное место. В статье 63 Конституции
Республики Узбекистан закреплено,
что семья является основной ячейкой
общества, имеет право на защиту общества и государства. Вместе с тем
предусмотрено, что брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон. В защите стабильности
семьи все более важную роль играет
Научно-практический исследовательский центр “Оила” при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Исследовательский центром проводит
работу по защите прав семьи в соответствии с Конституцией нашей страны. В настоящее время в стране более
8 миллионов семей, в том числе более
2 миллионов молодых семей, Так, многие недостатки и проблемы общества
вытекают из социально-духовной среды в семьях. Значит, основу стабильной и процветающей страны прежде
всего составляют прочные семьи. Отдельная глава Конституции нашей
страны посвящена семье, конкретно
определены ее социальный статус, что
редко встречается в основных законах
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других стран мира. Вместе с тем защита семьи государством упорядочивается семейным, гражданским, жилищным, трудовым кодексами Республики
Узбекистан, законами “Об обеспечении занятости населения”, “О дополнительных льготах женщинам”. Дальнейшее совершенствование правовых
механизмов в этой сфере, гармонизация действующего законодательства с
требованиями современности имеют
важное значение в укреплении института семьи.
Исследовательский центр при Кабинете Министров, его территориальные управления, районные, городские
отделы созданы в соответствии с Указом Президента нашей страны Шавката Мирзиёева “О мерах по коренному
совершенствованию деятельности в
сфере поддержки женщин и укрепления института семьи” от 2 февраля
2018 года. Это создало возможности
для обращения к нам при нарушении
прав семьи.
К настоящему времени территориальными управлениями Научно-практического исследовательского центра
“Оила”, районными и городскими отделами приняты обращения более 21
200 физических и юридических лиц,
проблемы которых были положительно решены. В частности, организация
оказала соответствующую помощь по
обращениям, касающимся семейных
проблем, трудоустройства, материаль-

ной помощи, правовой консультации
и оказания медицинских услуг.
Подводя итог, следует отметить, что
семья составляет основу социальной
организации современного общества,
в ней не только сохраняется культура
и создаются условия для передачи традиций от поколения к поколению. Рассматривая семейные ценности как результат определенных социальных
воздействий и как цель воспитания,
образования и просвещения, педагогическая наука исследует содержание,
формы и методы, концентрирует свое
внимание на выявлении методологических, психолого-педагогических основ, условий и принципов формирования ответственного отношения к семье. Изучение формирование семейных ценностей молодежи средствами
социально-культурной деятельности
позволит конкретизировать технологические подходы к формированию
ценностных приоритетов семейного
досуга.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы проектирования кроссвордов на компьютере, как фактор формирования умений у учителей химии овладения методикой использования ИКТ-технологий. Рассмотрены возможности их использования при обучении химии.
Ключевые слова: проектирование, информационные технологии,
неорганическая химия, методика обучения, кроссворд, средства обучения.
Annotation
This article discusses the design of crossword puzzles on a computer, as a factor in the
formation of skills of chemistry teachers in mastering the use of ICT technologies. The
possibilities of their use in teaching chemistry are considered.
Keywords: design, information technology, inorganic chemistry, teaching methods,
crossword puzzle, teaching aids.
Современное общество характеризуется очень быстрыми и глубокими
изменениями. Образование в первую
очередь должно учитывать все происходящие изменения в обществе и менять свою структуру. В настоящее время следует не только дать учащемуся
знания, научить и отработать с ним
конкретные умения и навыки, необходимо обеспечить самоопределение
личности путем создания условий для
ее самореализации в современном обществе. В основе проектировочной деятельности лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои
знания,
умений
ориентироваться в информационном
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пространстве, развитие практического
интеллекта [1].
Проектировочная деятельность может применяться в изучении всех
предметов, в частности и при обучении химии. Реализация проектировочной деятельности на практике ведет к изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он
превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников.
Одними из таковых является, проектирование кроссвордов по химии на
персональном компьютере (ПК). Большие возможности для личностного
развития предоставляет их использование в учебно-воспитательном процессе. В предлагаемой проектировоч-
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ной деятельности кроссворд служит
для проверки знаний не только того,
кто его разгадывает, но также для того,
кто его создает.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Планируемый результат: создание
оформлений тематического кроссворда.
Предметно-содержательная область: химия.
Ход проекта:
– определение темы для кроссворда;
– отбор материала, его анализ и составление вопросов с ответами;
– создание макета кроссворда на
бумаге;
– создание макета кроссворда на
ПК;
– запись вопросов и ответов к
кроссворду;
– представление результатов работы учителя.
Например, составление кроссворда
по основным терминам неорганической химии. Выбираем из курса химии
наиболее распространенные понятия
и записываем их значение.
1.Соли – сложные вещества, представляющие собой продукты полного
или частичного замещения водорода в
кислоте на металл или гидроксильной
группы в основании на кислотный
остаток.
2. Неэлектролит - вещество, которое не диссоциирует на ионы в растворе.
3.Гидролиз - это взаимодействие
солей с водой, в результате чего обра-

