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Роль української мови (за професійним спрямуванням) 
у формуванні професійного мовлення студентів 
неспеціальних факультетів

Юрійчук Н. Д.
кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри української лінгвістики 
та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ  
імені Григорія Сковороди»

Постановка проблеми. Високі вимоги 
до професійної підготовки фахівців 
сьогодні висувають перед закладом вищої 
освіти гідні завдання, одним з яких є пошук 
ефективних методик розвитку мовленнєвої 
компетентності студентів неспеціальних 
факультетів. Вміння спілкуватися у всіх 
сферах суспільного життя, спілкуватися 
мовою професії підвищує рівень культури, 
результативність праці, допомагає 
комфортно почуватися у колективі, вести 
ділові переговори тощо.

Аналіз останніх джерел. Проблема 
формування українського професійного 
мовлення студентів неспеціальних 
факультетів належить до числа актуальних 
досліджень науковців (Н. Бабич, І. Білодід, 
В. Виноградов, Б. Головін, С. Єрмоленко, 
А. Коваль, Л. Мацько, Л. Паламар та ін.). 
Проте аналіз наукових праць, свідчить про 
складність, багатоаспектність та 
недостатню дослідженість проблеми.

Мета даної розвідки полягає у 

вивченні ролі української мови (за 
професійним спрямуванням) у формуванні 
професійного мовлення студентів 
нефілологічних спеціальностей ЗВО.

Виклад основного матеріалу. За 
змістом «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» як навчальна дисципліна 
на нефілологічних спеціальностях 
ґрунтується на тих розділах з української 
мови, що вивчаються у закладах загальної 
середньої освіти, закладає основи фахової 
мови, з перспективою використання 
здобутих знань у професійній діяльності, 
продовжує формувати мовну компетенцію, 
комунікативні навички майбутніх фахівців 
та сприяє становленню національно 
свідомої особистості.

Завдання курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» полягають у 
тому, щоб: «дати студентам ґрунтовні й 
систематичні знання з усіх розділів україн-
ської мови; забезпечити оволодіння норма-
ми української літературної мови, з метою 

Ключові слова. Професійне мовлення, культура усного й писемного 
мовлення, фахова термінологія, норма української мови, ділові папери.

Key words: professional broadcasting, culture of oral and written language, 
professional terminology, norm of Ukrainian language, busines spapers.
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правильного вживання мовних засобів, до-
тримання вимог культури усного й писем-
ного мовлення, застереження від найпоши-
реніших помилок, знаходження найдоціль-
ніших лексико-граматичних засобів для 
кожної конкретної мовленнєвої ситуації; 
навчити професійної мови, збагатити їхній 
словник, особливо термінологічною, фахо-
вою лексикою та лексикою загально інте-
лектуального характеру; дати їм основні 
відомості з історії української мови, стиліс-
тики; навчити працювати з текстами різних 
стилів мовлення, що в результаті дає змогу 
забезпечити їм у мінімальному обсязі ту 
лінгвістичну освіту, яка необхідна кожній 
людині будь-якого фаху; сформувати вмін-
ня й навички складати ділові папери, при-
діляючи основну увагу документам низько-
го рівня стандартизації, що передбачають 
мовленнєву творчість автора, а не просто 
заповнення бланка (автобіографія, характе-
ристика, заява, службові записки, протокол 
та ін.) [2, c. 127]».

Студенти повинні володіти вміннями та 
навичками: «застосовувати здобуті теоре-
тичні знання на практиці; говорити україн-
ською мовою з дотриманням правил літе-
ратурної вимови; грамотно писати, дотри-
муючись правил орфографії та пунктуації; 
визначати стиль і жанр тексту; правильно 
складати ділові папери; розрізняти види 
тексту (опис, розповідь, роздум); користу-
ватися різними словниками, довідниками 
[3, c. 153]».

Безумовно, у процесі мовної підготовки 
студентів необхідно враховувати специфіку 
їх майбутньої спеціальності та рівень 
отримуваної кваліфікації. Вивчення 
української мови (за професійним 
спрямуванням) у закладі вищої освіти 
покликане навчити студентів свідомо 
оперувати мовними одиницями, правильно 
підійти до вирішення мовних труднощів, 
що неминуче виникають у професійній 
діяльності.

Структура курсу повинна відповідати 
потребам і специфіці кожної спеціальності, 
і у галузі термінології, і у формуванні 
навичок усного мовлення. Зміст дисципліни 
має визначатися потребами формування 
навичок грамотного усного і писемного 
фахового мовлення, реалізації норм 

сучасної української літературної мови в 
різних ситуаціях професійного спілкування. 
Тому загальна стратегія курсу має бути 
пов’язана з досягненням мовної компетенції 
студента в обраній ним професійній сфері, 
що стає згодом одним з першорядних 
свідчень фахової зрілості випускника ЗВО. 
Йдеться не про звичайне вивчення 
української мови, а про вивчення мови як 
форми удосконалення професійних 
навичок.

«Оскільки матеріальну основу мови 
становить лексика, основна увага на занят-
тях з української мови зосереджується на 
різних видах словникової роботи, що має 
на меті насамперед збагатити словник сту-
дентів, особливо термінологічною, фахо-
вою лексикою, виховати в них чуття слова, 
навчити вільно орієнтуватися у словнико-
вому запасі української мови, правильно 
використовувати його, залежно від сфери й 
мети спілкування [4, c. 5]».

Під час опрацювання фахової та ділової 
термінології студенти виконують різні 
види роботи, зокрема, виписують зі слов-
ників відповідні терміни, визначають по-
ходження, значення, сферу вживання, 
вчаться правильно їх писати, впроваджува-
ти у відповідні контексти, укладають сино-
німічні ряди слів, визначають їх великі ви-
разові можливості, семантичні відтінки, 
добирають синоніми-відповідники до слів 
іншомовних, здійснюють переклад слів, 
різних за сферою функціонування тощо. 
Сприяють піднесенню мовної культури і 
вправи на редагування речень, словосполу-
чень, аналізуються поширені в усному мов-
ленні типові помилки у вживанні лексич-
них засобів, у побудові словосполучень. 
Все це сприяє піднесенню загальномовної і 
фахової мовної культури майбутніх фахів-
ців.

Висновки. Отже, проблема формуван-
ня українського професійного мовлення 
студентів неспеціальних факультетів пови-
нна бути першочерговою турботою викла-
дачів закладів вищої освіти, оскільки, вчи-
ти української мови – це надважливе соці-
альне завдання, від якого залежить підго-
товка майбутнього інтелектуального 
потенціалу країни. Глибокі знання профе-
сійної мови сприяють оволодінню фахом, 
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підвищують ефективність праці, зміцню-
ють ділові стосунки тощо.
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English riddles and their types, analysis, and importance in 
the development of linguistics

Imomova M. U.
a student of Master’s degree Uzbekistan State World Languages University

A language is not only a means of com-
munication but also a part of development of 
humanity and a society. As a part of develop-
ment of humanity and a society, a language 
and its units do a number of significant func-
tions in practice, such as saving, sharing, edit-
ing certain information from a person to an-
other one continuously. Via a language, that is 
to say, a communication, all the nations can 
save their culture, history, rules, and manners 
in reality by utilizing its means, units. Also, 
we can mention another factor that an oral 
communication was the first to appear in the 
development of humanity, so provided that 
users (people) of this or that language use it 
actively, the language can survive. For in-
stance, proverbs, riddles, saying, quotations, 
poems are considered as basic units of a cer-
tain language which store cultural, historical, 
ethical features of this or that nation. By 
studying those units deeply, one can under-
stand cultural behaviour, manners, and ethical 
rules of a particular nation. Since riddles are 
the basic focus of our investigation, we ana-
lyse them from different perspectives to reveal 

hidden messages and functions beyond them 
in this article step by step based on the results 
of our investigation.

A riddle can be in a form of a statement, 
question or phrase which has a double or 
veiled meaning in general. Besides, the most 
significant feature of riddles is to be a puzzle 
to be solved by a person (a listener). Accord-
ing to our research analysis, there are two ba-
sic types of riddles: 1. Enigmas – problems 
which are expressed in a metaphorical and al-
legorical language which require a person (a 
reader or listener) to use his or her ingenuity 
and careful thinking to find solutions correct-
ly. 2. Conundra – questions relying for their 
effects on punning in either the question or the 
answer while finding out [4]. Besides that, it is 
remarkably difficult to define riddles precisely 
of which most scholars have debated for a 
long time, and the first scholar who attempted 
to do so was Robert Petsch in 1899 [1]. Fol-
lowing this attempt, Robert A. Georges and 
Alan Dundes also contributed to this process 
and stated that “a riddle is a traditional verbal 
expression which contains one or more de-

Annotation. Riddles are considered as one of the most common means of the 
development of any language which save elements, features of this or that lan-
guage over a long period of time. In this article, the theoretical and practical 
importance of English riddles are outlined by the author in detail along with their 
types, role in the development of the English linguistics.

Key words: riddle, linguistics, concept, meaning, language, English, theo-
retical importance.
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scriptive elements, a pair of which may be in 
opposition; the referent of the elements is to 
be guessed” [3]. There have been a number of 
investigations on analysing riddles by cata-
loguing, typologising, defining, and collecting 
them. Initially, researchers analysed riddles 
out of their social performance contexts sepa-
rately which did not allow them to be able to 
reveal hidden messages and features. After 
some time, the rise of anthropology in the 
post-War period challenged other scholars to 
sudy riddles in social contexts revealing cov-
ered features widely in practice [2]. This ad-
vancement also interested linguists to study 
riddles according to their semantic analysis.

Most riddles are similar in many countries 
and cultures because of their meanings, sym-
bols, and origins. In addition, there have been 
borrowings of riddles across countries and 
nations over the centuries in practice. Accord-
ing to the results of our research, we can pre-
sent the following types of riddles based on 
their symbols, semantic features:

The Writing-riddle. In this form of rid-
dles, the basic topic is writing equipment, 
such as pens, pencils, and so on. For example, 
‘Always wooden and covered in paint it can 
make you laugh or hide, because something 
dark is inside what is it?’ (Pencil).

The Year-riddle. This type of riddles are 
about months or days which are described in a 
metaphorical language. For instance, ‘What 
leaps one time out of four?’ (Year).

The Person-riddle. In this type of riddles, 
objects can be used as symbols of people by 
which listeners or readers can easily find their 
answers. As an example of this type, this one 
can be cited: ‘What is the only animal without 
the ability to fly but still does?’ (Man).

Two-legs, three-legs, and four-legs. This 
type of riddles are mostly formed with a word 
‘leg’. This style eases the ways of finding so-
lutions to them for readers or listeners in 
practice. For example, ‘What has 4 legs in the 
morning, 2 legs in the afternoon, 3 legs at 
night?’ (Human).

The Cow-riddle. Riddles of this type are 
generally about a cow, and small parts of its 
body are used as hints to make them easy to be 
found out by readers or listeners. For instance, 
‘You might find these in a field. If they have 
horns I’d be wary. The females produce white 

stuff. That gets classified as dairy’ (Cow).
The Rider-and-horse riddle. By this type 

of riddles, both an animal and a person are 
described in a metaphorical language to repre-
sent them. We can take this riddle as an exam-
ple: ‘I have four legs but I’m not a dog. I can 
run fast but I’m not a cheetah. I like carrots 
but I’m not a rabbit. I have a mane but I’m not 
a lion. I can be ridden but I’m not a motorcy-
cle’ (Horse) [5].

The Featherless bird-riddle. This type of 
riddles is common in Central Europe, and ob-
jects which have somehow similar functions 
with birds are taken into consideration. By 
representing them, a metaphorical language is 
utilized in practice so as to make them easy for 
listeners or reader to be found easily. We can 
take this riddle as an example for this type: 
‘White bird featherless, Flew from Paradise, 
Perched upon the castle wall; Up came Lord 
John landless, Took it up handless, And rode 
away horseless to the King’s white hall’ 
(Snowflake) [4].

Over the centuries, riddles have been a 
part of written records, and the number of rid-
dles have extended by collecting not-recorded 
ones from oral tradition by scholar so as to 
save, analyse, and share them in a language 
and records. Following this principle assists 
linguists to scientifically analyse riddles to 
reveal their hidden features into practice in 
detail. As a result of their contributions, the 
scope of riddles and their varieties have ap-
peared around the world from countries to 
countries gradually. During the formations of 
those riddles in practice, a number of factors 
were taken into account as well, such as their 
cultural background, ethical features and ele-
ments in order to make them comprehensive 
for the members of their nations to find an-
swers to riddles.

To sum up, there has also appeared the 
Riddle Game which is called guessing game, 
and the rules of this game are easy, that is to 
say that one person asks a certain riddle, and 
the other one answers. If a given answer is 
wrong, that person loses, and the game stops. 
Such intellectual games require a person to be 
genius and use his or her skills to be able to 
find answers quickly and actively. Riddles are 
also an indivisible part of a language which 
stores inner significant linguistic features.
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Social value in reading activity is con-
nected with the formation of social conscious-
ness, culture, moods and needs of people. This 
profession is exciting, creative for the person 
who has chosen it, it is a source of constant 
growth and improvement.

At the same time, the profession of teacher 
is complex and difficult. A teacher called to 
shape a person of the future must not only 
keep up with social, scientific, technical and 
cultural progress, but also be ahead of him and 
have the ability to predict.

Teachers’ professional qualities are vital 
for innovation. The quality of education is 
mainly determined by the competence of 
teachers and the possibilities of its use in edu-
cational practice. The professional and per-
sonal qualities of the teacher are the most im-
portant prerequisite for the successful devel-
opment of the education system.

A professional passport is a kind of pass-
port that contains a set of personal qualities, 

pedagogical and special knowledge and skills 
required for a teacher. It is on the basis of this 
document that curricula are drawn up, which 
determine the amount and differentiation of 
study time by subject matter, the requirements 
for knowledge, skills and skills of the future 
teacher, embedded in the programs and text-
books. Professiograms ‒ a system of require-
ments that the profession puts to the person.

The professional chart reflects the moral 
and psychological traits that are necessary for 
future educational and educational work with 
children and which should be developed in the 
process of self-education and upbringing 
within the walls of a higher educational insti-
tution [1,с.126]. The main qualities of the 
teacher of geography on the background of the 
profession:

1. Humanity ‒ the love of children, the 
ability to respect their human dignity, the need 
and ability to provide qualified pedagogical 
assistance in their personal development.
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2. The most important quality that a teach-

er must possess is the love of children. It is a 
wise, kind, and exacting love that teaches one 
to live.

3. True intelligence – high level of devel-
opment of intelligence, education in the field 
of geography, erudition, high culture of be-
havior.

4. Truthfulness, justice, honesty, honesty, 
dignity, hard work, dedication. An important 
role is played by the personal qualities of the 
teacher, his sensitivity to another person, hu-
manity in thoughts and actions. But this does 
not reduce the relevance of such a feature as 
demanding. Equity is a must in the teacher’s 
attitude towards students. At the same time, he 
should not hide his discontent or even resent-
ment if the students deserve it. Relationships 
with students always require a sense of meas-
ure, unacceptability of extremes that go be-
yond decency and pedagogical expedien-
cy. The teacher should always be firm, stead-
fast, consistent in his or her demands and at 
the same time flexible, able to review his / her 
individual decisions and requirements, if this 
is determined by the particular circumstances 
and interests of the case. He is an older friend, 
a companion of students, but above all their 
mentor, leader. Therefore, a teacher’s friendly 
relationship should not go into familiarity and 
paternity.

5. Innovative style of scientific and peda-
gogical thinking, willingness to create new 
values and make creative decisions.

6. The love of geography, the need for 
knowledge, in a systematic self-educa-
tion. There are two major educational para-
digms in the world that are defined by the 

United Nations International Commission on 
Education, Science and Culture: «education 
for all» and «education for life».

In this context, the modern teacher of ge-
ography must supplement, deepen and im-
prove his knowledge, acquire a new level of 
competence and level of pedagogical skill. To 
successfully solve the tasks facing the teacher, 
to always be an interesting person for stu-
dents, you need to constantly learn your-
self. The great Ukrainian teacher V Sukhom-
linsky emphasized the importance of self-edu-
cation and self-development, self-education 
and self-realization: «The teacher must work 
actively on himself ‒ this is the key to profes-
sional success. The teacher must be self-edu-
cated. The driving force behind this process is 
the desire to change ourselves and improve 
ourselves» [2].

Each teacher must have the pedagogical 
skills that he / she acquires in the course of his 
/ her practical activity and mastering the ad-
vanced pedagogical experience of the modern 
school. The success of a teacher in mastering 
a pedagogical skill depends on his pedagogi-
cal abilities. Effectively influences on the de-
velopment of pedagogical abilities the correct 
organization of educational process in educa-
tional institutions .
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Украина – очень образованная страна: 
мы занимаем четвертое место в мире по 
количеству граждан с высшим образовани-
ем. Однако по качеству подготовки персо-
нала в компаниях и организациях мы 94-е, 
а дипломы пылятся в 80% граждан. Работо-
датели жалуются, что даже магистры ока-
зываются не готовыми к работе, а потому 
студентов приходится переучивать [1].

Основой успешного экономического 
развития страны является качество и систе-
ма образования. В результате стремитель-
ных экономических преобразований, появ-
ления новых технологий, изменения самой 
парадигмы индустриального развития 
можно наблюдать некоторое ослабление 
связи между государственными учебными 
заведениями и рынком труда.

Да и проблема не только в этом. В 
2019 году было проведено комплексное ис-
следование [2], где охарактеризованы основ-
ные негативные стороны глазами студента, 
которые непосредственно влияют на качество 
образования. Среди таких можно отметить:

• непривлекательность существующих 
методов проведения занятий в той форме, 

которая используется преподавателями 
сейчас;

• невозможность совмещения обучения и 
практического применения навыков.

Из представленной информации того 
же исследования становиться понятно, по-
чему запрос на дистанционное обучение 
значительно выше, чем есть на самом деле. 
Только 40% респондентов посещают заня-
тия в среднем на 81-100%. Остальные 60% 
посещают занятия гораздо реже. Так 25% 
студентов посещают занятия в среднем 
на61-80%, еще 25% учащихся посещают 
занятия в среднем на 41-60%, а остальные 
10% – на 21-40%. И это ни в коей мере не 
говорит о том, что студенты ныне стали 
более ленивы или безразличны. Все они 
заняты разного рода деятельностью. Сти-
пендии не удовлетворяют их потребности, 
и они вынуждены подрабатывать [2].

Актуальность поднятой проблемы под-
тверждается также курсом Украины в ев-
ропейское пространство. Политическое 
направление ее развития обусловлено ра-
тифицированием 16 сентября 2014 Вер-
ховной Радой Украины и Европейским 

Ключевые слова: дуальная форма обучения, система образования, 
качество образования, стейкхолдеры, оценка потенциала.

Key words: dual form of education, education system, quality of education, 
stakeholders, potential assessment.
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парламентом Соглашения об ассоциации 
между Украиной и Европейским союзом 
(ЕС). Принципы соглашения предусма-
тривают постепенную экономическую ин-
теграцию Украины с ЕС. Следствием эко-
номической интеграции является процесс 
повышения стандартов украинской про-
дукции и услуг до европейского уровня. 
Обновления производственных и бизнес 
процессов, основных фондов предприя-
тий потребует финансовых инвестиций. 
Успех экономических преобразований за-
висит от многих факторов. Как известно, 
основным капиталом в любой компании 
является человеческий. Среди комплекса 
аспектов инвестирования стоит отметить, 
что наиболее успешные и инновационные 
компании инвестируют в человеческий 
капитал, в том числе в выращивание соб-
ственных кадров. Постоянный рекрутинг 
новых профессиональных кадров, их 
адаптация и дальнейшее обучение стоят 
компании значительных финансовых и 
временных затрат [3].

Европейская система обеспечения каче-
ства образования базируется на европей-
ских стандартах и   рекомендациях (ESG), 
которые в свою очередь основываются на 
следующих основных принципах:

1) заинтересованность студентов и ра-
ботодателей, а также общества в целом в 
высоком качестве высшего образования;

2) ключевая важность автономии заве-
дений и учреждений, сбалансированная 
осознанием того, что автономия несет с 
собой очень серьезную ответственность;

3) система гарантии качества должна 
соответствовать своей цели и не усложнять 
работу учебных заведений больше, чем это 
необходимо для выполнения этой системой 
своих задач [4].

Реализация интегрированной формы со-
трудничества между государством и потре-
бителями конечного результата является 
дуальная форма обучения. Дуальная форма 
обучения является основой промышленного 
развития таких высокоразвитых стран, как 
Германия и Швейцария (рис. 1).

Не существует единой эталонной мо-
дели дуальной формы обучения. Данный 
факт связан с тем, что дуальное обучение 
является системой, которая интегрирована 
в национальную среду функционирова-
ния. Становление и развитие дуального 
обучения в каждой стране разное. В ре-
зультате, система приобретает индивидуа-
лизированные черты национальной моде-
ли функционирования. На становление 

Рисунок 1 – Основные стейкхолдеры процесса обучения
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системы влияют различные национальные 
факторы.

Развитие и распространение дуального 
обучения определяют стейкхолдеры процес-
са. Среди основных заинтересованных сто-
рон можно выделить организации профсою-
зов, работодателей, учебные заведения.

Результаты исследования позволяют 
внедрить зарубежный опыт функциониро-
вания дуального обучения и раскрывают 
факторы, влияющие на функционирование 
системы и стимулирования компаний в 
предоставлении мест ученичества (рис. 2).

Стоит также отметить, что отсутствуют 
примеры комплексного количественного 
исследования и оценки потенциала внедре-
ния дуального обучения. Это является хо-
рошей перспективой в контексте проведе-
ния дополнительных исследований в дан-
ном направлении.
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Факторы влияния на внедрение 

дуальной формы обучения

Экономические

Политические

Культурно-образовательные

- уровень инвестиционной 

привлекательности;

- средний уровень зарплат в 

профессиональном секторе;

- уровень безработицы среди 

молодежи;

- уровень занятости молодежи;

- налоговая нагрузка на компании;

- уровень теневого рынка труда;

- уровень конкуренции в стране.

Показатели факторов влияни я на 

внедрение дуальной формы обучения

- доля расходов ВВП на образование;

- уровень влияния профсоюзов;

- уровень влияния организаций 

работодателей;

- уровень коррупции;

- уровень текучести кадров.

- престиж профессионального 

образования;

- уровень инвестиций компаний в 

обучение персонала;

- автономия учебных заведений.

Рисунок 2 – Факторы и показатели влияния на внедрение дуальной формы обучения 
[5]
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Teaching a certain kind of knowledge to a 
person involves a teacher to work on himself 
or herself deeply. It is commonly known to 
everyone that dealing with the process of 
teaching and learning takes a long time to 
reach particular reasonable outcomes in the 
end, so this process is a complex situation 
which consists of a number of gradual steps, 
such as explaining new rules, presenting infor-
mation to students, for example, at higher edu-
cation, involving them to do various tasks 
connected with topics of lessons, interacting 
with them, and summarizing and assessing 
them. Each step of this process serves to make 
the environment of teaching and learning 
comfortable, effective for the benefits of a 
teacher and students. As the central focus of 
our research is teaching foreign languages, 
especially English, the main concept and ob-
jective of this article is specialized to analyze 
the process of assessing and its forms based 
on the criteria of teaching foreign languages in 
detail.

Assessment is a systematic process of 
evaluating learners according to certain crite-
ria to enable them to get acquainted with their 

results. This process can be done in difference 
forms, for example, online, offline (oral or 
written) by a teacher during the whole course. 
The basic criteria for the assessment can be 
general for the whole process of teaching for-
eign languages; however, a teacher himself or 
herself can create special criteria to assess the 
learners in practice. As the process of teaching 
and learning foreign languages is an interac-
tive process which means both a teacher and a 
learner should achieve what they want at the 
end of the process, the assessment process is a 
permanent part of the continuous education. 
Assessment can focus on the individual learn-
er, the learning community (class, workshop, 
or other organized group of learners), a course, 
an academic program, the institution, or the 
educational system as a whole (also known as 
granularity) [3]. The word ‘assessment’ came 
into use in an educational context after the 
Second World War [2].

There are generally two basic types of as-
sessment in the continuous education: a) tradi-
tional assessment; b) alternative assessment. 
Traditional assessment generally refers to 
written testing, such as multiple choice, 

Annotation. In this article, the principal attention is paid to illustrate the 
analyses of implementing alternative and traditional forms of assessment. Along 
with the similarities and differences of the two forms of assessment, the basic 
advantages and disadvantages of the two forms are also highlighted in the article 
in detail.