зуются слабые электролиты, выделяется газ, выпадает осадок или получаются слабо диссоциирующие соединения:
4.Молекула - мельчайшая частица
вещества, определяющая его основные
химические свойства и состоящая из
атомов, связанных между собой химическими связями
5.Анод - положительный электрод.
Атомы самого анода (растворимый
анод) или отрицательные ионы отдают
аноду свои электроны.
6.Группа - вертикальный ряд в Периодической системе
7.Анион – отрицательно заряженный ион
8.Ингибитор - катализатор, который замедляет химическую реакцию
9.Ионы – частицы, у которых количество электронов больше или меньше
положительного заряда ядра.
10.Химия - наука о веществах и закономерностях их превращений.
11.Фаза – гомогенная часть гетерогенной системы, отделенная от других
фаз поверхностью раздела.
12.Галогены – химические элементы главной подгруппа VII группы
13.Индекс – число атомов определенного элемента в составе молекулы
или формульной единицы.
14.Кислота – это электролит, при
диссоциации которого образуются катионы водорода и анионы кислотного
остатка.
Далее составляем макет кроссворда
на ПК в программе Hot Potatoes JCross
(специальная программа для составления кроссвордов). Далее вписываем
значение каждого термина по горизон93
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Рис.1. Значение терминов

Рис.2. Шаблон кроссворда

Рис. 3. Этапы заполнения кроссворда

Рис.4. Заполненный кроссворд

тали и вертикали. После этого сохраняем и на экране появляется готовый
шаблон рис.1-2. По мере ответов учащихся кроссворд будет заполняться и
в конце высветится процент правильности ответов. Рис. 3-4. В ходе выполнения проекта роль преподавателя состоит в организации самостоятельной
познавательной, творческо-практической деятельности учащихся. Они могут обратиться за помощью и к своим
товарищам. Помогающий получает
при этом не меньшую помощь, чем обратившийся к нему, поскольку его зна-

ния закрепляются при объяснении
своему однокласснику. Лучшие работы
распечатываются и используются учителями на уроках. Такие проекты позволяют получить оценки сразу по нескольким предметам. Они наглядно
показывают учащимся практическую
ценность приобретенных ими знаний.
А использование возможностей персонального компьютера, способствует
саморазвитию, формированию информационно-коммуникационных навыков не только у учащихся, но и преподавателей химии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА ДРАМАТИЗАЦИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ
Тошбоева Барно
Андижанский государственный университет Республика Узбекистан.
btoshboeva@mail.ru
Аннотация. Данная статья посвящается использованию приема драматизации при обучении иностранным языкам в младших классах средней школы.
урок-драматизация создает такие условия, когда ребенку хочется слушать
иноязычную речь, говорить на иностранном языке, когда он вовлечен в деятельность и испытывает чувство удовлетворения от того, что он делает, что он
может делать на иностранном языке.
Ключевые слова: Драматизация, начальный этап, мотивация, внеурочное
время, цели, говорение, аудирование, письмо, чтение, куклы.
Annotation. This article focuses on the use of dramatization when teaching foreign
languages in
 initial stage of secondary school. Dramatization creates such conditions
when a child wants to listen to a foreign language speech, speak a foreign language, when
he is involved in activities and feels a sense of satisfaction with what he does, what he can
do in a foreign language.
Keywords: Dramatization, initial stage, motivation, extracurricular activities,
goals, speaking, listening, writing, reading, dolls.
С первых лет независимости в нашей стране серьезное внимание уделяется организации обучения иностранным языкам на основе современных
требований. В частности, в пункте 4.4.
«Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан», касающемся развития сферы образования и науки, определены такие важные
задачи как «кардинальное повышение
качества общего среднего образования, углубленное изучение иностранных языков, информатики, других
важных и востребованных предметов,
включая математику, физику, химию,
биологию.
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Иностранные языки интенсивно изучаются детьми, начиная с первого
класса школы или даже детского сада.
Проблеме раннего обучения в настоящее время уделяется много внимания.
На сегодняшнем этапе развития методика иностранного языка все более
ориентируется на развитие творческой
речи учащихся, на обучение адекватному выражению сложнейших мыслей
применительно к условиям и участникам общения, а не просто речевое реагирование и речевое приспособление к
коммуникативной ситуации. Обучение
должно быть организовано так, чтобы
ребенок добывал знания, а не получал
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их для запоминания в готовом виде,
чтобы он овладевал навыками и умениями в результате своего труда.
Одним из таких приемов, отвечающим многим из этих требований, является прием драматизации. Прием
драматизации позволяет овладевать
основами всех видов речевой деятельности, так как создает базу для обучения аудированию, чтению, говорению
и письму; он предоставляет условия
для становления творческой, эмоционально-волевой, интеллектуально развитой личности; способствует положительному влиянию на формирование психических процессов детей
среднего школьного возраста.
Таким образом, можно сделать вывод, что драматизация способствует
достижению следующих целей:
1. Образовательная: углубление
знаний по предмету, расширение лексического запаса, получение дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих странах, комплексное применение навыков
употребления изучаемых в средней и
средней школе времен английского
языка в монологической и диалогической речи учащихся, постановка произношения и отработка фонетических
трудностей при драматизации произведений и многие другие цели, ведущие к основной задаче, – используя
полученные знания, применять их при
общении на иностранном языке, возможность «выхода в речь».
2. Развивающая: развитие навыков
устной речи, формирование личности,
способной к межкультурному обще-