Key words: assessment, traditional assessment, method, alternative assess-
ment, instruction, knowledge, portfolio.
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matching, true/false, fill in the blank, etc. 
Written assessments must typically be com-
pleted within a specific amount of time [5]. In 
this type of assessment, there is one correct 
answer, and all students (learners) study the 
same information which involves the learners 
to memorize facts. As the result of following 
this form of assessment, the students are not 
enabled to develop their critical thinking skills 
and to demonstrate their independent lan-
guage learning skills freely. Furthermore, this 
type of assessment is a teacher (an instructor) 
-centered which also does not allow the stu-
dents work and make progress as much as 
possible. Alternative assessment is also 
known as authentic assessment, integrative 
assessment, and holistic assessment. This type 
of assessment is totally different from the for-
mer one with its functions and strategies in 
practice. In this type, students can easily im-
plement what they learn in practice in new 
ways which increases their independence 
which is highly important in teaching and 
learning foreign languages. Alternative as-
sessment is sometimes used as a substitute for 
certain students who are unable, generally 
because of disabilities, to take the one given to 
most students [1]. Instead of common types of 
tests, learners are involved into various activi-
ties, project works during the whole course 
interaction. Enabling them to present their 
skills independently and creatively assists 
them to feel confident, be creative, initiative, 
and experienced while making speeches, pres-
entations in front of other in the future.

Over the years, the requirements of the 
continuous education are changing gradually, 
and because of this factor, the criteria of as-
sessment are also being modernized. That is 
why, instead of the traditional form of assess-
ment, alternative form is being utilized by 
most educational institutions since it has a 
number of benefits in the continuous educa-
tion in practice. According to the results of our 
investigation, we have also analyzed both of 
the types of assessment, and the results are the 
following ones:

Traditional assessment can include almost 
all learners at one educational institution to 
avoid wasting time and check their results in a 
short period of time whereas the alternative 
form can also monitor all learners during the 

course interaction, and it enables each student 
to demonstrate his or her own abilities effec-
tively although this takes more time than the 
former.

Traditional form involves learners to deal 
with a particular task at the same time not ena-
bling them to improve their critical thinking 
and reasoning skills to focus on the same issue 
from various angles while the alternative 
methods enable them to utilize their problem 
solving and knowledge application skills into 
practice more. Following this type, learners 
can overcome problems, for instance, in teach-
ing English easily and successfully.

In teaching and learning foreign languag-
es, all the forms of the language learning envi-
ronment are significant, such as individual, 
pair, and group work because being able to 
solve a problem individually, in pairs or 
groups prepares a student (a learner) as a fu-
ture personnel to meet the requirements of the 
time. Consequently, the alternative form of 
assessment is appropriate to fulfill the above-
mentioned tasks while the traditional one does 
not allow a teacher and students to achieve 
those results as it takes a long time and the 
same thing at the same time.

The traditional type of assessment is a 
teacher-centered form in which an instructor is 
mostly responsible for the whole process of 
organizing tasks, involving the students, and 
monitoring them during the whole course in-
teraction while the alternative type focuses on 
a learner basically instead of an educator ena-
bling them to practice their theoretical knowl-
edge skills in practice in a certain strategic 
way. What is more, it is important for each 
learner to find his or her own way, strategies 
to gain expected results for sure because in a 
real situation of using a foreign language is up 
to an individual’s particular strategies and 
skills to manage to achieve their goals from 
this or that communication independently.

Taking everything which are mentioned 
above into our consideration, we can state that 
as the process of teaching and learning a for-
eign language is a mutual and complex pro-
cess, the process of assessment along with 
other stages should be formed well and effec-
tively. Also, the role of a teacher in assessing 
learners is significant because the assessment 
should be honest, reliable, and effective for 
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the benefits of learners to hold their interests 
in the environment of learning this or that 
foreign language till the end successfully. 
Therefore, a teacher should work on himself 
or herself continuously to meet the require-
ments of modern education fully.
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Постановка питання. Ефективність про-
фесійної діяльності соціального педагога за-
лежить від індивідуальних та професійних 
якостей особистості, а саме: високого рівня 
емоційної контактності, емпатійності, реф-
лексивності, готовності до співробітництва, 
здатності до гуманних стосунків, високого 
рівня моральної культури, розвитку чуттєвої 
сфери тощо [3].

Акцентуємо увагу на тому, що при ви-
значенні компонентів, критеріїв та показ-
ників готовності майбутніх соціальних пе-
дагогів до подолання булінгу в шкільному 
середовищі виникають певні труднощі, 
оскільки мета, завдання та зміст професій-
ної діяльності фахівців соціальної сфери є 
багатоаспектними, складними, об’ємними. 
Технологія цього виду діяльності важко 
піддається стандартизації та вимірам, тому 
ми прагнули конкретизувати характеристику 
кожного рівня, щоб максимально повно роз-
кривати зміст професійної діяльності соці-

ального педагога.
Виклад основного матеріалу. Узявши за 

основу думку Крищук І, Панчук А. [1] та 
Олійник Г. [2] нами виділено такі компо-
ненти готовності майбутніх соціальних пе-
дагогів до подолання булінгу в шкільному 
середовищі: інформаційну, комунікативну, 
організаційно-діяльнісну, проективну.

Інформаційна складова репрезентована 
знаннями соціального педагога сутності 
понять «булінг», «конфлікт», «сварка»; 
форм вияву булінгу, причин виникнення 
булінгу в учнівському середовищі; вміння-
ми надавати характеристику булінг-дій, 
форм та методів роботи з жертвами булінгу, 
особливостей роботи національної дитячої 
«Гарячої лінії» тощо.

Комунікативна складова представлена 
вміннями здійснювати вибір об’єкта і форм 
контролю, відбір параметрів, зіставлення 
результатів із нормами, здатністю до само-
організації та саморегуляції.
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Комунікативна складова є набором 
знань, умінь та навичок, необхідних для 
спілкування соціального педагога з учня-
ми. Комунікативний компонент передбачає 
достатній рівень розвитку вмінь і навичок 
конструктивної та ефективної контактної 
взаємодії з дітьми, котрі піддаються булін-
гу.

Організаційно-діяльнісна: сформова-
ність умінь щодо формулювання цілепо-
кладання, організації управління, мотиву-
вання та самовмотивовування соціально-
педагогічної діяльності, прогнозування, 
інформування, організації діяльності, 
контролю, корекції та відслідковування ре-

зультатів діяльності.
Проективна складова подана вміннями 

цілепокладання, створення умов, плану-
вання, проектування, конструювання, мо-
делювання, структурування, технологізації 
процесу роботи щодо подолання булінгу, а 
серед них: реконструкція соціокультурно-
го оточення різних категорій учнів, допо-
мога у спілкуванні та навчанні, цілеспря-
мована соціально-педагогічна робота з 
близькими та родичами дітей; організація 
дозвілля; охорона прав дітей.

З мeтoю виявлeння poзумiння майбутні-
ми соціальними педагогами cутнocтi тa 
знaчущocтi знань і умінь у роботі з дітьми, 

Тaблиця 1 
Виявлeння poзумiння майбутніми соціальними педагогами cутнocтi тa знaчущocтi 

знань у роботі з дітьми, котрі піддаються булінгу (у %)
№ 
з/п

Зaпитaння Вapiaнти вiдпoвiдeй соціальних педаго-
гів

%

1. Щo тaкe «булінг» ? Форма агресивної поведінки 58

Систематичні переслідування з образами, 
цькуванням, упереджене ставлення до когось

42

2. Які види булінгу Вам 
відомі?

словесний 78
фізичний 100
соціальний 27
кібербулінг 67

3. Ви вмiєтe дaвaти 
oцiнку стану соціаль-
но-психологічного клі-
мату в шкільному 
середовищі?

Тaк 37

Нi 22

Нe знaю 41

4. Чи вмієте Ви коригува-
ти емоційні реакції?

Тaк 33

Нi 39

Iнкoли 28
5. Ви впeвнeнi у 

пoдoлaннi тpуднoщiв 
oвoлoдiння комуніка-
тивними уміннями?

Тaк 26

Нi 33

Нe знaю 41
7
6

Чи знаєте Ви ознаки 
та симптоми посттрав-
матичного стресового 
розладу у дітей

Тaк 76

Нi 24



23 

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 52  (02/2020)
котрі піддаються булінгу, нaми булo 
пpoвeдeнo aнкeтувaння студентів факуль-
тету психології, педагогіки, психології та 
соціальної роботи Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Іва-
на Франка.

Вiдпoвiдi майбутніх фахівців соціаль-
ної сфери нa зaпитaння пpeдcтaвлeнi в 
тaблицi 1.

У визначенні показників ми дотримува-
лись таких вимог: чіткість змісту показни-
ків, можливість їх виміряти; системність 
показників, що повинні забезпечувати най-
більш повну характеристику готовності 
майбутніх соціальних педагогів до подо-
лання булінгу в шкільному середовищі.

Нами були визначені такі критерії: ба-
зовий, практичний, оцінково-регулятив-
ний. Детальний опис зазначених критеріїв 
та показників подано нижче.

Базовий: володіння професійною термі-
нологією; прояв аналітичних можливостей, 
адекватних особливостям процесів сприй-
мання, розуміння, оцінювання об’єктів со-
ціально-педагогічної роботи, наявність 
знань у соціальних педагогів про зміст та 
поетапність різних видів професійної ді-
яльності з дітьми, котрі піддаються булінгу.

Показники: володіння знаннями про 
сутність булінгу, усвідомлення їх значу-
щості; міцність, глибина, повнота знань 
щодо змісту, форм та методів соціально-
педагогічної роботи з дітьми в умовах 
шкільного середовища.

Практичний: здатність виконувати про-
фесійні дії; сукупність умінь, необхідних 
для роботи з дітьми, котрі піддаються бу-
лінгу.

Показники: уміння результативно пра-
цювати як самостійно, так і колегіально; 
повнота виконаних професійних дій, їх 
гнучкість, мобільність, стійкість, оператив-
ність, якість, завершеність.

Оцінково-регулятивний: самоконтроль 
та регуляція дій; перенесення досвіду сто-
сунків з однієї професійної ситуації на 
іншу.

Показники: здатність адекватно оціню-
вати власні професійні дії, реагувати на 
пропозиції та зауваження колег, керівни-
цтва тощо; мобільність, доцільність про-
фесійних дій.

Пpoвeдeнi нaми aнкeтувaння, бeciди з 
соціальними педагогами, дoзвoлили 
виoкpeмити тaкi готовності майбутніх со-
ціальних педагогів до подолання булінгу в 
шкільному середовищі – низький, cepeднiй, 
дocтaтнiй i виcoкий.

Oxapaктepизуємo виoкpeмлeнi piвнi 
бiльш дoклaднo.

Низький piвeнь характеризується низь-
ким piвнeм тeopeтичниx знaнь, умiнь тa 
нaвичoк, нeoбxiдниx для розвитку комуні-
кативних умінь; cлaбo виpaжeними 
мoтивaми пpoфeciйнoгo caмoрозвитку та 
самореалізації; cлaбo виpaжeними 
вмiннями aдeквaтнo cпpиймaти 
peкoмeндaцiї oтoчуючиx.

Cepeднiй piвeнь xapaктepизуєтьcя 
нaявнicтю пeвнoгo iнтepecу дo виконання 
посадових обов’язків соціального педаго-
га, пpoтe не впевнені, щo мoжуть уcпiшнo 
peaлiзувaти ceбe в роботі з жертвами на-
сильства, булінг-дій; пicля учacтi у piзниx 
інноваційних фopмax роботи дocягaють 
пoзитивнoгo cтaвлeння дo нeoбxiднocтi 
формування готовності майбутніх соціаль-
них педагогів до подолання булінгу в 
шкільному середовищі; зaлишaютьcя 
мaлoiнiцiaтивними.

Дocтaтнiй piвeнь характеризується 
нaявнicтю тeopeтичниx знaнь, умiнь тa 
нaвичoк, нeoбxiдниx для розвитку комуні-
кативних умінь; пoзитивним cтaвлeнням дo 
нeoбxiднocтi готовності майбутніх соціаль-
них педагогів до подолання булінгу в 
шкільному середовищі; aктивнoю учacтю 
у piзниx інноваційних фopмax роботи; 
cпocтepiгaєтьcя дeякa нeвпeвнeнicть пpи 
poзв’язaннi пpoблeмниx зaвдaнь.

Виcoкий piвeнь характеризується 
ґpунтoвним piвнeм вoлoдiння 
тeopeтичними знaннями з соціальної педа-
гогіки, умiннями тa нaвичкaми нeoбxiдними 
для розвитку комунікативних умінь; 
пoзитивним cтaвлeнням дo нeoбxiднocтi 
формування готовності до роботи з дітьми, 
котрі піддаються булінгу; умiння кepувaти 
пpoцecaми caмoocвiти; aктивнoю учacтю у 
piзниx інноваційних фopмax роботи; 
впeвнeнicть у cвoїx дiяx тa їxня 
apгумeнтoвaнicть; вiдпoвiдaльнicть.

Висновки. Визначено критерії сформо-
ваності готовності майбутніх соціальних 
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педагогів до подолання булінгу в шкільно-
му середовищі: базовий, практичний, оцін-
ково-регулятивний. Тiльки дocтaтнiй i 
виcoкий piвнi зaбeзпeчують готовності 
майбутніх соціальних педагогів до подо-
лання булінгу в шкільному середовищі.

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у розробці організаційно-педаго-
гічних умов формування готовності май-
бутніх соціальних педагогів до роботи з 
дітьми, котрі піддаються булінгу.
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університету. Серія: «Педагогіка. Соці-
альна робота». – 2016. – Випуск 2 (39). – 
С. 154 – 156.

Смеречак Л. Формування професійно значущих 
якостей майбутніх соціальних педагогів / 
Леся Смеречак, Світлана Архипова // Науко-
ві праці [Чорноморського державного уні-
верситету імені Петра Могили комплексу 
«Києво-Могилянська академія»]. Серія: Пе-
дагогіка. – Вип. 239. Т. 251. Педагогіка. – 
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 
2014. – С. 95 – 100.
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Навчання іноземної мови вимагає висо-
кого рівня педагогічної та загальної культу-
ри, професійної підготовки, творчого ви-
конання завдань, формування умінь і нави-
чок застосування дослідницьких методів 
для вирішення практичних питань навчан-
ня і виховання. Головною метою є вихован-
ня розвиненої та обдарованої особистості і 
забезпечення можливостей для її постійно-
го культурного самовдосконалення.

Відбувається пошук шляхів, які спря-
мовані на розвиток активної творчої осо-
бистості фахівця, який володіє іншомов-
ним писемним мовленням і підготовлений 
до ефективного виконання своїх професій-
них завдань, творчого мислення. Творчість 
за своєю суттю є соціальною, обумовлю-
ється впливом соціально-культурного се-
редовища. Завжди творчість притягувала 
увагу видатних людей різних етапів розви-
тку світової культури. У зв’язку з модерні-
зацією змісту освіти, впровадженням нової 
парадигми виховання, важливим стає роз-
виток креативних можливостей та творчо-
го потенціалу особистості, особливого зна-

чення набуває професійна підготовка фа-
хівців.

На думку вчених, серед багатьох соці-
альних факторів розвитку творчих здібнос-
тей майбутніх фахівців є освіта. Аналіз на-
укових досліджень з цієї проблеми дово-
дить, що рівень творчого розвитку майбут-
нього покоління значною мірою 
визначається професіоналізмом, компе-
тентністю, професійним мисленням, його 
готовністю до творчості. Студент є соціо-
культурною індивідуальністю, яка постій-
но розвивається, тому головною особливіс-
тю є прийняття тих ідей, які направлені, 
щоб покращити його знання і уміння. Для 
фахівців видавничої справи завжди було 
важливим займатися творчою діяльністю, 
яка направлена створювати щось нове.  
Зважаючи на актуальність проблеми, за-
вдання спрямовані на формування творчої 
індивідуальності студента, які включають 
вивчення підходів до формування профе-
сійної готовності майбутніх фахівців до 
творчості, важливо висвітлити роль необ-
хідних факторів у вихованні творчої осо-

Ключові слова: навчання іноземної мови, творчість, інтерактивні мето-
ди, писемне мовлення, уміння письма.

Key words: teaching foreign language, creativity, interactive methods, writ-
ten communication, writing skills.
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бистості в процесі підготовки студента. На 
перших курсах навчання студентів в уні-
верситеті визначається зміст навчальної 
діяльності, що полягає у формуванні цілей 
та установок на оволодіння системою 
знань і практичних умінь. Студенти отри-
мують цілісне уявлення про майбутню про-
фесію, виявляють позитивне зацікавлення 
до оволодіння знаннями і вміннями в орга-
нізації навчання і роботи. Найбільш ефек-
тивними є інтерактивні методи, які вклю-
чають індивідуальне та колективне вирі-
шення проблеми. Використання інтерак-
тивного навчання писемного й усного 
мовлення допоможуть сформувати у сту-
дентів не тільки продуктивні навички та 
вміння писемного мовлення, але й здат-
ність обговорювати, оцінювати, аргументо-
вано висловлювати точку зору та пропону-
вати творчі способи рішення [1]. Інтерак-
тивного навчання має відбуватися за умов 
постійної активної взаємодії всіх студентів.

Головною задачею навчального про-
цесу є пізнання, яке спрямоване на твор-
чу уяву, професійне мислення, на твор-
чість продукування своїх власних повідо-
млень. Необхідним є усвідомлення сту-
дентами завдань, зокрема засвоєння 
теоретичних знань і формування фахових 
умінь, в допомогу надаються завдання, 
які можна вирішувати за готовими зраз-
ками. На цьому етапі викладач допомагає 
у засвоєнні знань, вказує на помилки, ви-
правляє їх або ж створює ситуації, в яких 
майбутній фахівець міг би сам побачити 
неточності у власній підготовці тексту. 
Творчу ситуацію трактують як завдання 
для творчості, що має викликати праг-
нення до створення нового, в продуктив-
ному виразі творчість виступає як резуль-
тат завдання.

Науковці вважають, що для будь-якої 
творчості необхідною є певна ступінь обда-
рованості і відповідне виховання. Вона 
може виражатися у вигляді окремих зді-
бностей у однієї людини або блискучого 
таланту у іншої. В основі пізнавальної мо-
тивації лежить і дослідницька мотивація і 
наслідувальна мотивація, особистість шукає 
зразок, а пошук породжує творчість як спе-
цифічну активність з метою вирішення за-
даної задачі, а умовою такої здатності є са-
мореалізація особистості. За таких умов у 
студентів, які навчаються у ВПІ, виникає 
потреба у професійному спілкуванні в різ-
них ситуаціях, участі в міжнародних конфе-
ренціях, стажуванні чи професійній діяль-
ності. Якщо порівняти діяльність і твор-
чість, то діяльність є свідомо регульованою, 
а творчість є спонтанною і незапланованою. 
Важливо поєднувати діяльність та твор-
чість, знайти зв’язок між ними для отриман-
ня кращих результатів. Сама діяльність осо-
бистості виступає складовою частиною 
творчості, її рушійною силою, отже твор-
чість є розвитком цієї діяльності.

Завдання викладача полягає в тому, 
щоб створити умови та обрати такі методи 
навчання, які б допомогли кожному сту-
денту проявити активність, творчість, роз-
ширити світогляд і покращити мовні зна-
ння для вираження ідей, створення своїх 
власних текстів.

Література:
Антоненко І. І. Інтерактивний метод вивчення 

іноземної мови як спрямування до творчості 
та професійного спілкування. // Іншомовна 
освіта у вищій технічній школі: методи, 
підходи, технології. IІ Міжн. наук. конф. 
Київ, НТУУ «КПІ». – Київ: ТОВ «Дельта 
Корп», 2012. – 81с.



27 

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 52  (02/2020)

The necessity to implement a large-scale 
reform of education in Ukraine requires the 
introduction of a new approach to the process 
of higher education institutions graduates 
training. The new integration policy of 
Ukraine into European economic, political 
and educational structures involves the train-
ing of competitive specialists capable of suc-
cessfully implementing the process of coop-
eration between Ukraine and Europe and the 
rest of the world. One of the most important 
conditions for the successful accomplishment 
of this task is to teach young specialists the 
necessary skills for professional communica-
tion in a foreign language, conducting busi-
ness negotiations, reading and understanding 
professional literature. Teaching such skills to 
students majoring in Economics is an essential 
component in achieving the main goal of 
teaching a foreign language in higher educa-
tion institutions – mastering a foreign lan-
guage as a means of professional communica-
tion.

Testing is an important part of the educa-
tional process in the modern system of higher 
education. First of all, it is important to ana-
lyze the formation of successful testing skills 
of future economists. It should be emphasized 
that the use of testing itself does not guarantee 

an increase in educational efficiency of stu-
dents who major in Economics. Effective use 
of testing in the process of learning a foreign 
language is possible under the following peda-
gogical conditions: the consistent and system-
atic introduction of testing for four types of 
speech activity: reading, writing, listening and 
speaking, taking into account the level of 
communicative competence of students, im-
provement of methodological training of 
teachers on testing, combination of different 
tests and traditional control.

Interest in testing is explained by the fact 
that it significantly increases the efficiency of 
the educational process and ultimately con-
tributes to the complete independence of each 
student, therefore improving the individuali-
zation in the educational process. In addition, 
test control has many advantages over other 
types of control at lessons [1].

The main difference between a test and, 
for example, a traditional control work is that 
the test always involves measurement. The 
test result is more objective and independent 
of the possible subjectivism of the teacher 
than the assessment of traditional test work. 
Thus, the main distinguishing feature of the 
test is objectivity and providing quantitative 
information on the quality of assimilation. The 

Keywords: testing skills, communication, language proficiency, practice, 
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test makes it possible to test a considerable 
amount of the material studied in small por-
tions and to diagnose the mastery of this mate-
rial by the majority of students. Methodically 
organized testing will provide important feed-
back that ensures the management of the 
learning process, and will improve the effec-
tiveness of learning a foreign language [3].

Based on the findings of scholars on the 
use of linguistic testing in teaching English, 
there are several basic requirements for test-
ing: validity, reliability, differential ability, 
practicality, and cost-effectiveness. Compli-
ance with these test requirements will make it 
possible to create a set of testing and compre-
hension tasks, the main purpose of which is to 
determine the real level of educational 
achievement of a certain group of students. In 
addition, the development of such a complex 
will allow the teacher to identify the types of 
test tasks, describe them and determine the 
method of evaluating student responses, sav-
ing time for their test, and to determine the 
structure of the test task. 
 New socio-economic conditions for the de-
velopment of the Ukrainian state, its gradual 
movement into the world community, sug-
gests higher requirements for institutions of 
higher education: to provide highly-qualified 
specialists who will be able to solve the com-
plex problems of building a democratic state 
on the basis of the professional modern 
knowledge and competence. Proficiency in 
foreign languages has long   become a prereq-
uisite for the success of undergraduates in 
their professional activities. In this process the 
creation of a European Language Portfolio of 
each specialist and its filling at different stages 
of professional development is of primary 
importance [4].

The main task of learning a foreign language 
at a university is to develop students’ foreign 
language competence. Naturally, during the 
course of study, students can achieve only a 
certain level of communication in curriculum-
limited situations. In order to determine whether 
they are fluent in English, precise and objective 
control is needed to determine the level of aca-
demic achievement. The optimal form of control 
in this case should be test control [6].

Test control, or testing, involves different 
stages of planning, testing and processing and 

interpretation of test results. The main purpose 
of educational test tasks according to Ga-
ponova [2] is to promote the updating of the 
acquired knowledge and the formed skills and 
abilities for the purpose of foreign language 
communication. There are four types of test 
control in the learning process: current, the-
matic, boundary, final.

The main difference between a test and, for 
example, a traditional control work is that the 
test always involves measurement. Therefore, 
the test result is more objective and independ-
ent of the possible subjectivism of the teacher 
than the assessment of traditional test work, 
which is not always objective, since it is based 
on the impressions of the teacher, not always 
separated from his personal sympathy or dis-
like towards a student. Thus, the main distin-
guishing feature of the test is objectivity, which 
is guaranteed by measurement, whose function 
is to provide quantitative information on the 
quality of assimilation. At the same time, it al-
lows to check a considerable volume of the 
studied material in small portions and to diag-
nose mastery of this material by the majority of 
students. One of the drawbacks of test control 
now is that the techniques developed are de-
signed to test students’ actual knowledge and 
do not take into account potential personality 
development opportunities; they are merely 
evaluative and not predictive in nature.

Yet, scientifically sound and methodologi-
cally sound testing will provide important 
feedback that guides the learning process and 
will enhance the effectiveness of foreign lan-
guage learning [4].

Testing is an important part of the educa-
tional process in the modern system of higher 
education of foreign languages. It is noted in 
scientific literature that in addition to the tra-
ditional methods of knowledge control there is 
a test control. This type of control is an impor-
tant part of linguistics that studies the methods 
of teaching foreign languages in higher educa-
tion [3].