нию через коммуникативные умения;
развитие мышления, памяти, внимания, актерского мастерства; развитие
интеллектуальной, эмоциональной и
речевой активности детей, которые в
совокупности обеспечивают благоприятные условия для овладения языком.
3. Воспитательная: воспитание умения работать в команде дружного коллектива, ознакомление с культурой и
обычаями англоязычных стран (воспитание социокультурной компетенции); всестороннее развитие личности
ребенка средствами иностранного
языка.
Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным
общением. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер.
Во-первых, драматизация, как никакой другой приём, может помочь
учителю преодолеть сопротивление
ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно
достигая которых, он будет хотеть
двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом.
Во-вторых, драматизация способна
вызвать у учеников большее желание
изучать язык и совершенствоваться в
нём, так как большая часть ответственности перекладывается с педагога на
обучающегося, и ребёнок понимает,
97
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что он не вправе подвести своих друзей, а поэтому более серьёзно подходит к работе с текстом постановки:
участвуя в драматизации, ученик часто
попадает в ситуацию «творческого напряжения», требующую принятия незамедлительного решения. Если, например, ребёнок забыл текст, то чаще
всего он активизирует все свои силы и
начинает говорить спонтанно, так как
хорошо представляет предмет разговора, понимает ситуацию общения,
имеет наработанную лексику.
Драматизация, как ни какой другой
приём, позволяет учителю наиболее
полно осуществлять личностно-ориентированный подход. Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями.
Учащиеся младшего школьного
возраста всегда с удовольствием наблюдают за действиями кукол, слушают, стараются почувствовать образ, и
процессы аудирования и активизации
употребления лексики или грамматического явления проходят более остро
и более эмоционально. Обыграть можно любую игрушку, от простейших
действий с ней всегда можно перейти к
следующему этапу урока.
Следовательно, урок-драматизация
создает такие условия, когда ребенку
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хочется слушать иноязычную речь, говорить на иностранном языке, когда
он вовлечен в деятельность и испытывает чувство удовлетворения от того,
что он делает, что он может делать на
иностранном языке. Организация урока с использованием кукол, сказочного
сюжета способствует увлеченной работе учащихся, побуждению к активности. Это позволяет исключить использование дополнительных приемов
активизации.
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УРОК – ЭТО ЗЕРКАЛО ОБЩЕЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ
Мавжудахон Ураимова
старший преподаватель территориального центра переподготовки
и повышения квалификации работников народного образования
при Андижанском государственном университете,
Расулова Мохигул
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Аннотация. В данной статье речь идет об уроке как основа всего учебно-воспитательного процесса в школе, неиссякаемый источник, который помогает
ученикам набраться сил. На уроке формируется человек завтрашнего дня,
поэтому быть учителем – не только высокая честь и обязанность, но и большая
ответственность.
Ключевые слова: Урок, планирование, нестандартный, основа правильная
организация, учебно- воспитательный процесс, школа
Annotation. This article deals with the lesson as the basis of the whole educational
process at school, an inexhaustible source that helps students gain strength. The person of
tomorrow is formed in the lesson, so being a teacher is not only a high honor and duty,
but also a great responsibility.
Keywords: lesson, planning, non-standard, the basis of proper organization, the
educational process, school.
Для развития и процветания любого государства необходимо формирование интеллектуального потенциала
нации, воспитание и обучение высококвалифицированных, конкурентно
способных кадров, востребованных в
современном обществе. При этом приоритетом становится воспитание грамотной молодёжи.
В нашем государстве активно «разрабатываются и внедряются эффективные организационные и педагогические формы и средства духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, основанные на
богатых национальных культурно-