Language testing is widely used in lan-
guage teaching in universities as a method of 
assessment. Tests allow you to monitor the 
progress of learning different kinds of speech 
activity; provide an opportunity to determine 
the level of the educational materials at differ-
ent stages of learning.
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Tests make it possible to fully and objec-

tively assess students’ knowledge, avoiding 
the teacher’s subjectivity, cover all the main 
content of the discipline, create the opportu-
nity to measure the starting level and the 
knowledge gained, to save the teacher’s time. 
Testing increases motivation, personal interest 
and every student is included in the learning 
process, so daily learning becomes a necessi-
ty. Test control allows you to avoid deep gaps 
in knowledge and to improve and develop 
curriculum during the academic year.

Training on the principles of this program, 
according to Petraschuk [5], provides future 
professionals with the opportunity not only to 
successfully pass the final or state examina-
tion in the discipline “English for Professional 
Purpose”, but also to prepare for international 
language and professional examinations in 
English, in particular, FCE, CPE, BEC, 
IELTS, TOEFL. Assessments are carried out 
at different stages throughout the course of 
study. It covers introductory, current, interme-
diate and final evaluations, together with the 
assessment of independent work and self-
evaluation of students [1].

From the above the following conclu-
sions can be made. Tests allow to measure 
different sides of such a complex methodo-
logical and linguistic phenomenon, as for-
eign language communicative competence. It 
is experimentally proved that the most accu-
rate and adequate data, in comparison with 
other means of control, is testing. This opens 
up the prospects for the use of tests in cases 

where the accuracy and reliability of the data 
obtained is highlighted. With the changing 
socio-economic conditions in Ukraine, one 
of the main goals of learning English as a 
foreign language is to provide an adequate 
level of communication skills and language 
proficiency that enables students majoring in 
Economics to adapt more successfully to 
their future professional activity.
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Індивідуальні особливості студентів в процесі професійної 
підготовки до конкретних видів діяльності

Дабагян І. М., Павловська Л. І.
НТУУ «КПІ», м. Київ

Врахування індивідуальних особливос-
тей студентів в процесі їх навчання у ви-
щих навчальних закладах часто може бути 
пов’язано з деякими протиріччями. З одно-
го боку, індивідуальні особливості врахо-
вуються в процесі планової та позаплано-
вої навчальної та наукової роботи студен-
тів. В першу чергу це підготовка курсових 
та дипломних робіт, участь у наукових 
гуртках, інших наукових та освітніх захо-
дах, підготовка окремих студентів до май-
бутньої професійної наукової роботи, а та-
кож врахування індивідуальних здібностей 
студентів, їх попередньої біографії, соці-
альних умов життя в процесі подолання 
труднощів, пов’язаних з засвоєнням окре-
мих аспектів навчальних дисциплін або 
подоланням складних життєвих або побу-
тових проблем. З іншого боку, вищі на-
вчальні заклади здійснюють підготовку 
студентів за стандартизованими навчаль-
ними планами, програмами, зміст навчан-
ня, як правило, заздалегідь визначений. 
Для вибору змісту навчання враховують 
найбільш типові знання та види діяльності 
за конкретною спеціальністю. Для вищих 
навчальних закладів характерним є також 

групове навчання студентів. Студент, на-
вчаючись у групі за конкретним фахом, має 
засвоїти певну кількість навчальних дис-
циплін, скласти відповідні заліки та екза-
мени у встановлений час. Така в деякій мірі 
регламентованість навчального процесу 
значно обмежує врахування індивідуаль-
них особливостей студента як з боку само-
го студента, так і з боку викладача [1].

Однак різноманіття можливостей, а та-
кож і зміни в організації професійної ді-
яльності багатьох фахівців в сучасному 
світі вимагають від студентів – майбутніх 
фахівців вже відразу після закінчення ви-
щого навчального закладу мати необхідні 
знання, вміння, навички (компетентності), 
щоб самостійно розпочати професійну ді-
яльність за отриманим у навчальному за-
кладі фахом [2].

Іноді, однак, випускник вимушений 
після навчання працювати не за фахом, 
влаштовуватись на роботу, де можуть бути 
не потрібні здобуті в процесі навчання ком-
петентності. Знання та вміння можуть бути 
взагалі не потрібними для конкретної піс-
лядипломної діяльності студента. Іноді по-
трібним стає перенавчання або ж здобуття 

Ключові слова: освіта, студенти, професійна діяльність, навички, 
інформація.

Keywords: education, students, professional activity, skills, information.
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нових знань (компетентностей). Випускник 
не завжди може бути готовий до таких змін 
у своїй діяльності. Це пов’язано з втратою 
отриманих під час навчання компетентнос-
тей, оскільки якщо їх не застосовувати, 
вони можуть забуватись.

Необхідність подальшого навчання (пе-
ренавчання) може потребувати додаткових 
соціальних та матеріальних ресурсів. Це 
особливо відчутно, якщо випускника в цей 
час не підтримують батьки або інші близь-
кі люди, якщо він не має відповідних зао-
щаджень. Така ситуація може викликати 
стрес, бути пов’язана навіть з випадінням 
фахівця з відповідної соціальної групи.

Тому, незважаючи на необхідність за-
своєння навчальних матеріалів за планом 
та за графіком навчання, студенту потріб-
но засвоювати необхідні компетентності з 
урахуванням своїх індивідуальних осо-
бливостей, обдарованостей, можливостей, 
планів, нахилів та бажань вже під час на-
вчання. Для цього вже в цей час потрібно 
спостерігати за ринком праці, вивчати 
можливості самореалізації, перевіряти 
себе на конкретній роботі, близькій до 
спеціальності, що вивчається, до своїх ін-
дивідуальних здібностей та планів. Таким 
чином визначаються необхідні додаткові 
знання, вміння, навички. Вони можуть 
бути врахованими у навчальних дисциплі-
нах, що викладаються у навчальному за-
кладі. В такому випадку слід приділити до 
них додаткову увагу. В інших випадках 
наявні в навчальних планах і програмах 
компетентності слід засвоювати більш 
міцно та глибоко. Деякі компетентності, 
необхідні для майбутньої професійної ді-

яльності можуть бути відсутніми у на-
вчальному матеріалі відповідного закладу. 
В таких випадках ці компетентності мо-
жуть формуватись в процесі додаткових 
(факультативних) занять або у навчальних 
закладах (організаціях) додаткової освіти. 
Не завжди однак існують і такі можливос-
ті. Часто майбутні професійна діяльність 
може потребувати наявності конкретних 
міцних навичок, для формування яких по-
трібні значний час, вольові зусилля, зна-
ння відповідних методик. Опанування на-
вичок в конкретних видах діяльності може 
мати свої особливості. Не завжди форму-
вання навичок може бути відразу поміт-
ним. Студенту необхідно вивчати теорію 
формування навичок, досвід інших людей, 
які вже оволоділи конкретними навичка-
ми, спостерігати за своїми індивідуальни-
ми особливостями, щоб враховувати їх у 
своєму самонавчанні та професійній ді-
яльності.

Перспективним для подальших дослі-
джень може бути визначення компетент-
ностей, необхідних для успішної роботи в 
конкретних видах діяльності та розробки 
методик оволодіння знаннями та форму-
вання навичок у такій діяльності.
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Вплив занять футболом на ритмічну координацію і частоту 
руху ніг
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доцент кафедри фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури 
кандидат педагогічних наук
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доцент кафедри 
теорії та методики олімпійського і професійного спорту 
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Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка

Постановка проблеми. У сучасному 
футболі координаційні моторні здібності 
відіграють фундаментальну роль, зумов-
люючи досягнення спортивної майстер-
ності.

Спеціалісти відомої футбольної школи 
“Аякс” (Амстердам) вважають, що основні 
елементи спортивної майстерності футбо-
лістів – це техніка і координаційні здібнос-
ті, розуміння гри, швидкість тактико-тех-
нічних дій і висока моторність [3].

Автори В.П. Губа, А.В. Лексаков, А.В. 
Антіпов зазначають, що “від рівня розвитку 
координаційних здібностей юних 
футболістів багато в чому залежить 
успішність засвоєння технічних елементів, 
ефективність їх реалізації в умовах 
змагань” [2; с. 105]. Отже, беззаперечним є 
і те, що висока частота рухів ніг зумовлює 
результативне виконання технічних 

елементів гри в безпосередньому контакті з 
суперником.

Зважаючи на наукове висвітлення 
окресленої проблеми, мета роботи 
полягала у визначенні динаміки змін під 
час занять футболом ритмічної координації 
і частоти руху ніг.

Виклад основного матеріалу. Часто 
ритмічні здібності і пов’язані з ними 
здібності до високої частоти рухів відносять 
до особливо важливих і специфічних 
координаційних здібностей.

Координаційні здібності – це психомо-
торні якості (особливості) індивіда, які ви-
значають готовність до оптимального 
управління і регуляції рухових дій (Лях 
В.І., 1979) [5].

Координаційні здібності в практиці час-
тіше за все визначаються як рухова якість – 
спритність. Її вимірювачами є: координа-

Ключові слова: футбол, юні футболісти, ритмічна координація, частота руху.
Key words: football, young football players, rhythmic coordination, frequency 

of movement.
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ційна складність завдання, точність його 
виконання і час, за який воно виконується 
[1].

За даними авторів (G. Lasinski, 1991; A. 
Stula, 1995) ритмічні здібності сприяють 
реалізації динамічних змін рухів у впоряд-
кованому і зв’язаному циклі. У часовому 
динамічному просторі впорядкованість ру-
хів розуміється як комплексна якість, що 
характеризує точність, постійність, темп і 
плавність рухів.

Здатність до високої частоти рухів до-
зволяє досягти виконання максимальної 
кількості рухів усім тілом або його части-
нами в обмеженому часовому інтервалі. 
Здатність ця базується на підготовленості 
нервової системи, особливо, нервових цен-
тів, що регулюють антагоністичні м’язові 
групи [3].

У своїй роботі нами використаний тест, 
розроблений А. Стулою. Автор вважає, що 
ритмічність дій футболістів має ключове 
значення у досягненні ними спортивної 
майстерності. Суть тесту полягає у 
взаємозв’язку оцінки координаційної рит-
мізації і частоти руху ніг: футболіст стоїть 
біля м’яча з лівої сторони, потім виконує 
переніс лівої ноги над м’ячем, приставляє 
праву ногу, а потім переносить центр ваги 
на ліву ногу і переносить схресно праву 
ногу над м’ячем, приставляє ліву ногу і 
переносить центр ваги на праву ногу. Такі 
двосторонні переноси ніг над м’ячем скла-
дають один цикл. Тест виконується 20-крат-

ним повторенням такого циклу, а оцінюєть-
ся результат по часу виконання завдання з 
точністю до 0,1 секунди.

Базою дослідження слугувала 
“Академія ФК “Зірка” м. Кропивницький. 
Контингент досліджуваних – 3 вікові групи 
юних футболістів 2002, 2003, 2005 р.н. Ча-
совий діапазон дослідження – 3 зрізи про-
тягом січня місяця 2017, 2018, 2019 років 
(табл.1). Відсікаючи закиди щодо форму-
вання координаційних здібностей завдяки 
певним знанням, умінням і навичкам, адже 
3 роки – тривалий період, ми звернулися до 
твердження В.І. Ляха [4], який зазначає на 
такій незвідності, але відмічає діалектичну 
залежність, що існує між ними. Вважаєть-
ся, що чим більшою кількістю багатогран-
них і варіаційних навичок і умінь володіє 
людина і, відповідно, чим багатший її рухо-
вий досвід, тим вищим буде рівень її коор-
динаційних здібностей.

Як бачимо з таблиці 1, результати юних 
футболістів 2002 р.н. між першим і другим 
зрізами є недостовірними (Р>0,05), що на 
нашу думку, пов’язано з пубертатним пері-
одом, коли проходять значні зміни в орга-
нізмі дитини. Приблизно цей період при-
падає на паспортний вік 15 років. Це також 
підтверджують результати юних футболіс-
тів 2003 р.н. Юні футболісти 2005 р.н., вік 
яких на період проходження тестування 
припадав на етап попередньої базової під-
готовки, не досягаючи пубертатного періо-
ду, мають позитивну динаміку змін з до-

Таблиця 1 
Динаміка показників ритмічної координації і частоти руху ніг юних футболістів

Вікова група Результати тестування Р1 Р2 Р3
І зріз ІІ зріз Ш зріз
М ± s
m;V

2002 26,12± 3,2
0,8; 12,25

25,44± 2,04
0,5; 8,02

24,0± 2,1
0,45; 8,75

- * *

2003 26,21± 4,62
0,75; 14,7

25,74± 2,83
0,67; 10,99

25,16± 1,73
0,48; 6,88

- - *

2005 26,25± 3,29
0,75; 12,53

23,87± 1,78
0,42; 7,46

22,41± 1,77
0,45; 7,9

* * *

Примітки:
1. « Р1» – відмінність розрізнень показників школярів між І і ІІ зрізами; « Р2» – відмінність 
розрізнень показників школярів між ІІ і ІІІ зрізами; «Р3» – відмінність розрізнень показників 
школярів між І і ІІІ зрізами.
2. «*» – достовірні відмінності при P<0,05.
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стовірністю результатів (P<0,05) протягом 
усього періоду дослідження.

Висновок. Обрано тест, максимально 
наближений до визначення ритмічної коор-
динації і частоти руху ніг, де рух ніг і в ці-
лому тіла спортсмена необхідно викорис-
товувати максимально швидко.

Визначена динаміка змін ритмічної 
координації і частоти руху ніг у трьох 
вікових групах юних футболістів 2002, 
2003, 2005 р.н. протягом січня 2017, 2018, 
2019 років.
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Student’s self-development and self-realization in the process 
of professional training

T. Tarasenko, K. Vasilchenko
Melitipol Bogdan Khmelnitsky State Pedagogical University, Ukraine

Today, the society is aware of the need to 
build in the higher education system such an 
educational environment, which opens to 
young people a wide range of areas of expres-
sion of creative abilities. Effective higher edu-
cation should provide a process of self-real-
ization through the creative activity of the in-
dividual in the educational system, and facili-
tate the growth of the student’s essential 
forces as a subject of preparation. It is well 
known that higher education is a complex 
process of self-movement for the understand-
ing of culture and profession, and that learning 
is a deeply mediated individual-personality 
traits of the student as a future specialist.

The formative potential of a higher educa-
tion institution lies in the possibility of pro-
ducing such an educational environment, 
which at the personal level acts as a specific 
cultural space for the creativity of the higher 
education applicant. D. Bogoyavlenskaya, A. 
Maslow, R. Sternberg and other scientists de-

voted their research to the psychological pecu-
liarities of the creative personality. With all 
the diversity of interpretations of creativity, 
there is a clear tendency to view it as a mani-
festation of self-realization of the individual 
(A. Leontiev, A. Maslow).

Personality development in higher educa-
tion seems to be primarily a process of self-
development. The desire for self-determina-
tion as a leading internal task of the individual 
is solved by the mechanism of self-realization 
[1]. A young person should come as much as 
possible in the larger realms and areas of life 
and, after receiving feedback, choose his life 
path. It is known that self-realization as a kind 
of general motivation of life reaches the peak 
of its relevance in the period of youth, when 
the young man, because of his psychophysical 
and mental characteristics, possesses the most 
energy and efficiency. This search for integrity 
and distinguishes youth from the later stages 
of life [2]. Thus, for student youth, self-real-

Abstract: The article reveals the essence of the concepts of self-development 
and self-realization of a student. The problem of personal and professional devel-
opment in a higher educational institution is considered. The significance of the 
development of creativity as a resource in the self-organization of an individual 
in professional activity is determined.

Key words: higher education, creativity, self-realization, self-development, 
professional qualities, self-reflection, feedback, educational environment.
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ization through the expression of creativity, 
creativity acts as the main psychological task, 
which is solved by it directly within the walls 
of the institution.

The concept of “self-realization” came 
into scientific and cultural circulation largely 
due to the works of scholars who refer them-
selves to the course of humanistic psychology 
(A. Maslow, K. Rogers and others). Repre-
senting the movement for the “development of 
human potential”, the authors of this direction 
considered the person, above all, in terms of 
the ability to self-improvement [4]. The origi-
nal thesis of humanistic psychologists is that 
the very essence of man is constantly moving 
him in the direction of personal growth, pro-
viding self-development through the manifes-
tation of creative potential.

Self-development is one of the complex 
and multidimensional pedagogical categories. 
Most authors conclude that self-development is 
the development of some personal and profes-
sional qualities, which proceeds not at the ex-
ternal level, but at the personal level, and the 
initiator of the process is the person himself.

Professional self-development of students 
of higher education is internally conditioned 
progressive self-change of personality, which 
is expressed in the change of the quality of 
educational and professional activity and dia-
lectically connected with the dynamics of its 
change, which is the unity of the following 
components: motivational (competence: de-
sire for self-development, improvement of 
their qualification and skills; formation of 
professional interests), cognitive-activity 

(competence: ability and willingness to ac-
quire new knowledge, critical perception of 
information, its analysis and synthesis, study, 
systematization and generalization, use of in-
formation technology and database in the 
professional field), evaluation and reflexive 
(competence: awareness and evaluation of 
oneself and own abilities, actions, motives and 
goals; ability to build constructive relation-
ships with others, understanding the require-
ments of society and their analysis in terms of 
professional self-development goals, the abil-
ity to self-reflection results in the professional 
field of activity) [3, p. 4].

Therefore, educational and professional 
activity is an important sphere of self-expres-
sion and display of creative abilities of the 
future specialist. Professional self-develop-
ment is regarded as a special type of activity 
that provides a way for the existence of the 
person in the context of the system “person – 
profession – society”. The person’s self-orga-
nization in professional activity is a manifes-
tation of creativity as openness to a new, high 
need for creativity.
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Виклад основного матеріалу. В умовах 
розвитку сучасної освіти в Україні пріори-
тетним стає розроблення нового змісту, 
методів навчання та виховання дітей, які 
приїжджають із зони Антитерористичної 
операції. У зв’язку з цим постають цілком 
нові вимоги до професійної діяльності пе-
дагогів.

Надання цим дітям емоційної підтрим-
ки є невід’ємною частиною роботи загаль-

ноосвітнього навчального закладу щодо 
переселенців. Діти сімей вимушених пере-
селенців відчувають проблеми різноманіт-
ного характеру: побутові, матеріальні, пси-
холого-педагогічні, що призводить до різ-
них форм психосоціальної та педагогічної 
дезадаптації [1,с.23].

Варто зазначити, що діти-вимушених 
переселенців пережили безліч стресових 
ситуацій, які травмують дитячу психіку, в 

Анотація: У статті розкрито проблему підтримки процесу адаптації 
дітей, які зазнали психологічного насилля; теоретично обґрунтовані 
соціально-педагогічні умови підтримки процесу адаптації дітей, які зазнали 
психологічного насилля.
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результаті чого діти стають психологічно 
вразливими. Травматичні переживання, які 
виникають у дітей-вимушених переселен-
ців, взагалі можуть перерости у травматич-
ний синдром. Будь-яка втрата має великий 
вплив на почуття дитини, її мислення, по-
ведінку та комунікативні здібності. Діти-
вимушених переселенців потребують тур-
боти, розради, практичної допомоги та со-
ціальної підтримки для того, щоб впорати-
ся з емоційним болем і соціальними 
проблемами. Слухаючи розповідь про по-
чуття дитини, яка понесла втрату, її спога-
ди про минуле, опис її життя, можна допо-
могти їй висловити свою скорботу і посту-
пово змиритися з втратою.

Унаслідок усебічного аналізу філософ-
ської, психолого-педагогічної літератури, 
присвяченої проблемі формування розви-
тку комунікативної компетенції дітей-ви-
мушених переселенців, визначено низку 
суперечностей, що негативно позначають-
ся на результатах навчально-виховного 
процесу в загальноосвітньому навчально-
му закладі зокрема між:

• вимогами законодавчо-нормативних до-
кументів щодо формування комунікативної 
компетенції дітей та недостатнім рівнем її 
прояву у дітей-вимушених переселенців;

• суспільними вимогами до комунікатив-
ної компетенції дітей-вимушених пересе-
ленців та наявним рівнем комунікативно-
мовленнєвих здібностей;

• традиційними підходами до навчання і 
виховання дітей-вимушених переселенців 
та сучасною інтерактивною методикою ор-
ганізації начально-виховного процесу;

• необхідністю створення ефективних со-
ціально-педагогічних засад формування 
розвитку комунікативної компетенції ді-
тей-вимушених переселенців і браком на-
лежного науково-теоретичного обґрунту-
вання цього процессу [3,с.93].

Підкреслимо, що розвиток комуніка-

тивної компетенції дітей-вимушених пере-
селенців залежить від того, наскільки дити-
на володіє предметом мовлення. Науковці 
доводять, що діти компетентні у темі ви-
ступу лише тоді, коли мають необхідний 
комплекс знань та ерудовані по темі висту-
пу. З огляду на це зауважимо, що крім 
ґрунтовних знань з предмету необхідно 
навчати дітей-вимушених переселенців 
принципам і правилам спілкування, розви-
вати комунікативні здібності. Проблему 
розвитку комунікативної компетенції ді-
тей-вимушених переселенців можна 
успішно вирішити у загальноосвітньому 
навчальному закладі, адже школа, в якій 
задовольняються потреби дитини, яка опи-
нилася у складних життєвих обставинах в 
навчанні та соціальному спілкуванні, – це 
саме та школа, де дитина відчуває себе 
щасливою [2,с.325].

Отже, на сучасному етапі суспільного 
розвитку загальноосвітнього навчального 
закладу необхідно враховувати і розвиток 
комунікативної компетенції дітей-вимуше-
них переселенців. Так, розвиток комуніка-
тивної компетенції дітей пов’язаний з со-
ціально-психологічною толерантністю як 
особистісною властивістю суб’єкта спілку-
вання. Підкреслимо, що соціально-психо-
логічне розуміння толерантності передба-
чає терпимість до різних думок, неуперед-
женість в оцінці людей та подій.
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Chemical experiment is an important source of obtaining knowledge. It gives the 
uniqueness to the subject, encourages students to become interested in science and helps 
them to develop skills of observing, explaining phenomena, analyzing, drawing conclusions, 
and practical skills. Chemical experiment include cognitive, educational, and developmental 
functions.

Teaching chemistry involves learning experimental methods, as well as knowledge of theo-
ry. Chemical experiment is both a teaching tool and an object of study at the same time. At this 
time, students acquire knowledge, not on a ready basis, but on the basis of cognitive activity. 
The learning experiment lasts for a few minutes during the lesson and is limited to the lesson. 
Hence, during conduction of the experiment it should be strictly:

• established a scheme of the test with proper knowledge of the methodology
• selected the appropriate materials and equipment
• carried out within a specified time
• the observation results should be recorded in the workbook
• summarized and analyzed test results

Annotation
In this paper, an experimental method for teaching the kinetics of chemical 

reactions is proposed. Chemical experiment is an important source of knowl-
edge. Chemistry is developing rapidly, but the problems of chemical kinetics are 
becoming increasingly relevant and remain in the center of attention of scientists. 
When studying chemical kinetics in a school course, experiments are important 
and necessary. A school experiment confirms the dependence of the reaction rate 
on: the nature of substances, the concentration of reagents, the contact surface of 
a solid substance, temperature and catalyst, students acquire knowledge on the 
basis of cognitive activity.

Keywords: experimental method for teaching, kinetics of chemical reactions, 
education, teaching process
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Our paper discusses examples and role of applications of chemical experiment in studying 

one of the actual topics in chemistry – chemical kinetics.
Chemistry is developing fast, but questions about chemical kinetics are increasingly topical 

and remain in the center of scientists’ attention. The goal of chemistry and chemical technology 
is to obtain a product with pre-planned properties at low cost, with minimal expenses of energy 
and human labour resources. This is achieved through the use of chemical reactions of as high 
speed as possible and maximum productivity of the targeted product. Today the basis of the 
development of new theoretical processes is provided by physical chemistry, the main chapters 
of which are the structure of substance, chemical thermodynamics, kinetics.

Scientists estimate that up to 10,000 chemical reactions take place at different rates in a 
single cell.

Students study matters of chemical kinetics in the chemistry course of X grade at school, 
students of chemistry specialty of Sokhumi State University learn them during the freshman 
year while studying general chemistry, also during sophomore year in «Analytical Chemistry 
1» and during the junior year in «Physical Chemistry».

Chemical experiment is often used in school practice to prove theoretical assumptions. 
Experiments are important and necessary when studying chemical kinetics.

Factors that influence the rate of chemical reaction – the nature of the substance, the con-
centration of the substance, the touch surface (in heterogeneous reactions), the temperature and 
the catalyst, can be discussed in the school course based on the following tests:

Influence of the nature of the reactant on the reaction rate
Test: take three identical test-tubes, place 0,5 molar hydrochloric acid solution in them, and 

the acetic acid solution of the same concentration in another. Then, drop the zinc grain in both 
test-tubes and observe the intensity of hydrogen emission.

 very strong acid
 strong acid

 weak acid 
Students make conclusion whether the nature of the substance affects the reaction rate. 

Hydrogen is intensively excreted by an action of strongest hydrochloric acid, and in the weakest 
manner – by action of acetic acid.

Influence of the concentration of the reactants on the reaction rate
Test: Pour the sodium thiosulfate solution of equal volume and of same concentration in two 

test-tubes, add distilled water of the same volume in one of the test-tubes, reduce the 
concentration twice, then add dilute sulfuric acid solution of equal volume in both test-tubes. 
There will be a reaction:

Emitted sulfur causes turbidity. Students observe and record in which test-tube the sulfur is 
released more fast.

Based on the test, the students make a conclusion how the reaction rate depends on the 
concentration.

Influence of touch surface area on heterogeneous reaction rate.
Test 1. Take three identical glass cups, place 3-3g calcium carbonate pellets of the same 

size, and add the hydrochloric acid solution of different concentrations. Where will the rate of 
carbon dioxide release be highest?

or test 2. Pour the hydrochloric acid solution of the same concentration in two Petri dishes. 
Drop a piece of marble in one of them, and a same sample powder of the same mass in another. 
Observe

in which case is the reaction going faster? What does the speed of the heterogeneous 
reaction depend on?

Dependence of reaction rate on temperature
Test 1. Place calcium carbonate pellets of the same amount and size in cups, add a hydro-
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chloric acid solution of the equal amount and concentration. Heat one cup in advance. The reac-
tion speeds will be different – the gas will be more intensely excreted from the hot solution.

Test 2. Pour a sodium thiosulfate solution of equal volume in two tubes, then add a dilute 
sulfuric acid solution of equal volume in both test-tubes. Heat one glass on a water bath and the 
reaction will be conducted:

In which test-tube will the sulfur be more rapidly excreted?
Influence of catalyst on reaction rate
Production of various organic and inorganic products: nitric acid and sulfuric acid, production 

of synthetic rubber and plastic masses, hydrogenation of fats, etc. is based on catalytic processes.
Test: influence of catalytic action of potassium iodide on the example of hydrogen peroxide 

decomposition.
We analyze the results of the tests conducted. The experiment confirms these theoretical 

assumptions, in particular, dependence of the reaction rate on a variety of factors: the nature of 
the substances, the concentration of the reactants, the touch surface of the solid substance, the 
temperature and the catalyst. Through the experiment, dependence of the rate of chemical reac-
tion on these factors becomes apparent for the students.

When planning an experiment, the following criteria are taken into account: actuality of 
test – it is required the activities in a such manner to develop students’ skills of adhering safety 
rules related to practical works. At the same time testing simplicity and visibility is important.

Students have information about scientific discoveries in the development of chemistry and 
the positive and negative impacts of their use on the environment. 

On the basis of a profound knowledge of the natural sciences, students should be able to 
receive education of high-quality and to integrate into modern society.

The student examines the regularities of the chemical reaction. The result is apparent if the 
student:

Plans and conducts various types of reactions, measures temperature, presents data in form 
of a table, analyzes and draws conclusions;

Makes a test to determine the average speed of a chemical reaction, draws a curve based on 
the data and calculates the average speed;

conducts experiments, investigates dependence of chemical rate on factors;
names examples of catalysts existing in nature, discusses their peculiarities.
The experiment should be accompanied by appropriate comments, and should end with con-

clusions. The student himself can draw conclusions, and if he finds it difficult, the teacher can 
invite the class to draw a conclusion or bring students with the help of leading questions to formu-
late the corresponding conclusion. Only then can the experiment be considered completed.

Thus, in the course of teaching chemistry, it is important to solve complex tasks: underlining 
the main, comparing, identifying evidence, developing skills of presentation of the information 
obtained as a result of the experiment in a form of schemas, graphs, and tables, generalizing, 
analyzing, and synthesizing. The main aspect to what the chemical experiment facilitates when 
gaining knowledge is the acquisition of skills of independent working, cognition of logical 
methods, and the ability to independently analyze knowledge development.
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З історії розвитку освіти осіб з особливими освітніми 
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Постановка проблеми. Актуальність 
означеної проблеми пов›язана, насамперед, 
з тим, що науковий пошук у сфері інклюзії, 
стратегічні ідеї і дослідження зарубіжних і 
вітчизняних наукових шкіл з навчання і ви-
ховання дітей з особливими освітніми по-
требами (ООП), характеристика моделей 
соціально-педагогічного супроводу дітей 
можуть служити науковою базою для сис-
темного аналізу інтеграції варіативних за-
рубіжних моделей в практику вітчизняної 
освітньої діяльності. Сучасні дослідники 
сьогодні активно з’ясовують детермінанти 
становлення інклюзивної освіти, підтвер-
джують гуманізацію сприйняття соціумом 

осіб із ООП – від повного невизнання і на-
віть знищення до сегрегації – інтеграції – 
інклюзії.

Метою статті є дослідити історичні 
аспекти розвитку освіти осіб з ООП – від 
сегрегації – до інклюзії.

Аналіз основних досліджень і публі-
кацій. Аналіз вітчизняних і зарубіжних 
наукових джерел (В. Бондар, Г. Давиденко, 
І. Демченко, А. Колупаєва, І. Луценко, О. 
Мартинчук, І. Малишевька, Ю  Найда, О. 
Невмержицька, Т. Пантюк, Т. Сак, В. Си-
ньов, Т. Софій, О. Таранченко, О. Федорен-
ко, А. Шевцов, А. Шевчук, М. Шеремет та 
ін.) засвідчує, що виникнення феномену 

У статті визначено важливі історичні періоди зародження і розвитку 
освіти осіб з особливими освітніми потребами – від сегрегації до усвідом-
лення можливостей й необхідності навчання дітей із порушеннями слуху, 
зору, інтелекту у спеціальних закладах освіти – диференційованої системи 
спеціальної освіти – інтеграції зі здоровими ровесниками в освітніх устано-
вах – інклюзії.

Ключові слова: інклюзія; сегрегація; інтеграція; особи з особливими 
освітніми потребами.

Abstract. The article identifies important historical periods of birth and 
development of education of persons with special educational needs – from 
segregation to awareness of the possibilities and necessity of teaching children 
with hearing, vision, intelligence in special educational institutions – differentiated 
special education system – integration with healthy peers – integration with 
healthy peers inclusions.

Key words: inclusion; segregation; integration; persons with special 
educational needs.
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«інклюзивна освіта» передовсім пов’язано 
з кардинальною зміною у ставленні сус-
пільства до дітей з ООП.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Отже, дослідниками виокремлено 
п’ять періодів розвитку освіти осіб із ООП. 
А тепер охарактеризуємо кожен із них.

Перший період (ІХ – VІІІ ст. до Р.Х. – 
ХІІ ст.) розпочався в добу античності. Ан-
тичний світ сприймав осіб з особливостя-
ми психофізичного розвитку як рабів, ста-
тус яких не залежав від їх походження: всі 
були приречені на громадянську або фізич-
ну смерть [2, с. 70].

Римський філософ Сенека 4 року до 
Р.Х. –65 року Р.Х. ) виправдовував негуман-
не ставлення античного суспільства до ді-
тей з ООП (використовуючи сучасну термі-
нологію): «Ми вбиваємо і топимо дітей, які 
народжуються на світ кволими і потворни-
ми. І чинимо так не через гнів і досаду, а 
керуючись логічним правилом: відокрем-
лювати негідне життя від здорового» [5]. 
Для тодішнього соціуму дитина з інвалід-
ністю, навіть, незважаючи на її високе по-
ходження, була непотрібним баластом, що 
гальмував суспільний поступ.

Як свідчать наявні літературні джерела, 
незрячі люди раніше жили переважно за 
рахунок милостині. Аж до XIX ст. слова 
«сліпий» і «жебрак» сприймалися як сино-
німи [9]. Католицька церква трактувала 
глухоту як Боже покарання, що спричиняло 
суспільну ізоляцію такої дитини з моменту 
народження [2, с. 45]. Історики пов’язують 
негативне тривале ставлення європейців до 
осіб з ООП відсутністю біблійного віров-
чення у дохристиянському західному світі. 
Адже саме істинна релігія навчала людей 
милосердя і гуманізму. Після прийняття 
християнства (IV – VII століття) в західно-
європейських монастирях з’явилися хоспі-
си завдяки церковним подвижникам, які 
відстоювали гуманне ставлення до осіб із 
ООП та надавали їм тут надійний приту-
лок.

У добу середньовіччя ставлення сус-
пільства до дітей із фізичними і психічни-
ми порушеннями не зазнало суттєвих змін 
порівняно з ранньохристиянською Захід-
ною Європою. За даними деяких історич-
них джерел типова позиція європейського 

суспільства щодо них визначалася термі-
ном «ідіот» (від грец. «idiotos» – невіглас; 
особа, яка не бере участі у громадському 
житті). Саме це слово характеризувало ста-
тус осіб із будь-яким рівнем психофізично-
го порушення (від незначного до вираже-
ного) аж до XVIII ст.

Звідси повне виключення дітей з інва-
лідністю із нормального суспільного жит-
тя, відсутність їх соціально-культурної та 
медичної підтримки до середини XVIII ст. 
[5]. Отже, середньовіччя було періодом 
повної соціальної й педагогічної ізоляції 
аналізованої категорії дітей.

Західноєвропейські монастирі, лікарні і 
світські притулки започаткували піклуван-
ня та допомогу цим людям. У 1198 р. в Ба-
варії ініційовано відкриття першого при-
тулку для дітей із порушенням зору [5]. Ця 
подія засвідчила, що піклування над осо-
бами з інвалідністю поступово стає 
об’єктом державних інтересів.

На жаль, феодальні міжусобиці XI – XV 
ст., монголо-татарська навала XIII – XV ст., 
визвольні змагання XVI – XVII ст. обмеж-
или церковно-християнську доброчин-
ність, призвели до занедбання національ-
них традицій доброзичливого ставлення до 
осіб з ООП. На землях, підвладних москов-
ським князям, не підтримувалася благодій-
на практика Київської Русі і, по суті, була 
забута.

Ідеї Великої Французької революції 
XVIII ст. спонукали російського монарха 
Петра I до відкриття з 1682 р. перших уста-
нов суспільної опіки над людьми з інвалід-
ністю ( рос. «богаделен» ). Згодом монас-
тирі стали надавати притулки (1706 – 
1715 рр. ) таким особам.

Другий період – ставлення суспільства 
до осіб з ООП передбачав усвідомлення 
можливостей навчання дітей із порушення-
ми слуху та зору у спеціальних закладах 
освіти (XII ст. – 70–80 роки XVIII ст.).

Цим позитивним перетворенням сприя-
ли і розширення державної політики щодо 
дітей з ООП, і суттєві соціально-економіч-
ні, політичні та культурні нововведення в 
галузі освіти. Статус осіб з інвалідністю 
кардинально змінився після т. зв. «великої 
церковної революції» XIV– XII ст. До цьо-
го часу не могло бути й мови про схвалення 
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церквою навчання дітей з ООП. Це пояс-
нювалося поширеним переконанням у над-
природному походженні глухоти, сліпоти, 
божевілля, вроджених каліцтва чи потвор-
ності [8, с.97].

Значний християнський теолог, педагог 
і Філософ Августин Блаженний великою 
мірою сприяв розвитку педагогічної думки, 
але водночас переконав сучасників у не-
можливості навчання глухих [9]. На його 
думку, особи з порушеннями слуху нездат-
ні оволодіти читанням і письмом. У тракта-
ті «Про град Божий» Августин доводить, 
що віра досягається через слухання Свято-
го Письма: «Хто слухає нас, слухає через 
нас Бога, починає удосконалюватися і в 
моралі, і в знанні, вступає на шлях Христо-
вий» [1, с.163].

Відкриття університетів викликало ак-
тивізацію науково-дослідницької діяльнос-
ті, що, зі свого боку, зумовила розвій при-
родничих дисциплін, створення численних 
концепцій і теорій, у тому числі в педагогі-
ці й медицині, які завдяки книгодрукуван-
ню ставали відомими у світі. Плідна робота 
медичних та природничих факультетів 
привернула науковий інтерес до проблеми 
глухонімоти і способів її лікування. Так, 
нідерландець, представник раннього ні-
мецького гуманізму Рудольф Агрікола 
(1443–1485 рр.) одним із перших дійшов 
висновку про реальну можливість навчан-
ня глухих, спростувавши традиційне нега-
тивно-упереджене уявлення про цей про-
цес. Опанування грамоти глухим, як твер-
див учений, має не містичну природу, а є 
результатом спеціального педагогічного 
впливу [3].

Наступний зацікавлений означеною 
проблемою науковець – Джероламо Карда-
но (1501 – 1576 рр.), італійський інженер, 
математик, філософ, – запропонував фізіо-
логічне пояснення причин глухоти й німо-
ти, а також розробив класифікацію нечую-
чих [3, с.27].

Буржуазно-демократична революція у 
Франції спричинила кардинальну зміну 
світогляду у всіх без винятку сферах жит-
тєдіяльності. Тріумф філософії гуманізму, 
протестантизм і реформація здійснили 
справжній переворот у поглядах монархів і 
впливової частини суспільства на цивіль-

ний статус підданих з інвалідністю, що 
уможливило поширення на них законодав-
чих ініціатив у царині освіти.

Перші спроби навчання осіб з ООП 
стосувалися дітей із порушеннями слуху 
[2]. Освіта глухих дітей ініціювалася їхні-
ми батьками. Саме велика Французька ре-
волюція з її Декларацією прав людини і 
громадянина уможливила відкриття в Па-
рижі спеціальних шкіл для глухонімих, 
державне навчання осіб із сенсорними по-
рушеннями (1770 р.).

Третій період у сприйнятті суспіль-
ством осіб із ООП – від усвідомлення мож-
ливості до усвідомлення необхідності на-
вчання дітей із порушеннями слуху, зору, 
інтелекту (70–80 роки ХVIII ст. – початок 
ХХ ст.).

Упродовж третього періоду остаточно 
формуються три основних напрями допо-
моги особам із порушеннями в розвитку:

1) християнсько-філантропічний (бу-
динки опіки, притулки);

2) медичний (медико-педагогічні уста-
нови, спеціальні відділення при лікарнях);

3) педагогічний (спеціальні класи, 
спецшколи, інтернати).

У педагогічних дослідах і поглядах 
окремих вчених простежується також за-
родження ідеї спільного навчання дітей з 
інвалідністю та їхніх здорових ровесників. 
Розширення мережі спеціалізованих освіт-
ніх закладів дало змогу глибше вивчити 
порушення дітей із різними нозологіями, 
але в водночас спричинило їх освітню й 
суспільну ізоляцію [4].

Кожна країна пройшла свій шлях до 
спеціальної освіти осіб із ООП, що вклю-
чає чотири складові:

створення нормативно-правої бази, що 
регулює спеціальну освіту;

прийняття Закону про обов’язкову за-
гальну початкову освіту

охоплення спеціальною освітою дітей 
усіх регіонів країни;

визначення фінансування спеціальних 
шкіл та їх законодавче закріплення.

Основоположником системи спеціаль-
ного навчання глухонімих дітей у Франції 
став Д.Дідро, просвітницька діяльність 
якого, передовсім, була спрямована на змі-
ну громадського ставлення до них. Заслу-
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говує уваги політика Німеччина щодо осіб 
з ООП. У 1872 р. Створення другої школи 
для незрячих дітей у Саксонії започаткува-
ло поступовий розвиток системи освітніх 
закладів для сліпих по всій Німеччині [2].

У Радянському Союзі, до складу якого 
тоді належала Україна, практика спільного 
навчання осіб із порушеннями та здорових 
учнів постійно підтримувалася й розвива-
лася, досить широко обговорювалися на 
різних педагогічних зібраннях.

Діти з ООП у спеціальних освітніх за-
кладах мали за допомогою відповідних 
методик і в довші терміни засвоїти держав-
ний стандарт, розроблений для здорових 
школярів, що, зі свого боку. спонукало мо-
лоду вітчизняну дефектологічну науку до 
розв’язання складних завдань із якими не 
ніколи стикалась жодна інша країна світу. 
Це «над завдання» передбачало інтенсивну 
розробку теоретичної бази спеціальної пе-
дагогіки й психології.

Четвертий період – від навчання окре-
мих категорій дітей з інвалідністю до дифе-
ренційованої системи спеціальної освіти 
(початок ХХ ст. –70-і рр. ХХ ст.).

У короткий проміжок часу між її закін-
ченням і початком Другої світової війни 
так і не вдалося розвинути досвід із розви-
тку спеціальної освіти. Друга світова війна, 
як це не парадоксально, сприяла значному 
прогресу спеціальної освіти. Переживши 
воєнне лихоліття, цивілізований світ по-
новому почав сприймати відмінності між 
людьми, їх самобутність і індивідуальність. 
Життя, свобода, гідність, права людини 
були визнані головними цінностями. Дер-
жави, заснувавши Організацію Об’єднаних 
Націй, проголосили своєю метою підтрим-
ку і зміцнення миру у всьому світі. Загаль-
на Декларація прав людини ООН увираз-
нила засади гуманістичного світогляду: 1) 
кожна особа має право на життя і свободу; 
2) усі люди народжуються рівними у своїй 
гідності та правах; 3) усі мешканці планети 
Земля мають право на рівний захист і рівні 
перед законом.

Специфікою аналізованого періоду є 
переорієнтація суспільної ідеології стосов-
но осіб із ООП з позиції їх неприйняття до 
усвідомлення, що всі вони потребують ква-
ліфікованого догляду та довготривалого 

лікування. У 1946 р. у країнах Європи 
отримала широке визнання т. зв. «медична 
модель» підходу до роботи з неповно-
справними дітьми, що зародилася в надрах 
системи соціального забезпечення і охоро-
ни здоров›я. Посилення інтеграційних про-
цесів у західних країнах Європи привело 
до створення Європейського Економічного 
Співтовариства (1957 р.). Прийнята у 
1961 р. Європейська Соціальна хартія за-
кріпила «право розумово та фізично непра-
цездатних осіб на відновлення працездат-
ності, соціальну реабілітацію, й професій-
ну підготовку ».

Про подальшу революцію суспільної 
свідомості свідчить прийнята Генеральною 
Асамблеєю ООН (1969 р.) Декларація со-
ціального прогресу і розвитку, яка проголо-
сила необхідність забезпечення і захисту 
прав осіб з ООП. Закладаються основи 
формування нової культурної норми – по-
вага до відмінностей між людьми, в контек-
сті якої ізольована від інклюзії в закладах 
загальної середньої освіти система спеці-
альної освіти визначається дискримінацій-
ною, а спецшколи – сегрегаційними уста-
новами. Скерування до них розглядається 
як навішування соціального ярлика і пору-
шення прав дитини. Перші прецеденти за-
криття спеціальних шкіл мали місце у 70-х 
роках XX ст. Це умовна межа формування 
нової культури суспільного ставлення до 
осіб з інвалідністю та переходу до принци-
пово іншого розуміння їхніх прав. Громад-
ськість підтримує навчання неповносправ-
них дітей у загальноосвітньому середовищі 
і скорочення спеціальних шкіл.

Друга половина XX ст. – час удоскона-
лення вітчизняної системи спеціальної 
освіти як по вертикалі, так і по горизонталі: 
був здійснений перехід від 3 до 8 видів 
спецшкіл.

А тепер стисло охарактеризуємо остан-
ній, п›ятий період – від ізоляції дітей з ООП 
до їх інтеграції зі здоровими ровесниками в 
освітніх установах та інклюзії (70-і рр. XX 
ст. – й до нашого часу ).

Сьогодні загальновизнаною вважається 
тенденція уникати вказівки на функціо-
нальні порушення людей. Так, наприклад, 
термін «Handicapped children» («аномальні 
діти») як сегрегаційний, що підкреслює не-
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повноцінність, ненормальність особи, за-
звичай заміняють терміном «Children with 
Special Needs» («діти з особливостями пси-
хофізичного розвитку» або «діти з особли-
вими потребами»). Традиційна терміноло-
гія, що використовувалася протягом сто-
літь (даун, імбецил, ідіот, недоумкуватий, 
каліка, розумово відсталий тощо), сьогодні 
визначається некоректною і негуманною.

Інтегровану освіту часто називають за-
позиченим терміном «мейнстрімінг» (сис-
тема тимчасової соціальної та навчальної 
інтеграції «особливих» дітей з їх здорови-
ми однолітками, яка ґрунтується на про-
грамі спільних занять і проведення дозвіл-
ля). Це слово має яскраво виражений полі-
тичний відтінок, вказуючи не тільки на ді-
тей з особливостями розвитку, а й на інші 
групи соціальних меншин.

Наприклад, італійські педагоги дійшли 
висновку, що найкращим способом адапта-
ції й соціалізації дітей із ООП є не пояснен-
ня абстрактних понять, а конкретна прак-
тична діяльність. У 1997 р. був прийнятий 
закон, який установлював певні правила 
для інтеграції дітей з ООП в загальноосвіт-
ні школи: 1) скасовуються спеціальні кла-
си; 2) максимальна кількість учнів у класі – 
20, із порушенням в розвитку – 2; 3) ство-
рюється організація міждисциплінарної 
команди педагогів, яка взаємодіє з усіма 
школярами.

У 70-ті рр. ХХ ст. у Швеції очільник 
Данської служби охорони психічного 
здоров›я Н. Бенк-Міккельсон і директор 
Асоціації розумово відсталих осіб Б. Нір’є 
вводять до наукового обігу поняття «норма-
лізація». Його основоположним принципом 
стало визнання права осіб із психофізични-
ми порушеннями на отримання умов життя, 
наближених до нормальних, а також освіти, 
роботи [7, с. 67]. Концепція нормалізації 
стала своєрідною альтернативою вже роз-
глядуваної нами «медичної моделі».

Державна політика Фінляндії в галузі 
шкільної освіти базується на фундамен-
тальних принципах інтегративної школи, 
методологічною основою якої є концепції 
С. Френе, М. Монтессорі, Р. Штайнера, 
максимально орієнтовані на цілісний і різ-
нобічний розвиток особистості відповідно 
до природи її можливостей і здібностей.

Результатом модернізації педагогічної 
системи в напрямі інтеграції спеціальної 
освіти із загальною на межі ХХ-ХХІ століть 
стало прийняття Саламанської декларації 
«Про засади, політику та практичну діяль-
ність у сфері освіти осіб з особливими по-
требами» (1994 р.), яка є одним з основопо-
ложних міжнародних документів у галузі 
інклюзивної освіти. З цього часу в педагогі-
ку було офіційно введено поняття «інклю-
зивна освіта», принципи якої визнані осно-
вним ядром реалізації програми «Освіта для 
всіх» [6]. Цінність Декларації полягає в 
тому, що вона містить засади практичної 
реалізації законодавчих ініціатив у царині 
інклюзивної освіти, що передбачає не тіль-
ки активну участь дітей з ООП у загально-
освітньому закладі, а й перебудову системи 
освіти й навчально-виховного процесу з 
метою створення умов для задоволення 
освітніх потреб усіх категорії дітей.

Висновки. Отже, проведений нами іс-
торіографічний аналіз наукових джерел дав 
підстави для висновку, що фундаменталь-
ними основами концепції інклюзивної 
освіти є визнання виняткової унікальності 
й цінності кожної особистості, незалежно 
від її фізичного стану, а також спрямова-
ність на створення умов для дітей з ООП, 
що забезпечують їх успішну соціалізацію.
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Розумні технології навчання в освітньому середовищі 
закладу вищої освіти
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завідувач лабораторії, 
 аспірант кафедри інноваційних та  
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Для розвитку сучасної освіти постає 
необхідність переосмислити завдання ви-
щої освіти та шляхи забезпечення закладів 
вищої освіти новітніми інформаційними 
технологіями навчання. Смарт-суспільство 
ставить перед закладами вищої освіти нові 
завдання. Смарт-навчання реалізує із за-
стосуванням технологічних інновацій та 
Інтернету вивчення дисциплін у їхній бага-
тоаспектності та постійного оновлення 
змісту. Особливого значення набувають ін-
телектуальні технології в галузі освіти, які, 
з одного боку, підтримують оптимізацію 
освітнього процесу в університеті, з іншого 
боку сприяють піднесенню на новий рівень 
якості освітніх послуг. Так, розумна освіта 
включає в себе технологію електронного 
навчання та передбачає можливість пере-
носу та подальшої роботи з однієї платфор-

ми на іншу; мобільність і постійність до-
ступу до навчальної інформації;  автоном-
ність викладача і участь у роботі з викорис-
танням мобільних пристроїв в освітньому 
процесі; гнучкість навчання з точки зору 
індивідуальних можливостей студента, 
підтримка індивідуальних програм щодо 
особистості розвитку кожного студента; 
створення та використання різних мотива-
ційних моделей навчання; постійна взаємо-
дія між вимогами роботодавців та змістом 
освіти.