исторических традициях, обычаях народа и общечеловеческих ценностях».
В.Ю. Троицкий говорит о том, что
«…сознательное и прочное усвоение
знаний учащимися происходит в процессе их активной умственной деятельности. От того, насколько сознательно, творчески, с желанием будут
учиться дети, зависит в дальнейшем их
полноценное развитие».
Основой правильной организации
учебно- воспитательного процесса в
школе является несомненно правильно организованный урок. В СМИ я
однажды прочитала, что «…учитель за
свою жизнь даёт более 25 тысяч уро99
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ков, а ученик посещает более 10 тысяч
уроков. Всё самое важное для ученика
совершается именно на уроке».
Как одному из самых главных составляющих грамотной стратегии обучения и воспитания, В.А. Сухомлинский
дал следующее определение: «Урок –
это зеркало общей и педагогической
культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его
кругозора, эрудиции». Чтобы подготовить качественный урок, содержательно и методически наполненный, от
уровня проведения которого зависит
качество подготовки учащихся по той
или иной учебной дисциплине, необходимо учителю провести тщательную
подготовку и обратить внимание на
свою профессиональную подготовленность. Учителю необходимо так спланировать свой урок, чтобы он стал подобен любому произведению искусства
с определённым замыслом, завязкой и
развязкой. Этот урок должен вызвать
неподдельный интерес у учащихся,
привлечь их внимание, настроить на
рабочий лад, послужить толчком к
формированию творческого сознания
и познавательной активности. При
правильном планировании и организации урока, во-первых, необходимо обратить внимание и на место урока в
учебном плане, на традиционность или
нестандартность проведения занятия.
При этом каким будет урок – определяет сам учитель. Это решение находится
внутри каждого учителя, так как он сам
знает свои возможности, свои способности, он сам решает как адаптировать
свои знания. Во- вторых, правильно
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определить цели урока, установить задачи личностного развития школьников и спланировать ситуации развивающего типа. При этом цели учителя
должны стать стимулом и стремлением
учащихся.
Урок – первооснова всего учебновоспитательного процесса в школе, неиссякаемый источник, который помогает ученикам набраться сил. На уроке
формируется человек завтрашнего
дня, поэтому быть учителем – не только высокая честь и обязанность, но и
большая ответственность. Ведь именно на уроке происходит самое важное
для ребёнка – постижение мира, осознание своего Я, своего места на Земле.
Значит, урок должен быть тщательно
подготовлен, необходимо разработать
каждый элемент урока.
Сегодня мы много говорим о модернизации школьного образования,
часто забывая, что это не абстрактное
понятие, а будничная, конкретная работа. Каждый наш день – творческий
поиск, решение вопросов: как сделать
уроки и внеклассные мероприятия понастоящему обучающими. Каким должен быть урок сегодня и завтра? Что
помогает улучшить работу, сделать ее
более качественной, эффективной?
Наверное, не случайно профессию
педагога сравнивают с профессией актера. И дело тут не только в том, что,
как и актер, учитель должен уметь
установить контакт с людьми, заинтересовать их, увлечь. Как не бывает
одинаковых спектаклей, так не может
быть и похожих уроков. Педагог-новатор Е.Н. Ильин советует: «Не бойтесь
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быть артистичными. Мы себя не демонстрируем. Мы себя передаем.
Урок – это социальность, публичность,
человечность».
К сожалению, в новых социокультурных условиях, в которых оказалось
современное общество, когда «век расшатался», «порвалась связь времен» –
разрушены прежние идеалы, размываются нравственные ориентиры, угрожающе деформируется личность молодого
человека,
часто
не
различающего, где добро и зло, красота и уродство, колоссальный нравственный и эстетический потенциал
литературы остается невостребованным юным читателем в той мере, в какой это необходимо сегодня подрастающему поколению. Учителя сетуют на
то, что книга вообще уходит из жизни
современного школьника. Чтение рассматривается чаще всего как принудительное учебное занятие или как «развлекаловка» (с соответствующим выбором книг).
Любой урок, у которого есть что-то
оригинальное, выдающееся, классифицируется как нестандартный. Найти
такую нестандартность становится для
многих учителей важнейшей задачей.
Поиск новшеств в образовании и
воспитании подрастающего поколения обусловлен социально-экономическими изменениями, происходящими в нашей стране и во всем мире,
широкой информацией об образовательном процессе, ускоряющимся про-