Таким чином, розумна освіта – це муль-
тидисциплінарна клієнтоорієнтована сис-
тема освіти, котра здатна забезпечувати 
взаємодію між закладами вищої освіти та 
роботодавцями [2, c. 56]. 

До основних характеристик смарт-
освіти відносять: 1) «безшовність» – забез-

У статті проаналізовано деякі проблеми використання потенціалу інфор-
матизації освітнього процесу у вищій педагогічній школі. Здійснено аналіз 
наукових джерел з питань інформатизації освітнього процесу у вищій шко-
лі. Закцентовано увагу на інформаційних технологіях, а також організації і 
супроводу смарт-навчання  з метою підвищення якості освіти. 

Ключові слова: розумні технології; електронне навчання; розумна освіта; 
навчальний процес; інформаційно-комунікаційні технології; інформатизація 
навчального процесу.
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печення сумісності між програмним забез-
печенням, що розроблено для різних опера-
ційних систем; безшовність дозволяє нада-
вати рівні можливості для навчання, 
незалежно від використаних пристроїв 
вона забезпечує  можливість реалізації не-
перервності навчального процесу й ціліс-
ності навчальної інформації; 2) незалеж-
ність від часу та місця, мобільність, непе-
рервність й простота доступу до навчаль-
ної інформації; 3) автономність викладача 
й студента за рахунок використання мо-
більних пристроїв доступу до навчальної 
інформації; 4) визначення різноманітних 
мотиваційних моделей; 5) оцінка наявних 
змін компетенцій – результативність на-
вчального процесу вимірюється не стільки 
отриманими знаннями, скільки можливіс-
тю їх застосовувати на практиці; 6) гнучке 
навчання з точки зору урахування індивіду-
альних можливостей студентів (можли-
вість пристосування навчання під індивіду-
альні параметри студента, у тому числі такі 
як: вихідні знання, досвід й навички; стиль 
навчання; навіть до фізіологічного й психо-
логічного стану у кожний конкретний мо-
мент навчання [5, с.18]. 

Smart-навчання, за словами науковців 
Н. Джо та Д. Юнга, це людиноцентричний 
та самостійний метод навчання, який 
пов’язує технології інтелектуальної інфор-
маційної комунікації з навчальним середо-
вищем. Інші дослідники стверджують, що 
Smart-навчання – це інтелектуальне та 
адаптивне навчання, яке враховує багато 
форм навчання та здібностей, а також до-
зволяє учням розвивати навички мислення, 
спілкування та вирішення проблем, вико-
ристовуючи різні інтелектуальні пристрої 
[3, c.14]. Крім того, Smart-навчання здій-
снюється на основі інтелектуальної інфра-
структури хмарних обчислень, мереж, сер-
верів, інтелектуальних пристроїв та інших 
вбудованих пристроїв. Це досягається за-
вдяки розумним способам персоналізова-
них, інтелектуальних та інтегрованих під-
ходів, соціального навчання та колективно-
го інтелекту. Тобто, Smart-навчання – це 
гуманістичний підхід до навчання, що ви-
користовує колективні та індивідуальні 
можливості для отримання інформації, 
управління знаннями, взаємодії та співпра-

ці з однолітками та інструкторами, щоб 
студенти могли застосовувати свої знання 
та навички для вирішення проблем та до-
сягнення цілей [4, c.14].

Смарт-навчання може здійснюватись 
через освітні ресурси. Нині в освітньому 
доступі знаходиться значна кількість від-
критих освітніх ресурсів. Відкриті освітні 
ресурси [1] (англ. Open Educational 
Resources –  OER) – загальна назва для усіх 
освітніх засобів, до яких є повністю від-
критий доступ завдяки безкоштовній лі-
цензії або переведення їх у суспільне над-
бання та створення доступу до таких ре-
сурсів за допомогою інформаційних та ко-
мунікаційних технологій. Цей термін було 
створено на зборах ЮНЕСКО у 2002 році, 
на яких учасники висловили своє побажан-
ня щодо створення універсальних освітніх 
ресурсів, доступних для усього людства та 
надію, що у майбутньому це відкрите дже-
рело мобілізує усю світову спільноту учи-
телів Приклади відкритих освітніх ресур-
сів [1] у світі: MIT Open Course Ware – про-
ект Массачусетського технологічного ін-
ституту з публікації у відкритому доступі 
матеріалів всіх курсів інституту; OpenLearn 
– освітня платформа Відкритого універси-
тету, Велика Британія; Free High School 
Science Texts, Університет Кейптауна, 
ПАР; Проект Connexions – Університет 
Райса, Техас, США; Проекти Center for 
Open and Sustainable Learning (COSL) Дер-
жавного університету Юта, США; Проекти 
The Institute for the Study of Knowledge 
Management in Education (ISKME), Калі-
форнія, США; Проекти Wikimedia 
Foundation. 
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Особливості розвитку фізичних якостей у дітей старшого 
шкільного віку засобами рухливих ігор
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Постановка проблеми. Формування 
людини на всіх етапах еволюційного роз-
витку проходило в нерозривному зв’язку з 
активною м’язовою діяльністю, тому фі-
зичні навантаження набули важливої біо-
логічної ролі в її життєдіяльності [1] Все-
бічне фізичне виховання є однією із важли-
вих пріоритетів здорового і міцного сус-
пільства.

Шкільний вік є відповідальним періо-
дом життя учня у формуванні фізичного 
компонента здоров’я і культурних навиків, 
які забезпечують його зміцнення, вдоско-
налення та збереження в майбутньому. 
Тому результатом фізичного виховання 
школярів повинні стати високий рівень 
здоров’я та формування фундаменту фізич-
ної культури майбутньої дорослої людини 
[2].

Виклад основного матеріалу. Фізична 
культура – це освітньо-виховний процес і є 
найважливішим елементом системи освіти. 
Основною метою фізичної культури в сис-
темі освіти є забезпечення гармонійного й 
всебічного розвитку особистості школяра з 
високою розумовою, фізичною, соціаль-
ною активністю (Москаленко Н.В., 2007)

Т. Круцевич, Ю. Курамшин, В. Петров-
ський дали таке визначення фізичним якос-
тям: «Фізичні якості – властивості, які ха-
рактеризують окремі якісні сторони рухо-
вих можливостей людини: силу, швидкість, 
витривалість, гнучкість та інші» [3, с. 11].

В останні роки в Україні значно змен-
шилась кількість здорових дітей. Причи-
ною цього є: погіршення екології, недоліки 
фізичної культури у школі, малорухливість 
у позашкільний час, постійний вплив га-

Ключові слова: фізична культура, рухливі ігри, фізичні якості, шкіль-
ний вік, учні.

Key words: physical culture, mobile games, physical qualities, school age, 
students.



52 

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 52  (02/2020)

джетів і відеоігор у сидячому стані. Най-
більша кількість учні, які мають низький 
рівень здоров’я та розвитку фізичних якос-
тей, у старшому шкільному віці.

Мета – вивчити вплив рухливих ігор на 
розвиток фізичних якостей дітей старшого 
шкільного віку.

Завдання:
1) розглянути теоретико-методичні ас-

пекти впливу рухливих ігор на розвиток 
фізичних якостей учнів старших класів;

2) систематизувати рухливі ігри для 
розвитку фізичних якостей у дітей старшо-
го шкільного віку.

У 15-17 років продовжується зростан-
ня і розвиток організму дитини, але хлоп-
ці вже помітно випереджають дівчат у фі-
зичному розвитку, при цьому опорно-ру-
ховий апарат учнів ще знаходиться в ста-
дії активного анатомічного розвитку. 
Більш активне зростання м’язової маси 
спостерігається у юнаків, ніж у дівчат це 
обумовлено завершенням їх статевого до-
зрівання. З урахуванням зросту їх фізич-
них якостей більш привабливими стають 
рухливі ігри командного характеру, що 
дозволяє удосконалювати і розвивати фі-
зичні якості. Командні дії сприяють 
об’єднанню колективу хлопців і дівчат, 

вихованню у них хороших товариських 
відносин. Для юнаків доцільно підбирати 
рухливі ігри, з проявом швидкості, сили, 
складною координацією рухових дій, з по-
мірними протидіями та ускладненнями 
різного роду. Старший шкільний вік є 
сприятливим для розвитку таких рухових 
якостей як витривалість, сила та коорди-
наційні здібності. Відповідно на уроках з 
фізичної культури школярів старшого 
шкільного віку 30% навантажень викорис-
товують для розвитку загальної витрива-
лості і 30% – для розвитку спеціальної 
витривалості і 40% для розвитку сили.

Для вибору рухливих ігор командного 
характеру за одночасною участю юнаків та 
дівчат рекомендовано варіювати наванта-
ження в ході гри, щоб по можливості ніве-
лювати різницю фізичної підготовленості 
учасників різної статі.

Угруповання ігор з прояву фізичних 
якостей (за В.Г. Яковлевим)

Аналізуючи дані, які представлені у та-
блиці 1 можемо сказати, що прояв і розви-
ток фізичних якостей залежить від пра-
вильного відбору рухливих ігор. Виходячи 
з цього нами було систематизовано рухливі 
ігри саме для учнів старшого шкільного 
віку в схематичну класифікацію.

Таблиця 1
Якості, про-
явлені в 
іграх

Характеристика ігрових дій Ігри

Спритність Ігри, що вимагають вміння зосередити 
увагу одночасно на декількох діях (біг, 
стрибки, дії з вивертанням)

Вибивали, Кругова гилка, 
Перестрілка, Боротьба за 
м’яч, Передача м’яча в 
колоні

Швидкість Ігри, що вимагають своєчасних рухових 
відповідей на зорові, звукові сигнали, з 
короткими перебіжками; з подоланням 
невеликих відстаней в найкоротший тер-
мін; з бігом на швидкість в умовах, що 
змінюються

Зумій наздогнати, Наступ, 
Кругова естафета, Зустріч-
на естафета, Хто швидше

Сила Ігри з короткочасними м’язовими напру-
женнями динамічного і статичного харак-
теру

Естафета з обручем і ска-
калкою, Скакалка в парах, 
Естафета з лазінням і 
перелазінням, Зміна місць

Витривалість Ігри з неодноразовими повтореннями 
активних, енергійно виконуваних дій, 
пов’язаних з безперервними інтенсивни-
ми рухами, в яких активні дії чергуються 
з короткими паузами для відпочинку.

Боротьба за м’яч, Волей-
бол з двома м’ячами 
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Схематична класифікація рухливих 

ігор для учнів старших класів
Висновки. Отже, проаналізувавши 

науково-методичну літературу встановле-
но, що для удосконалення системи фізич-
ного виховання учнів старших класів, 
основною проблемою є пошук інновацій-
них підходів до організації занять фізич-
ними вправами з урахуванням інтересів 
та вікових особливостей дітей, а також у 
подальшому більше уваги приділяти ме-
тодичним розробкам і рекомендаціям за-
стосування рухливих ігор для фізичної 
підготовленості учнів, підвищення показ-

ників фізичного здоров’я, розвитку фі-
зичних якостей.
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Розвиток професійної ідентичності майбутніх соціальних 
педагогів у процесі підготовки до опікунсько-виховної 
діяльності
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Вступ. Професія соціального педагога 
стає все більш затребуваною в Україні, в 
зв’язку із збільшенням чисельності осіб, 
які потребують соціального захисту та 
підтримки. Зростання в Україні кількості 
дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, призвело до 
того, що попри упровадження сімейних 
форм влаштування, кількість закладів 
державної опіки, нажаль, не зменшується. 
Тому зростає необхідність удосконалення 
підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до професійної опікунсько-виховної 
діяльності. Дефініцію «опікунсько-виховна 
діяльність» ми розглядаємо в контексті 
цілковитої, інституційної опіки дітей-сиріт 
[6, с. 12-18].

Проблему професійної підготовки май-
бутнього соціального працівника й соці-
ального педагога, зокрема, досліджували 
(С. Архипова, О. Безпалько,І. Звєрєва, 
А. Капська, В. Леонова, В. Оржеховська, 
В. Поліщук, С. Харченко).

Соціально-політичні, економічні зміни, 
які відбуваються в сучасному українському 
суспільстві детермінують зміни стратегії 
підготовки соціально-педагогічних кадрів, 

а згодом і підвищення кваліфікації соціаль-
них педагогів. Першочергова увага приді-
ляється проблемам підготовки фахівців 
відповідно до нових стандартів освіти, 
включення і прийняття ними тих науково-
технічних і технологічних нововведень, які 
з певним прискоренням упроваджуються в 
повсякденне життя. Як наслідок, такі про-
блеми вимагають негайного обґрунтуван-
ня, а також розробки психолого-педагогіч-
ного супроводу особистості в процесі її 
цілісного професійного становлення. На 
наш погляд, досягнення такого завдання 
можливе лише при наявності психологіч-
ного впливу на певні структури самосвідо-
мості людини, професійної ідентичності, 
зокрема. 

Професійна ідентичність – є одним з про-
відних критеріїв становлення професіонала 
та виступає передумовою успішності профе-
сійної діяльності. Важливо, щоб майбутній 
соціальний педагог усвідомлював значу-
щість майбутньої професії, її відповідаль-
ність, був упевнений у майбутньому успіху 
в професійній діяльності, володів не лише 
необхідними професійними знаннями, а й 
відповідними світоглядними якостями, 
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усвідомлював цінність людського життя, 
займав активну позицію до зміни та покра-
щення життя дітей-сиріт зокрема.

Відтак, становлення та розвиток про-
фесійної ідентичності майбутнього соці-
ального педагога в процесі підготовки до 
опікунсько-виховної діяльності є актуаль-
ною проблемою сучасної психолого-педа-
гогічної науки і практики, а також одним із 
пріоритетних напрямів модернізації вищої 
педагогічної освіти в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Над проблемою формування професій-
ної ідентичності студентів педагогічного 
вузу працювали В. Абдурашитов, Т. Березі-
на, В. Зливков, Н. Кузьміна, А. Лукіянчук, 
Ю. Поварєнков, В. Сафін та ін. Зокрема, 
професійну ідентичність педагога, Т. Бере-
зіна визначає як результат усвідомлення 
індивідом своєї тотожності з професійною 
діяльністю та спільнотою, знання меж сво-
єї професійної компетенції та впевненості 
в своїй ефективності, відчуття себе як про-
фесіонал [1, с. 25].

Згідно визначення А.М. Лукіянчука, 
професійна ідентичність – це динамічна 
система, яка формується у процесі профе-
сійної освіти та активного розвитку про-
фесійної компетентності і впливає на цін-
нісно-смислову сферу і удосконалення про-
фесійної майстерності майбутнього спеціа-
ліста [5].

Професійну ідентичність характеризує 
приєднання та накладання образу професії 
(зі всіма її закономірностями) на особли-
вості конкретної особистості.  На думку О. 
Єрмолаєвої, Ю. Поварєнкова, У. Родигіної 
процес навчання у вузі супроводжується 
становленням професійної ідентичності 
студентів.

Аналіз теоретичних джерел [1; 2; 3; 5] 
дав змогу дійти висновку про те, що в пси-
холого-педагогічній науці напрацьовано 
значну теоретико-методологічну основу, 
яка створює передумови для цілеспрямова-
ного осмислення й вивчення проблеми роз-
витку професійної ідентичності майбутніх 
педагогів, мало досліджуваними залиша-
ються проблеми становлення й розвитку 
професійної ідентичності майбутніх педа-
гогів в процесі підготовки до опікунсько-
виховної діяльності.

Мета статті – теоретичне обґрунтуван-
ня соціально-психологічних особливостей 
розвитку та становлення професійної іден-
тичності майбутніх соціальних педагогів у 
процесі підготовки до опікунсько-виховної 
діяльності.

Виклад основного матеріалу. Сучасна 
особистісна парадигма виховання дітей-
сиріт характеризується гуманістичним кон-
текстом, що передбачає, поперше, гуман-
ний орієнтир у ставленні до дитини-сироти 
і, подруге, гуманну позицію самого педаго-
га у виховному процесі. Це зумовлює 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію виховних сто-
сунків (вихователь і вихованець – повно-
правні суб’єкти педагогічного процесу). 
Вихованець, маючи статус повноцінного 
суб’єкта виховної діяльності – партнера ви-
ховної взаємодії, потребує не директив (на-
станов, рекомендацій, наказів), а, перш за 
все, допомоги і підтримки, що ґрунтуються 
на синергетичному поєднанні педагогічної 
вимогливості й особистісної поваги. Звід-
си – і своєрідна позиція соціального педа-
гога у опікунсько-виховному процесі – по-
зиція «поряд»: з одного боку, він – органі-
затор опікунсько-виховного середовища, 
дослідник, спостерігач, з іншого – друг, 
помічник, порадник і наставник у розвитку 
особистості вихованця. Успішна реалізація 
опікунсько-виховної діяльності соціально-
го педагога безпосередньо залежить від 
оптимального виявлення особистісного 
смислу діяльності і поведінки вихованця 
для побудови синергетичної конфігурації 
подальшої виховної взаємодії. Опікунсько-
виховна діяльність, повинна базуватися на 
принципах актуалізації особистісного ре-
сурсу дітей-сиріт, та створенні оптималь-
них умов для їх емоційного та соціального 
розвитку.

Саме така позиція в ідеалі повинна ста-
ти синергетичною аксіомою опікунсько-
виховної діяльності соціального педагога 
нової генерації, що стає можливим за умо-
ви сходження від мети і завдань нової педа-
гогічної парадигми – через її сутність і 
функції – безпосередньо до стратегії і тех-
нології педагогічної підтримки, допомоги і 
захисту дитини-сироти, актуалізації її осо-
бистісних ресурсів. Виконання цих завдань 
потребує підготовки висококваліфікованих 
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фахівців, розвитку їх особистісного потен-
ціалу, процесу творчого саморозвитку.

У структурі підготовленості майбутніх 
соціальних педагогів до професійної діяль-
ності у закладах соціального захисту дітей 
Леонова В. І. такі компоненти: мотивацій-
но-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, ін-
терактивно-комунікативний, рефлексивно-
перцептивний [4, с. 24].  

Показниками критерію здатності до са-
мооцінки та соціальної проникливості, які 
особливо необхідні для здійснення опікун-
сько-виховної діяльності є: наявність пер-
цептивно-інтерактивної компетентності в 
професійній діяльності майбутніх соціаль-
них педагогів у закладах соціального за-
хисту дітей; сформованість рівня доміную-
чої перцептивної модальності; виявлення 
самооцінки рівня онтогенетичної рефлексії 
в професійній діяльності майбутніх соці-
альних педагогів у закладах соціального 
захисту дітей; сформованість рівня перцеп-
тивно-невербальної компетентності [4, с. 
28]. 

Процес самовдосконалення особистос-
ті майбутнього соціального педагога почи-
нається з самопізнання, яке відбувається на 
основі актів самоспостереження самоана-
лізу й самооцінки. На основі самопізнання 
формується самоставлення особистості, 
самоставлення так само обумовлює при-
йняття рішення про необхідність самоко-
рекції, самозміни і, як наслідок, – до прак-
тичних перетворювальних дій майбутнього 
фахівця, спрямованих на самого себе – до 
самотворення. Процес самопізнання, кри-
тичне ставлення до себе, адекватна самоо-
цінка своїх професійних характеристик та 
властивостей, самоаналіз квазіпрофесійної 
та професійної (у період проходження пе-
дагогічної практики) діяльності майбутніх 
соціальних педагогів допомагають їм ви-
значити напрямки та завдання власного 
професійного самовдосконалення [2, с. 
277].

Маючи різні джерела формування, од-
ним з яких є професійна освіта, професійна 
ідентичність майбутнього соціального пе-
дагога обумовлюється низкою чинників, 
серед яких можна виокремити сформова-
ність образу «Я», професійно важливі 
якості фахівця, професійні знання та вмін-

ня, ідеальні образи вибраної професії, очі-
кування індивіда та можливості соціальних 
перспектив, які дає дана професія, профе-
сійне спілкування та взаємодію студентів з 
фахівцями професійної спільноти тощо.

Проведений теоретичний аналіз про-
блеми дозволив доповнити цей перелік та-
кими чинниками як наявність життєвих і 
професійних цілей, професійна складову 
образу «Я», самоінтерес, розвинуті вольові 
якості та екстравертованість особистості в 
процесі навчання у ЗВО. Останні є показ-
никами визначених компонентів ідентич-
ності та свідчать про важливість форму-
вання кожного з них. Крім того, наявність і 
високий рівень вираженості цих показни-
ків саме на етапі освоєння спеціальності і 
обумовлює успішний процес розвитку про-
фесійної ідентичності майбутніх соціаль-
них педагогів. 

Т.С. Березіна [1] виділяє три основні 
етапи становлення професійної ідентич-
ності студентів педагогічного вузу: 1) пер-
винний вибір, коли студенти вперше зна-
йомляться з професійною спільнотою, на-
віть не приміряючись до неї. При цьому у 
майбутніх педагогів формується ціннісне 
ставлення до обраної професії;  2) підтвер-
дження чи ні первинного вибору. На цьому 
етапі можуть суттєво змінюватися профе-
сійні уподобання та наміри студентів, що 
нерідко призводить до розчарування  у сво-
єму професійному виборі або навпаки, до 
впевненості у ньому; 3) реалізація первин-
ного вибору в діяльності. На цьому етапі 
відбувається перехід здобувачів вищої 
освіти до ототожнення себе зі своєю про-
фесійною діяльністю, входження у профе-
сійну спільноту, усвідомлення своєї про-
фесійної самостійності та ефективнос-
ті.  Процес підготовки майбутніх соціаль-
них педагогів до опікунсько-виховної 
діяльності повинен враховувати особли-
вості становлення професійної ідентичнос-
ті на кожному етапі.

Вивчення психолого-педагогічних дис-
циплін має широкі можливості для розви-
тку професійної ідентичності майбутніх 
соціальних педагогів за умови включення 
їх у розв’язування педагогічних задач, за-
провадження інтерактивних технологій на-
вчання для взаємообміну соціально-рольо-
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вими функціями, емоційно-ціннісної під-
тримки студентів викладачами. Викорис-
тання таких методів навчання сприяє 
розвитку самооцінки та соціальної прони-
кливості, залученню мислительних проце-
сів для аналізу прототипу професійної ді-
яльності, проектування наступної соціаль-
но-педагогічної діяльності, осмисленню 
власної професійної позиції та побудові 
адекватного Я-образу.

Розвитку професійної ідентичності 
майбутніх соціальних педагогів в процесі 
підготовки до опікунсько-виховної діяль-
ності сприяє проведення занять у вигляді 
ділових ігор з використанням інтерактив-
них методів навчання. Наприклад, студен-
ти, працюючи в міні-групах, проводять бе-
сіду із вихованцями державних закладів 
опіки на вказану тему; один студент вико-
нує роль соціального педагога, три-чотири 
студенти – вихованців, один студент є екс-
пертом. Така робота майбутніх соціальних 
педагогів створює сприятливу емоційну 
атмосферу без надмірного психологічного 
напруження і хвилювання, допомагає іден-
тифікувати себе з новою соціально-профе-
сійною роллю, розвиває здатність ставити 
себе на місце іншої людини. Важливим 
етапом залучення здобувачів вищої освіти 
до виконання такого роду завдань є рефлек-
сія діяльності, аналіз методів, засобів, які 
дозволили досягти бажаного результату, 
самоаналіз власної поведінки у якості со-
ціального педагога державного закладу 
опіки. У процесі рефлексії слід звертати 
увагу й на почуття, які виникають у студен-
тів, що виконують роль педагога і вихован-
ців, а також, бар’єри, що заважають ефек-
тивному спілкуванню.

Висновки. Успішна реалізація опікун-
сько-виховної діяльності соціального пе-
дагога безпосередньо залежить від опти-
мального виявлення особистісного смислу 
діяльності та поведінки вихованця для 
побудови синергетичної конфігурації по-
дальшої виховної взаємодії. Становлення 
та розвиток професійної ідентичності, це 

один із ключових етапів необхідних для 
повноцінного формування компетентного 
соціального педагога, створення для нього 
сприятливих умов в процесі навчання, а 
згодом і опікунсько-виховної діяльності. 
Розвиток професійної ідентичності май-
бутніх соціальних педагогів можливий за 
умови включення їх у розв’язування педа-
гогічних задач, запровадження інтерак-
тивних технологій навчання для взаємооб-
міну соціально-рольовими функціями, 
емоційно-ціннісної підтримки студентів 
викладачами під час вивчення психолого-
педагогічних дисциплін, а також у період 
проходження педагогічної практики
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Актуальність. Порушення писемного 
мовлення є найпоширенішими мовленнє-
вими вадами у дітей молодшого шкільного 
віку. Розлади письма негативно впливають 
на весь процес навчання, формування осо-
бистості й характер психічного розвитку 
дитини. Своєчасне виявлення цих пору-
шень надзвичайно важливе для розробки 
системи логопедичної роботи з корекції 
дисграфії.

Серед учнів, які вступають до першого 
класу, чимало дітей з різними відхилення-
ми в мовленнєвому розвитку, що перешко-
джає формуванню їхньої повноцінної на-
вчальної діяльності в контексті Нової укра-
їнської школи.

Батьки, вчителі початкових класів, учи-
телі-логопеди насамперед звертають увагу 
на несформованість звуковимови у дітей ї 
свої зусилля спрямовують саме на корек-
цію вад звукової сторони мовлення. А піз-
ніше виявляють «другий недолік» – дис-
графію і дислексію.

Щоб уникнути подібних помилок, по-

трібно під час обстеження аналізувати мов-
леннєві порушення дітей з позиції систем-
ної будови мовленнєвої діяльності, врахо-
вуючи принцип розвитку.

Розлади писемного мовлення (дисгра-
фія) становлять значну частку серед інших 
мовленнєвих порушень. Найчастіше зу-
стрічаємо їх у дітей із загальним недороз-
виненням мовлення різного ступеня, а та-
кож у дітей з фонетико-фонематичними 
відхиленнями.

У більшості таких дітей порушена та-
кож і пізнавальна діяльність: спостережли-
вість, увага, пам›ять, мислення, аналіз, 
синтез.

На сучасному етапі за несформованіс-
тю певних операцій процесу писемного 
мовлення виділяють такі види дисграфій:

1) артикуляційно-акустична;
2) на грунті порушення фонемного роз-

різнення (диференціації фонем);
3) на грунті порушення мовленнєвого 

аналізу і синтезу;
4) граматична;

Порушення писемного мовлення у дітей молодшого 
шкільного віку

Свириденко Г. В.
магістр Мелітопольського державного педагогічного університету  
імені Богдана Хмельницького, вчитель початкових класів, 
 вчитель-логопед  
Костянтинівського районного НВО №1 «Таврія»
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5) оптична.
Характерними ознаками для всіх видів 

дисграфії є стійкі й повторювальні помил-
ки в процесі писемного мовлення, а саме:

• перекручення і заміна букв (парних 
за артикуляційно-акустичною поді-
бністю, подібних за графічним зобра-
женням, звучанням або вимовою);

• перекручення звуко-складової струк-
тури слова;

• порушення єдності написання слів у 
реченні (кількох слів разом або слово, 
написане частинами);

• аграматичні помилки, які пов’язані з 
недорозвитком граматичної будови 
мовлення.

Досвід роботи переконує, що найчасті-
ше зустрічаємо змішані види дисграфій.

Роботу над подоланням недоліків пись-
ма слід спрямовувати на активізацію функ-
цій різних аналізаторів (мовно-слухового, 
мовно-рухового, зорового, тактильних від-
чуттів, тощо).

У результаті різних вправ у корі голов-
ного мозку замикаються тимчасові зв’язки, 
що пов’язані з виділенням подразника, на 
якому утворюється рефлекс. Таким чином, 
здійснюється аналітико-синтетична діяль-
ність, яка комплексно впливає на корекцію 
недоліків писемного мовлення.

Корекційну роботу над розрізненням 
кожної пари звуків за артикуляційно-акус-
тичною подібністю, розрізненням звуків 
відповідно до їх звучання і вимови та букв, 
подібних за графічним зображенням, про-
водять у два етапи.

Перший (підготовчий) етап корекції 
дисграфії – це робота над кожним окремим 
звуком (буквою), яку дитина змінює чи 
плутає.

Якщо в дітей наявні порушення звуко-
вої сторони мовлення, то попередньо слід 
сформувати правильну звуковимову або 
корекцію звукових і графічних вад у комп-
лексі.

Послідовність роботи підготовчого пе-
ріоду може бути такою:

• уточнення правильної вимови та зву-
чання звука з опорою на зорове, слу-
хове, тактильне сприймання, кінесте-
тичне відчуття;

• виділення звука на фоні складу;

• визначення наявності й місця звука в 
слові:
 - на початку;
 - у кінці;
 - у середині;

• визначення місця звука відносно ін-
ших (на якому місці: 1,2,3 і т. ін., 
після якого звука, перед яким чується 
певний звук у слові);

• визначення слова певним звуком у 
реченні, тексті;

• добір предметних малюнків, іграшок, 
у назві яких є відповідний звук, ви-
значення місця його у слові.

На другому етапі проводять роботу над 
диференціацією слухової, артикуляційної, 
дотикової (тактильної) та графічної відмін-
ностей пари звуків (букв).

Другий етап корекційної роботи над 
диференціацією звуків (букв), що їх плутає 
дитина, бажано проводити в тій самій по-
слідовності, що й у підготовчому періоді. 
Але основна мета цього періоду – попарне 
зіставлення звуків (букв) і визначення їх 
відмінностей в артикуляції і слуховому 
сприйманні, тактильному відчутті, графіч-
ному зображенні тощо. Мовленнєвий і на-
очний матеріал слід добирати з парами 
звуків, щоб виробити тісний зв’язок між 
буквою і звуком. У процесі виконання всіх 
завдань (як на першому, так і на другому 
етапі) дитина, проговорюючи звук, має по-
казати відповідну букву, і навпаки, спираю-
чись на графічне зображення букви, чітко 
повторити відповідний звук.

Тенденція сучасного навчання полягає в 
спонуканні до мовленнєво-розумової актив-
ності в різноманітних формах навчальної ді-
яльності. Тому логопедичним заняттям бажа-
но надавати такої форми, яка забезпечувала б 
корекцію мовленнєвого недорозвитку й роз-
виток уваги, пам’яті, логічного мислення, 
доказовості, різних форм контролю і самоо-
цінки, тобто того, що складає основу форму-
вання активної мовленнєво-розумової діяль-
ності й лінгвістичної орієнтації.

Вправи на розвиток фонематичного 
слуху, звуко-буквеного аналізу та синтезу 
слід проводити на всіх заняттях. Особливу 
увагу доцільно приділяти визначенню по-
слідовності звуків у слові, їх місця віднос-
но інших звуків, кількості складів тощо.
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Значну частину вправ варто виконувати 

усно. Це дає змогу навчити дітей аналізува-
ти свою працю або працю товариша, ви-
словлювати власні міркування і робити 
висновки. Вправи спочатку опрацьовують 
колективно за допомоги логопеда, потім 
самостійно з наступною перевіркою та ана-
лізом.

На логопедичних заняттях діти мають 
розуміти, навіщо вони виконують те чи 
інше завдання; слід навчити їх самостійно 
визначати тему занять і навчальну мету. 
Логопед постійно стимулює пізнавальну 
активність дітей запитаннями:

• Над якою темою будемо працювати 
сьогодні?

• Чому ви так думаєте?
• Для чого потрібна така вправа?
• Поясніть і доведіть доцільність її ви-

конання.
У підсумковій частині заняття діти при-

гадують, над чим вони працювали, які 
вправи виконували, з якою метою, які труд-
нощі зустрічали і чому і т. ін.

Удома учні виконують аналогічні за-
вдання самостійно або за допомогою бать-
ків. Під час наступного заняття слід про-
вести взаємоперевірку домашніх завдань. 
Учні самостійно перевіряють роботу това-
риша, оцінюють її, висловлюючи свої мо-
тиви, міркування.

Опрацьовуючи кожний звук (букву) 
окремо у розділі «Робота над приголосни-
ми звуками» (підрозділи:

• «Диференціація глухих і дзвінких 
приголосних у сильній позиції»,

• «Диференціація свистячих та шипля-
чих приголосних»,

• «Диференціація л-р»)
Під час підготовчого періоду, дидактич-

ний матеріал на деякі звуки (букви) – [т, д, 
с, з, р, д] доцільно використовувати з по-
передніх підрозділів.

Якщо ж підготовка учнів дозволяє, то 
роботу над деякими звуками (буквами) у 
підготовчому періоді можна пропустити.

З учнями, які мають одночасно розлади 
читання і письма, роботу бажано проводи-
ти паралельно, у взаємозв’язку.

Під час занять слід широко використо-
вувати:

• Орфографічні словники;
• Шкільні підручники;
• Газети;
• Журнали;
• Дитячу художню літературу;
• Предметні та сюжетні малюнки;
• Іграшки.
Корекційна робота з дітьми-дисграфіка-

ми буде успішною лише тоді, коли логопед 
проводить її в тісному контакті з учителя-
ми та батьками.
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Анотація. Сучасний студент отримує великий обсяг інформації і нових 
знань з різних навчальних дисциплін. Одночасно з цим інформаційним 
потоком виникають проблеми: брак часу для сприйняття і осмислення 
отриманих знань, невміння узагальнити і систематизувати матеріал, уявити 
його в більш доступній для розуміння формі.

Використання інформаційних технологій дає можливість активізувати 
пізнавальну діяльність, значно підвищує активність проведення занять, дає 
можливість мотивувати студента до пізнавальної діяльності.
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мультимедійні інформаційні технології.
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tion technologies.

Останні десятиліття відзначені бурхли-
вим розвитком інформатизації, появою ін-
формаційних технологій нового покоління, 
які активно проникають в усі сфери життє-
діяльності. Система вищої освіти потребує 
реформування. Одним з шляхів підвищен-
ня якості навчання є впровадження інфор-
маційних технологій.

Інформаційні технології є важливою 
складовою розвитку сучасного суспільства. 

Інформаційна технологія – це процес, який 
використовує поєднання засобів і методів 
збору, обробки та передачі даних для отри-
мання нової якісної інформації про стан 
об’єкта, процесу чи явища [2].

Зараз важко назвати сферу людської ді-
яльності, де б не використовувались інфор-
маційні системи. Можна зазначити, що ви-
користання інформаційних технологій в 
освітньому процесі у вищих навчальних 

Впровадження інформаційних технологій в освітньому 
процесі
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закладах є пріоритетним завданням. Сучас-
ний викладач повинен не тільки володіти 
знаннями в галузі інформаційних 
комп’ютерних технологій, але й ефективно 
застосувати їх у своїй професійній діяль-
ності. Програмний інноваційний інстру-
ментарій, що використовується у діяльнос-
ті викладача досить широкий. Це, в першу 
чергу, текстові процесори, електронні та-
блиці, програми підготовки презентацій, 
системи управління базами даних, графічні 
пакети.

Інформаційні технології, що викорис-
товуються в освітньому процесі, дозволя-
ють вдосконалити організацію викладан-
ня, включаючи посилення індивідуалізації 
навчання. Крім того, спостерігається під-
вищення продуктивності самопідготовки 
студентів та підвищена мотивація до на-
вчання.

Важливою особливістю сучасного 
освітнього процесу є широке впроваджен-
ня технологій дистанційного навчання. За 
допомогою дистанційного навчання інфор-
маційні технології забезпечують оператив-
не отримання необхідного методичного на-
вчального матеріалу та інтерактивну взає-
модію між студентами та викладачами. 
Важливим фактором дистанційного на-
вчання є об’єктивна оцінка знань та вмінь, 
набутих у процесі навчання. При дистан-
ційній формі навчання використовують 
широкий спектр інформаційних техноло-
гій, що включають передачу навчальних 
матеріалів по комп’ютерним телекомуніка-
ціям, семінари, конференції на основі віде-
опередач, електронних освітніх ресурсів та 
інших видів віддаленого зв’язку. Важливо 
зазначити, що самонавчання є необхідною 
складовою будь-якої системи дистанційно-
го навчання. У процесі самостійного ви-
вчення студент може самостійно вивчати 
матеріал, використовуючи друковані носії, 
електронні підручники та довідники. Крім 
того, студент має доступ до електронних 
бібліотек та баз даних, що містять величез-
ну кількість різноманітної інформації.

Можна стверджувати, що ефективність 
дистанційного навчання істотно залежить 
не тільки від кваліфікації викладача, а й від 
якості навчальних матеріалів, що викорис-
товуються.

Особливу значущість в освітньому про-
цесі мають мультимедійні інформаційні 
технології, які дозволяють ефективно ви-
користовувати потужні електронні інфор-
маційні бази та забезпечувати комфортний 
для користувача інтерфейс між викладачем 
та студентом.

Найбільш ефективно застосовувати цей 
метод при проведенні лекцій, лаборатор-
них та практичних занять. Матеріал, що 
супроводжується ілюстраціями, викликає 
більший інтерес і краще засвоюється, ніж 
викладення за допомогою крейди та до-
шки, і вчить формулювати свої думки стис-
ло та чітко.

Розробка ефективних мультимедійних 
навчально-методичних посібників – це 
складне професійне завдання, що вимагає 
знання предмета проектування та наявнос-
ті навичок розробки мультимедійного про-
грамного забезпечення. Мультимедійні на-
вчальні посібники можуть бути представ-
лені на електронному носії інформації або 
доступні через Інтернет.

Оцінка ефективності методів навчання 
з використанням інформаційних техноло-
гій зазвичай порівнюється з так званими 
традиційними методами і обмежується ви-
мірюванням результату навчання, іноді з 
урахуванням часу, витраченого студентами. 
Сучасні інформаційні технології навчання 
дозволяють значно підвищити ефектив-
ність проведення лекцій та практичних за-
нять для студентів, а також підвищити 
об’єктивність контролю їх знань.

Як показує практика, навчання з вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних 
технологій дає можливість активізувати 
пізнавальну діяльність слухачів, формува-
ти спрямоване сприйняття. У той же час 
використання можливостей інформаційно-
комунікаційних технологій дозволяє забез-
печувати студентів специфічною наочно-
образною інформацією в поєднанні з гра-
фічною. Сприйняття інформації є найваж-
ливішим етапом, оскільки результат 
процесу засвоєння залежить від адекват-
ності сприйняття реального зображення. 
Ефективне використання інформаційних 
технологій у процесі навчання передбачає 
включення зворотного зв’язку вже на етапі 
сприйняття, а постійний індивідуальний 
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контроль дає змогу коригувати напрям 
сприйняття, формувати вірний образ [1].

Результатом систематичного викорис-
тання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій на заняттях є підвищення кваліфі-
кації самого викладача, залучення більшої 
кількості слухачів до активної діяльності, 
активізація уваги студентів, підвищення їх 
мотивації, розвиток уяви та фантазії та, 
разом з цим, підвищується ефективність 
самого навчального заняття. Все це є га-
рантією глибоких і міцних знань з навчаль-
ної дисципліни і визначає розвиток особис-
тості студента.

Використання сучасних інформаційних 
технологій сприяє підвищенню ефектив-
ності та якості навчального процесу; підви-
щенню активності пізнавальної діяльності; 
збільшенню обсягу і оптимізації пошуку 

необхідної інформації; розвитку різних ти-
пів мислення; розвитку комунікативних 
здатностей; формуванню інформаційної 
культури, вмінь здійснювати обробку ін-
формації; формуванню вмінь здійснювати 
експериментально-дослідницьку діяль-
ність; підготовці інформаційно-грамотної 
особистості.
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У статті описано особливості психічного розвитку дитини та періоди, які 
важко переживають батьки осіб з порушеннями розвитку. Визначено, що 
ЗПР повільний темп вдосконалення деяких психічних функцій: мислення, 
емоційно-вольової сфери, уваги, пам’яті, який відстає від загальноприйня-
тих норм для конкретного віку. Досліджено, що діти, які виросли в сім’ях з 
негативним емоційним фоном, часто досягають менших успіхів у житті (у 
таких випадках, значна частина енергії іде не на навчання, розвиток, а на 
образи, конфлікти, переживання)..

Ключові слова: психологічна допомога, затримка психічного розвитку, 
особа, сім’я, батьки.

Key words: psychological assistance, mental retardation, person, family, 
parents.

Успішна реалізація проблеми гуманіза-
ції освіти на сучасному етапі неможлива 
без уваги до особливостей психічного роз-
витку підростаючого покоління. Важливим 
фактором, який необхідний для розвитку та 
успішної реалізації та соціалізації дітей 
була і залишається сім’я. Позитивна сімей-
на ситуація впливає на усі сторони життя 
дитини, а для дитини з особливостями роз-
витку, сім’я стає основою соціалізації та 
безпечного відчуття у суспільстві.

Дослідження дизонтогенетичного (ано-
мального) розвитку дітей у вітчизняній 
психології представлені досить широко. 
Ще у тридцяті роки XX століття Л. Вигот-

ський розробив методологічні основи ви-
вчення аномального розвитку. Накопичено 
широкий емпіричний матеріал, однак неви-
рішеними залишаються теоретико-методо-
логічні та практичні проблеми психологіч-
ного аналізу дизонтогенезу.

Мета статті покликана розкрити осо-
бливості пізнавальних особливостей з вра-
хуванням форми психічного недорозвине-
ння та його клінічні параметри, та встано-
вити зв’язок з особливістю клімату в сім’ї, 
де така дитина виховується.

У молодшому шкільному віці провідною 
діяльністю стає учбова діяльність. Важливі 
новоутворення відбуваються у всіх сферах 
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психічного розвитку: перетворюються інте-
лект, особистість, соціальні відносини. Цей 
вік є віком позитивних змін і перетворень. 
Однак, як зазначає І. Дубровіна, якщо дити-
на в такому віці не відчуває радості пізнан-
ня, не набуде вміння учитися, не навчиться 
дружити, не набуде впевненості у своїх зді-
бностях, то здійснити це надалі (за межами 
сенситивного періоду) буде значно складні-
ше, і це потребуватиме набагато більше ду-
шевних та фізичних затрат [1].

У цей період виникає психогенна 
шкільна дезадаптація, яка визначається як 
психогенне формування особистості дити-
ни, що порушує її суб’єктивний та 
об’єктивний статус у школі та сім’ї, а це, в 
свою чергу, ускладнює навчально-вихов-
ний процес.

При дослідженні дитини з відхилення-
ми у розвитку в центрі уваги зазвичай сто-
їть питання про психологічну кваліфікацію 
основних психічних розладів, їх структури 
і ступеня вираженості. Оцінка порушень 
розвитку у дітей враховує також і відхилен-
ня від стадії вікового розвитку, на якій зна-
ходиться дитина, тобто особливості дизон-
тогенезу, викликаного болючим процесом, 
його наслідками.

Затримка психічного розвитку у дітей 
(захворювання часто позначається як 
ЗПР) – це повільний темп вдосконалення 
деяких психічних функцій: мислення, емо-
ційно-вольової сфери, уваги, пам’яті, який 
відстає від загальноприйнятих норм для 
конкретного віку [3].

Робертс виокремлює щонайменше чо-
тири компоненти втрати, яку переживають 
батьки, виявляючи в дитини неповносправ-
ність [4]:

• втрата очікуваного, ідеалізованого 
образу дитини;

• втрати вимріяного для дитини май-
бутнього;

• втрата особистих та сімейних мрій і 
планів на майбутнє;

• нарцистична втрата.
Особливо важко переживаються батька-

ми дітей з порушеннями розвитку, на дум-
ку Е. Смірнової, наступні шість періодів [2, 
с. 195-196]:

1. Перший період пов’язаний з усвідом-
ленням того, що дитина хвора, з отриман-

ням точного діагнозу, емоційним звикан-
ням, інформуванням інших членів сім’ї про 
те, що трапилося;

2. Другий період визначається специфі-
кою розвитку дитини в перші роки життя, 
оскільки батьки з хвилюванням спостеріга-
ють за тим, наскільки успішно їх дитина 
досягає певних ступенів тієї норми, яка 
властива для більшості здорових дітей пев-
ного віку;

3. Значущий період випробувань для 
сім’ї – вступ дитини до школи; уточнення 
форми навчання (у звичайній або спеціаль-
ній школі), переживання реакцій одноліт-
ків, клопоти по влаштуванню позашкільної 
діяльності сина чи доньки;

4. Наступний період починається з мо-
менту, коли дитина досягає підліткового 
віку. Сім’я звикає до хронічної природи 
захворювання, виникають проблеми, 
пов’язані з сексуальністю, ізоляцією від 
однолітків і відчуженням, плануванням 
майбутньої зайнятості дитини;

5. Новий період сімейних складнощів – 
це початок дорослого життя, подальше 
звикання до сімейної відповідальності, 
прийняття рішення про підходяще місце 
проживання дитини, що подорослішала, 
переживання дефіциту можливостей для 
соціалізації члена сім’ї-інваліда;

6. Нарешті, період розвитку сімейних 
відносин – доросле життя члена сім’ї з об-
меженими можливостями – перебудова 
взаємин між подружжям (наприклад, якщо 
дитина тепер живе поза сім’єю) і взаємодія 
з фахівцями за місцем його проживання.

Seligman наводить критерії патологіч-
ної реакції заперечення [5]:

• батьки відмовляються від надання ди-
тині належної медичної терапії/реабілітації 
попри поінформованість про її важливість;

• батьки заперечують хворобу дитини, 
незважаючи на численні «переобстеження» 
у фахівців та повторні підтвердження діа-
гнозу, шукають нових фахівців та прово-
дять повторні обстеження;

• батьки піддають дитину надмірним 
навантаженням різних реабілітаційних 
програм, обділяючи її іншими важливи-
ми для її цілісного розвитку заняттями, в 
надії на прискорення розвитку та «чудо-
результат».
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• З клінічного досвіду роботи можна до-

дати ще чотири критерії:
• коли потреба утримувати заперечення 

веде до крайньої самоізоляції сім’ї та дити-
ни (напр., постійне перебування вдома, щоб 
уникнути порівняння розвитку дитини зі 
здоровими ровесниками, щоб не допустити 
коментарів/ запитань інших людей);

• коли стійке заперечення призводить до 
розвитку психічного розладу в матері (чи 
батька) – з одного боку, стійка відмова ба-
чити реальність, з іншого – і час, і вираже-
ність неповносправності вже очевидні – і 
це призводить до розвитку психіатричної 
симптоматики;

• коли батьки, не зважаючи на інформа-
цію, піддають дитину виразно небезпеч-
ним та ризикованим методам лікуванням, 
витрачають необдумано великі гроші, під-
даються очевидній маніпуляції та обману в 
надії на обіцяне зцілення;

• коли заперечення триває «надто довго» 
(хоч при різних формах неповносправності 
можна очікувати різної тривалості реакції 
заперечення, в кожному конкретному ви-
падку клінічна інтуїція дає змогу відчути ті 
випадки, коли процес надто затягнувся).

Отже, розвиток людини, як особистості 
також багато в чому залежить від сім’ї. 
Людина охоче займається роботою, навчан-

ням, творчістю, якщо відчуває від близьких 
інтерес до її справи, підтримку. Як показу-
ють дослідження, діти, які виросли в сім’ях 
з негативним емоційним фоном, часто до-
сягають менших успіхів у житті (у таких 
випадках, значна частина енергії іде не на 
навчання, розвиток, а на образи, конфлікти, 
переживання). Тому, важливий емоційний 
клімат сім’ї та в якій родині зростає дитина 
із затримкою психічного розвитку.
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У статті представлено теоретичний аналіз різних поглядів на проблему 
готовності молоді до шлюбу. Виокремлено необхідні компоненти для 
створення міцної молодої сім’ї. Зроблено висновок про багатогранність та 
багатокомпонентність готовності до шлюбно-сімейних стосунків.
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готовності до шлюбу, особистісна зрілість, емпатія.

На даний момент в Україні спостеріга-
ється невтішна картина, зростає кількість 
розлучень та неповних сімей, все більш 
популярними стають некласичні форми 
шлюбу, старіння нації, зниження рівня на-
роджуваності, погіршення матеріально-по-
бутового рівня життя, зменшується цін-
ність сім’ї як такої. Усі ці фактори вплива-
ють на готовність молодої людини створи-
ти власну сім’ю. 

Проте сім’я залишається важливим со-
ціально-культурним інститутом, тобто це є 
системою взаємозв’язків, спілкування та 
взаємодії індивідів, що підпорядковуються 
сукупності суспільно прийнятних норм та 
правил, які в свою чергу контролюються 
через позитивні та негативні санкції [1].

Гармонійна сім’я несе в собі велику 
цінність. Міцна сім’я є запорукою здорово-
го соціуму та держави. Тому дуже важливо 

зрозуміти, яким чином можна вмотивувати 
молодь до вступу в шлюб та розвинути ха-
рактеристики необхідні для успішного 
функціонування молодої сім’ї. А для цього 
нам потрібно вивчити значення сім’ї, стиль 
життя, систему виховання дітей, прослід-
кувати зміни в суспільстві та мисленні лю-
дей.

Сім’я виконує багато важливих соціаль-
них функцій, до них відносять:

• матеріально-економічну (сімейний 
бюджет, здобуття професії та робота 
на виробництвах);

• житлово-побутову (організація та ве-
дення побуту тощо);

• репродуктивну (налагодження сексу-
альних стосунків та продовження 
роду);

• комунікативну (створення сприятли-
вого сімейного мікроклімату);

Фактори, що обумовлюють психологічну готовность молоді 
до шлюбно-сімейних відносин
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• виховну (підтримка та заохочення ди-

тини в усіх аспектах життя, з метою її 
розвитку);

• рекреативну (створення умов для 
приємного відпочинку та ефективне 
використання вільного часу);

• функцію психологічного захисту [8]. 
Найбільш важливою особливістю сі-

мейних функцій є їх комплексність, яка за-
снована на взаємодії родичів і дозволяє 
поєднати й задовольнити потреби людини 
в сім’ї. Звичайно, потреба може бути задо-
волена й поза сім’єю, але це вимагає від 
людини додаткових енергетичних затрат 
для встановлення додаткових соціальних 
контактів з іншими соціальними інститута-
ми та людьми.