цессом морального обесценивания и
устаревания знаний и навыков, ранее
существовавших методов и приемов
обучения языкам. Поэтому для современного этапа преподавания русского
языка характерно активное внедрение
новых педагогических и информационных технологий обучения.
В настоящее время технологизация
педагогического процесса – это тенденция его развития, которая направлена на повышение эффективности
образовательного процесса, гарантию
достижения учащимися запланированных результатов обучения.
Любая человеческая деятельность
имеет два уровня: первый – технологический («как это делается») и второй –
трудовой («как это сделать» или «как я
это буду делать»). Технология всегда
разрабатывается, проектируется заранее. Планирование трудового процесса осуществляется на основе технологии. Технология объективна, она не
зависит от личных свойств человека,
ее реализующего.
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Аннотация. Данная статья посвящается при использовании которых учебная деятельность носит творческий характер, формируются познавательный
интерес и творческое мышление. Требования к активным методам обучения:
научность, связь цели и задач обучения с темой занятия, связь нового материала с ранее изученным и усвоенным, учет индивидуальных особенностей детей,
соответствие возрасту детей.
Ключевые слова: Активные методы, творческое мышление, мотивация,
этапы использования, виды методов, нужный результат.
Annotation. This article is devoted to the use of active teaching methods in which
learning activity is creative in nature, cognitive interest and creative thinking are formed.
Requirements for active teaching methods: science, communication of the purpose and
objectives of training with the topic of the lesson, connection of the new material with the
previously studied and learned, consideration of the individual characteristics of children,
matching the age of children.
Key words: Active methods, creative thinking, motivation, stages of use, types
of methods, the desired result
Интерес школьника к конкретному
учебному предмету служит необходимой предпосылкой к обучению, поэтому формирование мотивации играет
важную роль при подготовке к уроку
или планировании курса. Чтобы создать мотивацию общения на языке в
учебных условиях, необходимо использовать ситуацию, т.е. обстоятельства, в которые ставится старшеклассник, которые вызывают у него потребность говорить. В процессе просмотра
видеофильмов на английском языке на
уроках создаются такие условия, когда
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ученики вступают в разговор, обсуждение.
Традиционные формы обучения
утрачивают свое значение, все шире используются активные методы обучения, которые вовлекают студентов в
активную учебно-познавательную деятельность. Активными называют методы, при использовании которых учебная деятельность носит творческий характер, формируются познавательный
интерес и творческое мышление.
В современной педагогике существует несколько классификаций.
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1. По решению дидактических задач: методы приобретения знаний, методы формирования навыков и умений, методы использования знаний,
методы творческой деятельности.
2. По характеру познавательной
деятельности: информационно-рецептивные, репродуктивные (закрепление
полученных знаний), эвристические, в
дошкольной педагогике – частичнопоисковые, исследовательские.
3. По компонентам учебной деятельности: методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности, методы стимулирования мотивации учебной деятельности,
методы контроля и самоконтроля.
4. По источнику передачи и получения знаний, проще говоря, по источнику получения информации: словесные, наглядные, практические.
Остановимся подробнее на классификации по источнику получения знаний. Она является наиболее распространенной в дошкольной педагогике.
Наглядные методы
1) Наблюдение – основной метод в
обучении дошкольников.
Виды наблюдений:
• распознающего характера (например, форма, цвет, величина) за изменениями и преобразованиями объектов
(например, рост и развитие растений,
животных)
• репродуктивного характера, когда
по отдельным признакам устанавливается состояние объекта (например, по
цвету ягоды определяется ее спелость)
2) Рассматривание картин в целом
и детально

3) Демонстрация кинофильмов,
мультфильмов, диафильмов, диапозитивов.
Этапы демонстрации:
• предварительная беседа о том явлении, о котором будет фильм
• после просмотра фильма – обмен
впечатлениями
• через несколько дней – повторный
показ
• беседа после повторного просмотра
Практические методы
1) Упражнения – многократный
повтор ребенком умственных и практических действий.
Виды упражнений: подражательно – исполнительские, конструктивные, творческие.
2) Игровой метод. Можно использовать разные компоненты игровой
деятельности и сочетать их с вопросами, указаниями, объяснениями.
3) Элементарный опыт – преобразование жизненной ситуации с целью
выявления скрытых свойств объекта.
4) Моделирование – процесс создания моделей и их использование для
формирования знаний о свойствах,
структуре объектов.
Виды моделей: предметные, графические, предметно-схематические.
Словесные методы
1) Рассказ взрослого и рассказ ребенка
2) Чтение художественных произведений детям расширяет и обогащает
знания детей об окружающем, формирует их способности к восприятию и
пониманию художественной литературы.
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3) Беседы: предварительные, итоговые (по обобщению)
Требования к методам обучения:
научность, связь цели и задач обучения с темой занятия, связь нового
материала с ранее изученным и усвоенным, учет индивидуальных особенностей детей, соответствие возрасту
детей.
Методы обучения – пути и способы
решения задач обучения и воспитания. Использовать разные методы обучения надо в комплексе, и тогда они
принесут нужный результат. Таким
образом можно достигнуть нужного
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уровня умственного развития детей
гораздо быстрее и эффективнее.
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