Під психологічною готовністю до 
шлюбних відносин ми розуміємо інте-
гральну характеристику, що об’єднує пси-
хологічні мотиви, знання, вміння, навички 
і якості особистості, які забезпечують по-
будову відносин подружжя у шлюбі та ви-
ражені у когнітивному, мотиваційному, 
операційному, емоційному та поведінково-
му компонентах.

А. Денисенко вважає, що психологічна 
готовність до шлюбу – це стійкий стан осо-
бистості, що складається з системи соці-
альних та особистих установок, поглядів і 
сімейних цінностей, які орієнтовані на по-
будову позитивних подружніх стосунків 
[2].

Е. Калмикова розглядає готовність до 
шлюбу через призму певного комплексу 
аспектів таких як [9]:

• формування комплексу, важливих для 
особистості, моральних принципів; 
готовність особистості прийняти нові 
обов’язки стосовно партнера та май-
бутніх дітей;

• готовність особистості до співпраці 
та спілкування; здатність пожертву-
вати собою заради партнера;

• наявність якостей, які допоможуть 
зрозуміти внутрішній світ людини 
(здатність до емпатії);

• однаковий рівень культури почуттів і 
поведінки подружжя; вміння кон-
структивно вирішувати конфлікти, 
здатність до саморегуляції поведінки 
та психіки.

Психологічна готовність до створення 
сім’ї передбачає наявність багатьох різно-
планових навиків та вмінь таких як: про-
дуктивне спілкування, вміння пояснювати 
свої почуття, довіряти партнеру, створюва-
ти здоровий клімат в сім’ї, знаходити комп-
роміс у складних конфліктних ситуаціях.

С. Ковальов виокремлює такі компо-
ненти готовності до шлюб як [4]:

1. Морально-психологічна готовність 
проявляється в наявності у людини знань 
про особливості побудови та підтримки 
гармонійних взаємовідносин в сім’ї, харак-
теру й темпераменту майбутнього партнера 
по шлюбу, вміння конструктивно вирішу-
вати конфліктні ситуації.

2. Соціальна готовність полягає в усві-
домленні людиною важливості сім’ї та 
можливістю взяти на себе відповідальність 
за неї.

3. Правова готовність характеризується 
наявністю знань основ сімейного законо-
давства, прав та обов’язків кожного члена 
сім’ї, правових норм, якими регулюються 
сімейні стосунки.

4. Педагогічна готовність передбачає 
наявність умінь і знань необхідних для ви-
ховання дітей.

5. Сексуальна готовність включає в себе 
розуміння особливості функціонування ре-
продуктивної системи та знання культури по-
будови гармонійних сексуальних стосунків.

6. Господарсько-економічна готовність 
складається з вміння розподіляти сімейні 
обов’язки, згідно до можливостей та зді-
бностей членів сім’ї, та вміння організову-
вати та вести побут.

Важливим елементом психологічної го-
товності, на думку В. Торохтій та М. Зем-
ської, є психологічна зрілість. До цього 
поняття автори відносять наявність здоро-
вого егоїзму, здатність визнавати власні 
помилки, прагнення до особистісного роз-
витку та самовдосконалення у подружніх 
стосунках [5]. 

В. Дружинін особливу увагу приділяє 
особистісної зрілості молодих людей, що 
вступають у шлюб. У особистісної зрілості 
чотири «кити», чотири основних, базових 
складових, навколо яких групуються безліч 
інших: відповідальність; терпимість; само-
розвиток; позитивне мислення, позитивне 
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ставлення до світу (цей компонент присут-
ній у всіх попередніх) [3].

Відповідальність – це необхідна скла-
дова, атрибут зрілого вчинку. Але все жит-
тя складається з вчинків, або навіть життя в 
цілому може бути розглянуто як деякий 
складний вчинок. Видатний вчений-гума-
ніст двадцятого століття Е. Фромм вважав, 
наприклад, що турбота, відповідальність, 
повага і знання – це сукупність якостей 
зрілої людини. На відповідальний вчинок 
здатна лише людина, яка усвідомила цю 
свою єдиність і неповторність. Формуван-
ня відповідальності йде рука об руку з роз-
витком автономності особистості та забез-
печенням свободи прийняття рішень щодо 
самого себе.

Толерантність – наступна найважливі-
ша складова зрілості особистості. У струк-
турі загального феномена терпимості мож-
на виділити два її види: сенсуального тер-
пимість особистості і диспозиційна терпи-
мість особистості.

Сенсуальна терпимість пов’язана зі 
стійкістю до дії соціального середовища, з 
ослабленням реагування на будь-які не-
сприятливі фактор за рахунок зниження 
чутливості до його впливу. Сенсуальна 
терпимість пов’язана з толерантністю, та-
ким чином, що з підвищенням порогу чут-
ливості до різних впливів соціального се-
редовища, в тому числі впливів суб’єктів 
міжособистісного взаємодії.

У основі диспозиційної терпимості ле-
жить принципово інший механізм, що за-
безпечує терпимість особистості при соці-
альних взаємодіях. В даному випадку мова 
йде про схильність, готовність до певної 
«терпимою» реакції особистості на серед-
овище. За диспозиційною терпимістю сто-
ять певні установки особистості, її система 
відносин до дійсності: до інших людей, до 
їх поведінки, до себе, до впливу інших лю-
дей на себе, до життя взагалі.

Потреба в саморозвитку є одною з 
основоположних складових зрілості. Адже 
без розвитку людина втрачає сенс життя. 
Постійні внутрішні, світоглядні зміни та 
розвиток допомагають залишатися для сво-
го партнера та інших людей цікавим про-
тягом багатьох років. Також варто врахову-
вати те, що говорячи про людей, котрі є 

безробітними, їх емоційний стан є неста-
більним і вони постійно зациклені на акту-
альній проблемі їхнього безробіття. А це 
впливає на усі сфери сімейного життя та їх 
життєдіяльність, самооцінку, можливість 
самореалізації [7].

Позитивне мислення, позитивне став-
лення до світу, що визначає позитивний 
погляд на світ. Проходячи різні етапи в 
своєму розвитку, людина включається в 
нові і нові відносини з інформацією, з 
людьми, формує нове, більш глибоке розу-
міння життя і самого себе [10].

Також ще одним важливим чинником 
психологічної готовності до шлюбу висту-
пає емпатія, що забезпечує міцність емо-
ційних взаємовідносин подружжя. Емпа-
тія – це розуміння емоційного стану, про-
никнення в переживання іншого. Здатність 
до емпатії характеризується здатністю про-
являти терпимість до виражених емоцій 
іншого, вникати в глибинний світ співроз-
мовника та заради покращення взаєморозу-
міння адаптуватися під сприйняття іншої 
людини [6].

Отже, психологічна готовність молоді 
до шлюбу – це складна багатофакторна 
система. Вона включає в себе такі компо-
ненти як: емоційна та особистісна зрілість, 
усвідомлення важливості інституту сім’ї, 
спроможність взяти відповідальність за 
себе, інших та виховання дітей, психоло-
гічна, правова та педагогічна теоретична 
підготовленість, можливість фінансово за-
безпечити, вміння налагоджувати шлюбно-
сімейні та сексуальні стосунки, а також 
розподіляти обов’язки, організовувати та 
вести побут. Розвиток таких важливих на-
вичок серед студентської молоді допоможе 
підготувати їх до непростої роботи, ство-
рення та збереження міцної сім’ї.
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Нові вимоги суспільства ставлять перед 
закладами професійної (професійно-тех-
нічної) освіти завдання, спрямовані на по-
шук нових шляхів творчого розвитку осо-
бистості майбутнього фахівця. Одним з 
напрямків такого розвитку є формування 
дослідницьких умінь у майбутніх фахівців 
харчових технологій.

Проблема розвитку дослідницьких 
умінь фахівців різних галузей виробництва 
й сфери послуг знайшла відображення у 
наукових працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних учених-дослідників (В. Андрє-
єва, І. Лернер, А. Іщенко, В. Радкевич, 
Л. Руденко, Л. Сушенцева, та ін.). Базисні 
підходи до виявлення структури дослід-
ницьких умінь фахівця розглядаються 
Ю. Бабанським, А. Матюшкіним, Н. Тали-
зіною, Я. Понамарьовим, А. Усовою та ін.

Необхідність формування дослідниць-
ких умінь майбутніх фахівців харчових 
технологій стає важливим засобом онов-

лення змісту навчання й підвищення рівня 
професійної підготовки учнів в контексті 
модернізації системи професійної (профе-
сійно-технічної) освіти.

На основі аналізу сутності та особли-
востей перебігу дослідницької діяльності 
нами визначено комплекс дослідницьких 
умінь майбутніх фахівців харчових техно-
логій в контексті їх майбутньої професій-
ної діяльності, що включає вміння:

– організації дослідження в галузі хар-
чових технологій (вміння користуватися 
нормативною документацією, збірниками 
рецептур; вміння раціонально планувати 
дослідницьку діяльність; вміння забезпечу-
вати сприятливі умови для проведення до-
слідницької діяльності та ін.);

– проведення дослідження (вміння пла-
нувати етапи дослідження, складати і роз-
робляти технологічну документацію; вмін-
ня аналізувати, узагальнювати результати 
експериментальної роботи; вміння плану-

Формування дослідницьких умінь майбутніх фахівців 
харчових технологій в закладах професійно-технічної 
освіти
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вати і розробляти власні проекти; вміння 
проводити мікробіологічні, органолептич-
ні, фізико-хімічні дослідження в галузі 
харчового виробництва; вміння використо-
вувати спеціалізоване програмне забезпе-
чення; вміння виявляти виробничі фактори 
і відповідні їм ризики; вміння аналізувати й 
оцінювати ефективність проектованої тех-
нології, якості одержуваного продукту і 
застосовувати для цього відповідну техніч-
ну документацію; вміння складати техно-
логічні карти харчової продукції; вміння 
проводити дослідження й давати оцінку 
одержаним результатам в умовах харчового 
виробництва та ін.);

– підведення підсумків результатів до-
слідження, їх оформлення та подання 
(вміння публічно виступати з результатами 
свого дослідження і представляти їх у ви-
гляді презентації, виставки, участі в про-
фесійних конкурсах; вміння відстоювати 
власну точку зору; вміння виконувати тех-
нологічні схеми, креслення, діаграми та 
ін.).

Ефективність формування дослідниць-
ких умінь майбутніх фахівців харчових 
технологій в закладах професійної (профе-
сійно-технічної) освіти забезпечується реа-
лізацією в освітньому процесі таких педа-
гогічних умов: 1) створення навчально-до-
слідницького середовища на основі інте-
грації інформаційно-технічного, кадрового 
й соціального потенціалів закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти; 
2) впровадження в освітній процес на-
вчально-методичного комплексу «Форму-
вання дослідницьких умінь учнів»; органі-
зації науково-методичних семінарів для 
викладачів ПТНЗ з питань управління до-
слідницькою діяльністю майбутніх фахів-
ців харчових технологій; 3) розробка і реа-
лізація діагностичного інструментарію, що 
забезпечує ефективність відстеження рівня 
сформованості дослідницьких умінь у май-
бутніх фахівців харчових технологій.

Дослідницькі уміння учнів ПТНЗ форму-
ються головно у процесі спеціально організо-
ваної навчально-дослідницької діяльності, 
особливістю якої, на думку В. Андрєєва, є 
фактор суб’єктивного «відкриття» нового 
знання, що має не об’єктивну, а суб’єктивну 
значущість і новизну. Будь-яке нове знання 

не виникає з нічого, а завжди має певний 
зв’язок з колишніми знаннями, колишнім до-
свідом індивіда. Тому актуалізація раніше 
засвоєних знань й умінь є неодмінною умо-
вою навчально-дослідницької діяльності й у 
теорії проблемного навчання вважається на-
дійною передумовою успішного розв’язання 
навчальних проблем [1, с. 30].

Результатом навчально-дослідницької 
діяльності є психологічні новоутворення. З 
цього приводу відомі вчені-психологи за-
значають, що у процесі розв’язання на-
вчально-дослідницьких завдань завжди 
відбувається відкриття нових знань (Л. Ви-
готський [2], С. Рубінштейн [5]); набуття 
нових способів діяльності (Я. Пономарьов 
[4]); акумуляція знань, які виступають як 
орієнтувальна основа діяльності (Н. Тали-
зіна [6]).

Успішність навчально-дослідницької 
діяльності учнів ПТНЗ зумовлюється рів-
нем підготовленості викладача, раціональ-
ністю планування видів і форм навчальної 
роботи, ефективністю її управління. На 
думку В. Далінгер, роль викладача в орга-
нізації навчально-дослідницької діяльності 
учнів полягає у його спрямованості на 
формування необхідних дослідницьких 
умінь, що передбачає [3]:

– вміння вибирати рівень навчально-до-
слідницького завдання залежно від ступеня 
розвитку індивідуальних здібностей учнів;

– вміння правильно визначати (форму-
вати) проблемні ситуації залежно від 
складності навчально-дослідницького за-
вдання та його місця в структурі заняття;

– вміння поєднувати індивідуальні і ко-
лективні форми навчально-дослідницької 
діяльності учнів.

Навчально-дослідницька діяльність 
учнів у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти є обов’язковою складо-
вою цілісного освітнього процесу. Її осно-
вні цільові установки і змістове наповне-
ння чітко регламентовані Державним стан-
дартом, навчальними планами і робочими 
програмами дисциплін.

Для забезпечення успішної реалізації 
навчально-дослідницької діяльності учнів 
професійних (професійно-технічних) за-
кладів освіти необхідно враховувати такі 
чинники:
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– вмотивованість;
– цілеспрямованість і систематичність;
– навчально-дослідницьке середовище;
– психологічний комфорт;
– матеріально-технічна база дослі-

джень;
– рівень підготовленості викладача.
Комплексне вивчення психолого-педа-

гогічної літератури, аналіз практики фор-
мування дослідницьких умінь учнів закла-
дів професійної (професійно-технічної) 
освіти, вимог роботодавців дали змогу 
сформувати такі ключові положення:

1. Становлення майбутнього фахівця 
харчових технологій у закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти здійснюєть-
ся в процесі формування прикладних до-
слідницьких умінь, які необхідні для 
успішної професійної діяльності.

2. Процес формування дослідницьких 
умінь майбутніх фахівців харчових техно-
логій у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти здійснюється здебільшо-
го у процесі навчально-дослідницької ді-
яльності, спрямованої на розв’язання на-
вчально-дослідницьких завдань. При 
цьому мають місце такі форми навчальної 
діяльності учнів: підготовка рефератів і до-
повідей, участь у науково-практичних кон-
ференціях, робота у дослідницьких гурт-

ках, участь у конкурсах професійної май-
стерності та ін.

3. Аналіз діяльності закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти свідчить 
про значні можливості для формування 
дослідницьких умінь учнів, закладені в на-
вчальних програмах фахових дисциплін. 
Проте, на жаль, вони не використовуються 
повною мірою внаслідок відсутності необ-
хідних педагогічних умов.
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У сучасній науці єдиної теорії нації не-
має. Значна частина західних філософів, 
політологів і соціологів (Е. Ренан, Б. Шей-
дер, К. Дойч, Г. Кон, Л. Снейдер, Ф. Нор-
троп, Джон А. Армстронг, Х. Мортантау, В. 
Ебенштейн та ін.) тлумачать націю ви-
ключно як духовне явище, розглядаючи її 
як результат продовження й ускладнення 
родоплемінних зв’язків та пов’язують її з 
державою. При цьому в одних концепціях 
провідними чи навіть єдиними ознаками 
нації постає «національний дух», у дру-
гих – «несвідома психологічна спільнота», 
у третіх – спільність національного буття, 
що сформулювалась на основі спільності 
долі, у четвертих – союз людей, котрі спо-
ріднено світовідчувають і мислять. Радян-
ськими дослідниками нація характеризува-
лася «як історична спільність, яка склада-
ється на основі спільності території, еконо-
мічного життя, культури, мови та деяких 
інших особливостей» [2, с. 13].

Нині для українців набуває особливої 
ваги питання національної самоідентифіка-
ції. У складних політичних умовах, при 
зовнішній агресії прагнення підкреслити 
національну приналежність має особливе 

значення. Ці тенденції присутні в суспіль-
стві як у самій Україні, так і в колах діа-
спори. Важливого значення для презентації 
України у світі набуває наша багатовікова 
культура. Своєрідним маркером постає 
традиційне народне мистецтво, звернення 
до якого надає національного колориту та 
сприяє ідентифікації нашого народу.

Універсальним інструментом у сучас-
ному мультикультурному середовищі, що 
допомагає підкреслити національну, етно-
культурну приналежність, є народний одяг 
і його інтерпретації. Тому особливо важли-
вим є дослідження національного костюма 
як вагомого чинника сучасної етнокульту-
ри та джерела натхнення й переосмислення 
для сучасного моделювання в контексті 
традицій українського етнодизайну.

Національний одяг українців ще з кінця 
ХІХ століття вивчали дослідники, серед 
яких історики, етнологи, мистецтвознавці. 
Аналізували специфіку традиційного укра-
їнського одягу різних регіонів О. Косміна, 
Т. Ніколаєва. Народну вишивку досліджу-
вала Т. Кара-Васильєва. Нині питаннями 
національного костюма чи його складових 
у сучасній інтерпретації присвячено праці 

Думки та погляди минулих та сучасних теоретиків дизайну 
щодо відтворення у виробах національного образу

Алла Володимирівна Дяченко
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і 
комп›ютерних технологій, завідувач аспірантурою, «Київської державної 
академії декоративного прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука» Київ, 
Україна
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М. Мельника.

Однак сучасний етап розвитку етноди-
зайну потребує поглибленого дослідження 
формотворчих чинників. Народний костюм 
від ХІХ століття став не лише атрибутом 
традиційної культури, а й показником при-
належності до певного етносу. ХІХ століт-
тя характеризується підйомом національ-
ної самосвідомості народів Європи. «Наці-
ональна ідея стала основою боротьби на-
родів за відновлення або утворення 
національних держав, за національний су-
веренітет, розвиток національних культур. 
Література, образотворче, ужиткове мисте-
цтво звернулися до зразків, форм народної 
культури, що знайшло свій вияв й у сфері 
костюма» [4, с. 134]. Ці тенденції виявили-
ся близькими українському народу.

Уперше до українського національного 
костюма як до чинника самоідентифікації 
звернулась інтелігенція кінця ХІХ століття. 
Вишиті сорочки ставали обов’язковим 
атрибутом націоналістів – тих, хто прагнув 
незалежності України. Зазвичай, традицій-
ною сорочкою доповнювали міський кос-
тюм. Переосмислювати традиції народної 
вишивки, неодмінної складової костюма, 
почали художники-авангардисти, серед 
яких Наталія Давидова, Олександра Екстер 
й ін. Вони сміливо поєднували прийоми як 
професійного, так і народного мистецтва.

На початку ХХ століття в Україні три-
вали процеси формування різноманітних 
художніх напрямів у мистецтві, провідні 
художники-авангардисти активно співпра-
цювали з народними майстрами та зверта-
лися до символічної мови народної твор-
чості. «Творчою лабораторією пошуків у 
галузі дизайну як комплексного формуван-
ня предметного середовища й одягу стали 
осередки народного мистецтва, де плідно 
співпрацювали професійні художники та 
майстри народного мистецтва» [3, с. 111].

У народному декоративно-прикладно-
му мистецтві зібрано культурні досягнення 
багатьох поколінь. Світоглядні уявлення, 
релігійні та сакральні вірування, бачення 
комфорту та краси – усе це десятиліттями 
відбивалось у народних ремеслах україн-
ців. Побут, звичаї, менталітет народу за-
вжди знаходили яскраве відображення в 
предметних формах. Але якщо протягом 

тисячоліть формуванням матеріальної 
культури опікувалися ремісники та май-
стри народного декоративного мистецтва, 
то з ХХ століття цей обов’язок на себе пе-
ребрали дизайнери [5, с. 74].

Самобутня творча манера, гармонійний 
колорит, органічне поєднання предметів 
побуту й архітектури, яскраво виражений 
регіональний аспект – усе це об’єднує мис-
тецтво різних етнографічних регіонів. За 
тим чи іншим предметом декоративно-при-
кладного мистецтва можна було визначити 
походження власника, прочитати історію 
його рідного селища. Народні промисли 
відігравали значну роль, забезпечуючи 
українців ужитковими речами. До сьогодні 
деякі з народних промислів функціонують, 
щоправда в незначних масштабах, здебіль-
шого для створення сувенірної та виставко-
вої продукції. Та іншою вагомою їх роллю 
є роль джерела натхнення, до якого зверта-
ються мистці України, створюючи новітній 
продукт. Саме в цьому контексті важливо 
досліджувати промисли, для того щоб на 
повну використати їх потенціал у дизайн-
індустрії.

Осередки народних промислів були по-
ширені по території всієї України, охоплю-
вали різноманітні сфери життя, продукува-
ли одяг, посуд, інструменти праці тощо. 
Завжди вирізнялись високорозвиненим рів-
нем художня кераміка, гутне скло, ткацтво, 
вишивка й ін. Осередками ставали цілі ре-
гіони.

Рене Луї Аржансон виступав проти 
меркантилізму і активно відстоював вільну 
торгівлю. Його лозунг «не дуже управля-
ти» попередив формулу «laissez faire» (не 
втручайся), яка згодом отримала широке 
розповсюдження. Він стверджував, що до-
бробут народу залежить від «гарного зем-
леробства, ремесла мешканців, не здатних 
до землеробства і здорової внутрішньої 
торгівлі».

Зацікавленню народними ремеслами 
сприяла в той час мода на ручні вироби, що 
виникла як складова стилю модерн, а також 
як реакція на невдалий зовнішній вигляд 
перших фабричних побутових речей. На-
родні промисли вже в радянський період 
використовували як основу для художньої 
промисловості. У 1935-1950-х роках від-
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бувалося об’єднання радянської промисло-
вості з народними промислами, майстрів 
долучали до роботи в артілях, направляли 
працювати на фабрики, заводи [1, с. 43].
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Анотація: У статті розглянуто сутність проблемного навчання та мож-
ливості його застосування в освітній практиці взагалі, та в навчанні іно-
земних мов зокрема. Наведено приклади проблемних завдань для форму-
вання іншомовної аудитивной компетенції студентів-філологів.
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Нові часи, нові умови професійної діяльності визначили необхідність зміни пріори-
тетних цілей сучасної освіти. Основним завданням сучасного освітнього процесу є 
підготовка творчої особистості, яка не тільки має певні знання та вміння, але і вміє 
ставити та вирішувати життєво і професійно значущі проблеми. Відомо, що цілі освіт-
нього процесу визначають особливості способів його організації, а значить і пошук 
таких методів навчання, які найбільш повно відповідали б поставленим цілям.

Методом вважається «спосіб упорядкованої діяльності... на шляху до поставлених 
цілей» [8, с. 53]. Правильно обраний метод – найкоротший шлях до бажаного результату. 
Людством накопичена безліч методів діяльності, проте зміна цілей, безперервне усклад-
нення завдань та поява нових можливостей вимагає постійного оновлення методів вирі-
шення поставлених цілей і завдань.

Сказане вище має безпосереднє відношення і до навчання. Оскільки навчання – це 
«складний процес, який передбачає здійснення двох основних видів діяльності (викладання і 
вивчення) у їх діалектичній єдності» [11], остільки методи навчання – це, з одного боку, ме-
тоди викладання, а з іншого – методи вивчення. У зв’язку з цим, викладач повинен не тільки 
інформувати студентів щодо суті свого предмета, але планувати, організовувати, активізувати 
і контролювати їхню навчальну діяльність таким чином, щоб вони могли не тільки оволодіти 
сумою знань і умінь, але і стати активними учасниками пізнавальної діяльності.

Цій вимозі відповідає концепція проблемного навчання, яка з’явилася в 50-х роках 
20 ст. і, на думку її авторів Дж. Дьюї та Дж. Бруннера, мала компенсувати недоліки тра-
диційного (пояснювально-ілюстративного) навчання. 

Проблемне навчання стало предметом досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених (І. О. Зимня, О. В. Ковалевська, І. Я. Лернер, О. М. Матюшкін, М. І. Махмутов, 
В. Оконь та ін.).

Проблемне навчання у процесі формування іншомовної 
аудитивної компетенції студентів-філологів

Рябуха Т. В., Гостіщева Н. О.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького, Україна
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Найбільш узагальнене визначення проблемного навчання сформулював М. І. Махму-

тов. На думку вченого, проблемне навчання – це тип розвивального навчання, в якому 
поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність студентів із засвоєнням ними 
готових висновків науки, а система методів побудована з урахуванням принципу про-
блемності; викладання і вивчення орієнтовані на формування пізнавальної самостійності 
студентів та детерміновані системою проблемних ситуацій [7].

Польський дослідник В. Оконь зазначає: «Проблемне навчання ґрунтується не на пе-
редаванні студентам готової інформації, а на отриманні ними певних знань та вмінь 
шляхом вирішення теоретичних та практичних проблем. Суттєвою характеристикою 
цього навчання є дослідницька діяльність студентів, яка з’являється в певній ситуації та 
змушує їх ставити питання-проблеми, формулювати гіпотези та перевіряти їх під час 
розумових і практичних дій» [10].

І. В. Ромащенко вказує на основні відмінності між традиційним та проблемним на-
вчанням [13]:
Традиційне навчання Проблемне навчання

• Новий навчальний матеріал подається 
у готовому вигляді, викладач звертає 
основну увагу на програму навчання.

• Подача навчального матеріалу викла-
дачем тимчасово вилучає студентів із 
процесу навчання.

• Темп навчання залежить від навчаль-
ної програми.

• Контроль навчальних досягнень сту-
дентів лише частково пов’язаний із 
процесом навчання; він не є складо-
вою цього процесу.

• Відсутня можливість досягнення всі-
ма студентами стовідсотково пози-
тивних результатів; найбільшу труд-
ність викликає використання інфор-
мації на практиці.

• Новий навчальний матеріал студенти 
отримують під час розв’язання тео-
ретичних та практичних проблем.

• Під час розв’язання проблеми сту-
денти долають труднощі, їхня актив-
ність і самостійність досягають ви-
сокого рівня.

• Темп навчання залежить від індиві-
дуальних характеристик студентів.

• Підвищена активність студентів 
зменшує необхідність формальної 
перевірки результатів.

• Результати навчання є достатньо ви-
сокими та стійкими. Студенти легше 
використовують отримані знання на 
практиці та водночас розвивають 
свої вміння і творчі здібності.

Як бачимо, основний недолік традиційного навчання – це слабка реалізація розвива-
ючої функції навчального процесу, через те що навчальна діяльність студентів має пере-
важно репродуктивний характер. Під час проблемного навчання викладач не дає готових 
знань, а організовує їх пошук студентами шляхом спостереження, аналізу фактів та ак-
тивної розумової діяльності.

Отже, проблемне навчання сприяє розвитку мислення студентів, формуванню інтер-
есу до змісту навчальних предметів та мотивації до майбутньої професійної діяльності 
[6]. Ще однією перевагою проблемного навчання є виховання самостійності, активності 
та креативності студентів [13].

Сьогодні проблемне навчання досить поширене в практиці викладання різних дис-
циплін (О. М. Долгих, В. В. Березняк, С. І. Бризгалова, І. П. Волков, О. В. Гордєєва, 
О. П. Горіна, В. М. Гуляєв, Л. В. Замогильнова, І. Р. Зарипова, В. Д. Земзюліна, С. О. Зінін, 
Т. Ю. Ільїна, В. Ф. Карташов, Л. М. Конопляник, П. С. Коркіна, Т. М. Кочетова, Л. М. Ло-
повак, В. Ю. Макарова, Р. І. Малафєєв, Г. М. Малюченко, Н. П. Масленнікова, С. В. Мель-
нікова, С. Д. Півкін, М. В. Рожкова, Ю. В. Сурін, З. М. Цвєткова, О. П. Шабанова, 
М. В. Швардак, Н. І. Шевченко, та ін.), зокрема в практиці викладання іноземних мов 
(Н. В. Борисова, О. С. Виноградова, Б. П. Годунов, Н. Є. Дмітренко, І. В. Доля, С. К. За-
кірова, Л. І. Колесник, С. П. Микитченко, А. І. Петрова, Г. І. Ромашкіна, І. В. Ромащенко, 
Н. В. Самсонова, В. В. Сафонова, О. О. Хохлова, та ін.).
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Протягом останнього десятиліття увага науковців була прикута до усвідомлення та 

вирішення наступних питань: розвиваючий та виховний потенціал проблемного навчання 
іноземних мов [15], шляхи створення проблемних ситуацій на уроці іноземної мови [12], 
проблемне навчання як спосіб формування іншомовної комунікативної компетентності 
учнів та студентів [1; 2; 3; 4], проблемне навчання окремих видів мовленнєвої діяльності, 
зокрема читання [5] та говоріння [9].

Проте, слід пам’ятати, що говоріння є лише одним з двох видів мовленнєвої діяльнос-
ті, через яке реалізується усне мовлення. Останнє можливе лише за умови достатньої 
сформованості аудитивної компетенції студентів, оскільки в умовах реального спілкуван-
ня доводиться багато слухати, і те, наскільки точно сприйнята почута інформація, визна-
чає загальну успішність комунікації.

Практика навчання іноземної мови, практика усного перекладу й навіть просто спіл-
кування іноземною мовою свідчать про те, що аудіювання є одним з найскладніших видів 
мовленнєвої діяльності [14].

Вважаємо, що проблемне навчання сприятиме оптимізації процесу навчання аудію-
вання, а отже і формуванню аудитивної компетенції студентів-філологів, оскільки дозво-
ляє створити на уроці умови для високої пізнавальної активності студентів на основі ви-
користання проблемних завдань.

Дослідивши та проаналізувавши існуючі види проблемних завдань, ми відібрали про-
блемні завдання для навчання аудіювання та розташували їх за ієрархічним принципом (з 
урахуванням міри зростання когнітивної складності):

1) проблемні завдання спрямовані на розвиток смислової здогадки (прогнозування 
змісту аудіотексту, зіставлення власних припущень з фактичним матеріалом для отриман-
ня необхідних даних для вирішення проблеми);

2) проблемні завдання спрямовані на розвиток перцептивних навичок (порівняння 
двох або більше аудіотекстів з метою пошуку відмінностей, зіставлення фактичних да-
них, відбір релевантних деталей, відновлення по ситуації);

3) проблемні завдання спрямовані на розвиток умінь аргументації (пошук релевант-
ної інформації, аргументів в аудіотексті для підтвердження правильності вирішення 
мовленнєвої задачі / проблеми, обґрунтування дій / думок мовців і власної точки зору 
фактами з аудіотексту);

4) проблемні завдання спрямовані на розвиток творчих здібностей (оперування зміс-
том аудіотексту для створення власних продуктивних висловлювань, наприклад, узагаль-
нення фактичної інформації аудіотексту для формулювання власних висновків, відтво-
рення сюжету аудіотексту після його одноразового пред’явлення, інтерпретація пропуще-
них уривків або фрагментів аудіотексту з перешкодами, продовження аудіотексту за 
ключовими словами, створення іншого закінчення аудіотексту);

5) проблемні завдання спрямовані на розвиток дискурсивної компетенції (вибір адекват-
ної стратегії пошуку інформації для вирішення мовленнєвої задачі проблемного характеру, 
що вимагає вміння правильно інтерпретувати зміст тексту під час його сприйняття на слух);

6) проблемні завдання спрямовані на розвиток соціокультурної компетенції (порів-
няння, узагальнення фактичних даних аудіотекстів, насичених культурознавчою інформа-
цією, інтерпретація образної інформації відеоматеріалів, наприклад, підбір написів або 
створення коментаря до відеоряду, ідентифікація соціального явища у відеоматеріалі).

Досвід застосування запропонованої системи проблемних завдань під час навчання 
аудіювання студентів-філологів 1 курсу Мелітопольського державного педагогічного уні-
верситету імені Богдана Хмельницького дозволяє констатувати, що вирішення подібних 
завдань сприяє:

• розвитку критичного мислення студентів, тим самим розвиваючи когнітивні вміння 
аудіювання;

• формуванню соціокультурної та дискурсивної компетенції;
• підвищенню мотивації до процесу навчання аудіюванню;
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• підвищенню пізнавальної та творчої активності, самостійності мислення студентів.
Таким чином, активне використання проблемних завдань у процесі формування іншо-

мовної аудитивної компетенції студентів-філологів, з одного боку, відкриває нові можли-
вості для інтенсифікації практичної мовної підготовки, з іншого боку, допомагає форму-
вати здатність майбутніх фахівців вирішувати проблеми, які виникають на рівні побуто-
вого і професійного спілкування, що є надзвичайно важливим з точки зору забезпечення 
можливості їх участі в міжкультурній комунікації.
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Аннотация: в данной статье речь идёт о научно-теоретических основах 
проблемного обучения, которые необходимо знать учителю при 
организации проблемных уроков.

Ключевые слова: образование, знание, умение, навыки, проблемное 
обучение, гипотеза, дидактическая игра, педагогическая технология, метод, 
урок, проблемная ситуация, самостоятельное мышление, творческая 
способность, социальное, проблемное изложение, эвристическая беседа, 
исследование, фронтальный и другие.

Keywords: education, knowledge, competence, skills, case study approach of 
teaching, hypothesis, didactic play, pedagogical methods, method, lesson, prob-
lematic situation, autonomous thinking, creative skills, social, problem narration, 
heuristic interaction, survey, frontal etc.

Постоянная оптимизация образователь-
ного процесса связано с применением в 
процессе преподавания новых и совершен-
ствующихся педагогических технологий в 
различных направлениях и целях. Следует 
особо отметить то, что на сегодняшнее 
время технологий стало так много, что при 
их применении педагоги сталкиваются с 
различными трудностями и путаницами. 
На самом деле на основе всех существую-
щих технологий лежит вопрос решения 
проблемных задач. Например, сама пере-
дача и раскрытие студенту той или иной 
темы является проблемой.

Вот почему мы считаем, что необходи-
мо признать то, что самой приемлемой в 
настоящее время является технология про-
блемного обучения. На основе технологии 
проблемного обучения при преподавании 
можно последовательно использовать и 
другие технологии. В общем, данная тех-
нология считается важной тем, что разви-

вает у студентов востребованные в настоя-
щее время такие качества как самостоя-
тельность, творчество, инициативность и, 
самое главное, предприимчивость. Поэто-
му в настоящее время актуальным является 
изучение её научно – теоретических основ.

Научно-теоретические основы про-
блемного обучения. Настоящее время – 
время информационных технологий требу-
ет с человека активных действий, самосто-
ятельного принятия решений, адаптации к 
меняющимся условиям жизни. Для этого 
человеку необходимо обладать определен-
ными качествами. В частности:

– самостоятельное усвоение каждым 
студентом обязательных знаний и мастер-
ски применять их при решении различных 
задач;

– результативная работа с информацией 
(сбор необходимого материала для иссле-
дования определенной задачи, анализиро-
вать её, выдвигать гипотезы, направленные 

Технология проблемного обучения: что надо изучать?

Тлегенов Б. Н.
Республика Узбекистан, Нукусский государственный педагогический институт 
имени Ажинияза, кафедра методики преподавания информатики
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на решение проблем, определение законо-
мерностей и новых проблем, решать их);

– точно знать, где и как применять при-
обретенные знания;

– самостоятельное критическое мышле-
ние, осознание создаваемых в мире про-
блем и находить оптимальные пути их ре-
шения и устранения;

– творческое мышление, иметь способ-
ность выдвигать новые идеи;

– регулярная работа над своей духовно-
стью, интеллектом и культурным просве-
щением, обладать умениями и навыками;

При формировании у человека выше-
названных качеств играет большую роль не 
только содержание обучения, но и техноло-
гии преподавания. Одной из них является 
технология проблемного обучения. По-
тому что в процессе проблемного обучения 
и педагоги, и студенты испытывают свои 
интеллектуальные, физические, духовные 
возможности для решения практических 
задач. Возникающие в данном процессе 
умения и навыки приводят к формирова-
нию необходимых качеств.

Технологии проблемного обучения 
основаны на активизации и ускорении дея-
тельности студента. Основа технологии 
проблемного обучения возникает с того, 
что человек начинает мыслить при реше-
нии проблемной ситуации, определении 
проблемы, изучить и способности решить 
её. Велико значение проблемного обучения 
в развитии у студентов творческого интел-
лекта и творческих способностей.

Цели и задачи технологии проблем-
ного обучения. Главным условием улуч-
шения качества учебно-воспитательного 
процесса в ВУЗах считается систематиче-
ский подход к данному процессу и педаго-
гам рекомендуются следующие типы 
уроков:

– лекция (вводная, тематическая, обоб-
щающая);

– семинар (закрепляющий, направлен-
ный на самостоятельное усвоение новой 
темы);

– модульный;
– проблемный;
– дискуссия (научная дискуссия, сво-

бодное мышление);
– дидактические игры (сюжетно-роле-

вые, творческие, предприниматели, конфе-
ренции, игры-упражнения);

– проверочные уроки (дидактические 
карточки, тестовые задания, бланки кон-
троля между собой, проводимые посред-
ством контрольной программы информа-
ционно-коммуникационных технологий);

Их своеобразной особенностью являет-
ся то, что они основываются на создании 
проблемных ситуаций в процессе урока.

По причине того, что сознание человека 
обладает такими редкими способностями 
как создание проблемных ситуаций, поста-
новка проблемы и их решение, человече-
ство совершило научно-технические от-
крытия. Внедрение проблемного обучения 
в процесс образования даёт студентам дея-
тельность.

Проблемное обучение – это процесс 
обучения, предусматривающий формиро-
вание в сознании студентов под руковод-
ством педагога проблемной ситуации и са-
мостоятельную деятельность, направлен-
ная на решение этих проблем. В результате 
этого можно добиться творческого усвое-
ния и развития знаний, умений и навыков.

Проблемное обучение – это деятель-
ность учителя, направленная на эффектив-
ное решение задачи, какую часть и каким 
образом предоставлять студенту те или 
иные знания.

Проблемное обучение – это влияние на 
самостоятельное мышление студента, на 
способность свободно выражать собствен-
ное мнение и совершенствовать свои мне-
ния. При этом студенту необходимо уметь 
внимательно слушать, самостоятельно 
мыслить, анализировать, дискутировать и 
свободно выражать собственное мнение.

Проблемное обучение – это одновре-
менная совместная деятельность педагога и 
студента, которая развивает у студента важ-
ную способность – творческое мышление.

Проблемное обучение помогает сту-
дентам эффективно направлять свои зна-
ния в практическую деятельность, уметь 
правильно применять их в дальнейших си-
туациях, решать проблемы обучения, нау-
читься самостоятельно исследовать, от-
крывает возможности овладеть творческим 
опытом и развивать его, анализировать за-
дачи учебного процесса.



83 

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka   # 52  (02/2020)
Как отмечает Н. Г. Дайри, главная цель 

проблемного обучения заключается в том, 
чтобы довести уровень деятельности студен-
та до того, какой является деятельность педа-
гога при усвоении сложной части изучаемого 
содержания, привить студентам знания, уме-
ния и навыки, улучшить прочность знаний, 
усвоить способы самостоятельной деятель-
ности, направить студентов на исследование 
и развивать у них творческие способности.

Первые идеи проблемного обучения 
основаны американским психологом и пе-
дагогом Ж. Дьюи (1859-1952). В 1894 году 
в Чикаго им была основана эксперимен-
тальная школа не с учебной программой, а 
базирующаяся на игре и труде. Уроки по 
чтению, счёту, письме проводились с учё-
том возникающих необходимостей исходя 
из физиологической зрелости детей.

Согласно идеям Ж. Дьюи на пути к по-
знанию ребёнок повторяет путь всего чело-
вечества, освоение знаний является некон-
тролируемым процессом, и ребёнок осваи-
вает материал в качестве удовлетворения 
возникшей у себя потребности. По его 
мнению, условия результативности препо-
давания связаны с активностью ребёнка и 
проблематичности учебного материала.

Ж. Дьюи в качестве проблемного об-
учения определяет следующие направ-
ления:

– социальное;
– конструктивное;
– художественно- описательное;
– игры;
– труд.
В 60-ые г.г. прошлого столетия про-

блемное обучение дальше развивалось на 
основе взглядов таких исследователей как 
Л. Рубинштейн, М. И. Махмутов, В. Окон, 
И. Я. Лернер. Идея Л. Рубинштейна «Со-
знание начинается с проблемной ситуа-
ции» принята за психологическую основу 
проблемного обучения.

Проблемная ситуация с научно- 
практической точки зрения подразделя-
ется на 3 вида:

1. Создание проблемной ситуации;
2. Постановка проблемы;
3. Нахождение решения проблемы;
Основные факторы проблемного об-

учения:

– проблематичность учебного материала,
– совмещать учебный процесс с игро-

вой и трудовой деятельностью,
– активировать познавательную дея-

тельность студентов,
– создать цепь проблемных вопросов и 

изложение их студентам в логической по-
следовательности.

– овладение педагогом навыков исполь-
зования способов проблемного обучения

Факторы результативности педаго-
гического процесса в проблемном обуче-
нии:

– подача учебного материала в виде 
проблемы;

– активность студента;
– связь обучения с жизнью, игрой и 

трудом.
Интересные аспекты содержания 

проблемного обучения:
– новое содержание;
– новый взгляд на уже существующие 

знания;
– связь с практической деятельностью;
– связь с современностью;
– связь с историей;
– связь с будущим.
Неизвестные аспекты:
х-цель
х-объект
х-способ деятельности
х-условие деятельности
По уровню проблематичности:
– возникающее несмотря на способ;
– формирующееся и решаемое педаго-

гом;
– формирующееся педагогом и решае-

мое студентами;
– самостоятельно формирующиеся про-

блемы и решения;
По типу несоответствия информа-

ции: неожиданная информация, конфликт, 
предположение, отрицание, несоответ-
ствие, неизвестность.

С практического аспекта: образован-
ный не специально, нацеленный, проблем-
ное изложение, эвристическая беседа, ис-
следование ( практическое занятие), про-
блемный фронтальный опыт, воображае-
мый проблемный опыт, проблемное 
решение задач, проблемное задание, игро-
вая проблемная ситуация.
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Основные элементы проблемного об-

учения:
– создание проблемной ситуации;
– поиск путей их создания;
– процесс решения проблемы;
– проверка правильности выводов с 

практического аспекта;
Перед студентами ставится задача, ко-

торая интересует их и побуждает к реше-
нию, однако становится ясным, что у них 
недостаточны знания и опыта, то есть воз-
никает определенная проблема. Они ощу-
щают внутреннюю необходимость искать 
пути выхода из возникшей ситуации. Осоз-
нание трудного положения мотивирует к 
анализу ситуации и исследованию. Возни-
кает противоречие между познавательной, 
практической задачей и уровнем знания, 
способствующим ускоренному мыслитель-
ному процессу.

При методе проблемного обучения в 
мыслительном процессе студента возника-
ют проблемные ситуации и они призывают 
студента объективно исследовать и делать 
логически правильные научные выводы. 
Это конфликт, объективным образом воз-
никающий между знанием и незнанием в 
проблемной ситуации. Его осознание по-
буждает у студентов потребность искать 
новые знания по поводу способов или ус-
ловий выполнения работы.

Виды проблемного обучения 
(М.Н. Скаткин):

– проблемное изложение мыслей ( про-
блемная лекция);

– проблемное выполнение заданий ( 
проблемное практическое занятие);

– проведение малых научно- исследова-
тельских работ ( проблемный опыт);

– проблемное изложение;
–эвристическая беседа;
– проблемное представление;
– практическое занятие, основанное на 

исследовании;
– творческое задание;
– воображаемый проблемный опыт;
– формирование воображения пробле-

мы;
– выбор оптимальных вариантов реше-

ния проблем;
– проблемное задание;
– проблемная игра;

Основные методы проблемного обу-
чения:

  

Частично творческий  
метод

Творческий метод

Метод проблемного 

изложения

Метод создания 
проблемных ситуаций 

Эвристический методМетод исследования

Таким образом, использование техно-
логий проблемного обучения в условиях 
современной учебной практики, наряду с 
тем, что обеспечивает результативность 
образовательного процесса, развивает у 
учащихся способность самостоятельного, 
критического и творческого мышления. 
Социальные требования относительно 
улучшения качества и результативности 
образовательного процесса ставит педаго-
гам задачей целенаправленное и результа-
тивное использование технологий про-
блемного обучения в процессе преподава-
ния. Ознакомление со сутью данных техно-
логий обучения служит не только для 
углубления имеющихся знаний педагогов, 
а также развивает в них практические уме-
ния и опыт.
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Одним із найважливіших завдань укра-
їнської педагогічної освіти є формування 
культури особистості, що наділена не лише 
знаннями, а й уміннями реалізації власних 
креативних ідей у життя. Це відповідає 
культурній парадигмі освіти, актуалізації 
відродження традицій для включення мо-
лодого покоління в систему загальнонаціо-
нальних цінностей з метою збереження 
культурної спадщини українського народу 
як складової загальнолюдської культури.

Народне декоративно-ужиткове мисте-
цтво є втіленням історичної пам’яті, безпо-
середнім носієм оригінальної культури 
праці, досвіду творчої діяльності минулих 
поколінь, відображенням педагогічного до-
свіду народу [1, с. 14], тому є важливим 
засобом виховання гармонійно розвинутої 
особистості, розвитку моральної, трудової, 
естетичної та технологічної культури. Сьо-
годні воно розглядається як невід’ємний 
компонент професійної та освітньої підго-
товки майбутніх учителів трудового на-
вчання. Впливаючи на особистість майбут-
нього педагога, народне декоративно-ужит-

кове мистецтво збагачує не лише його 
емоційно-чуттєву сферу, а й сприяє набут-
тю необхідних практичних умінь та нави-
чок [3, с. 41]. Проблемі підготовки майбут-
ніх учителів трудового навчання у галузі 
народного декоративно-ужиткового мисте-
цтва присвячені наукові праці багатьох ві-
тчизняних учених, з-поміж яких: Є. Анто-
нович, В. Бойчук, Н. Кардаш, М. Курач, 
Г. Мельник, Л. Оршанський, Г. Разумна, 
І. Савчук, Т. Сиротенко, В. Тименко, В. Ти-
таренко та ін.

Вивчення будь-якого виду декоративно-
ужиткового мистецтва розпочинається з 
освоєння технології та найпростіших при-
йомів роботи. Традиції цього виду мисте-
цтва передбачають копіювання, повторен-
ня певних орнаментів, елементів, компози-
ційних схем, які підпорядковані гармоній-
ній цілісності виробу [2]. На практичних 
заняттях студенти повинні ознайомитись з 
традиційними зразками народного декора-
тивно-ужиткового мистецтва і спробувати 
виконати невеличкі зразки різними техні-
ками для чіткішого розуміння можливос-

Шляхи підвищення ефективності вивчення народного 
декоративно-ужиткового мистецтва майбутніми вчителями 
трудового навчання

Гром Г.Л.,
аспірант кафедри технологічної та професійної освіти, Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка
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тей певної технології та використовуваних 
матеріалів. Крім цього, варто звернути ува-
гу на органічне поєднання у виробах на-
родних майстрів декоративності, власти-
востей використовуваного матеріалу та 
ужиткових властивостей готового виробу.

Копіювання народних зразків вважаєть-
ся першим етапом в оволодінні традиціями 
декоративно-ужиткового мистецтва і дає 
широкий простір для самовираження, по-
єднуючи, наприклад, узвичаєні техніки та 
технології з сучасною формою виробів. 
Ознайомлення з кращими зразками виробів 
народних майстрів, порівняння їх між со-
бою дає простір фантазії, спонукає додати 
щось своє в традиційні форми, кольори, 
орнаменти. І, нарешті, найвищим виявом 
творчості є створення оригінальних виро-
бів, які вбирають у себе власне бачення 
творця, виражають його емоції та вподо-
бання. Звичайно, відразу створювати такі 
мистецькі об’єкти, не оволодівши основа-
ми художніх технік і технологій, студенти 
не зможуть, але вже на етапі ознайомлення 
з традиційними виробами потрібно не за-
бувати і про сучасне декоративно-ужиткове 
мистецтво, пропонуючи студентам зразки 
творів сучасних дизайнерів, що працюють 
в етностилі. Як правило, для таких творів 
характерне поєднання різних технік виго-
товлення, на що також потрібно звернути 
особливу увагу студентів. Все це поклика-
не сприяти усвідомленню студентами того, 
що народне декоративно-ужиткове мисте-
цтво не є чимось застиглим та нецікавим, а, 
навпаки, надає унікальності виробам руч-
ного виготовлення і є сучасним, як інші 
види художньої творчості.

Неабияке значення також має форма 
проведення практичних занять. Окремі за-
няття доцільно провести у формі майстер-
класів, причому їх може проводити як ви-
кладач, так і окремі студенти, що добре 
оволоділи певною технікою чи зуміли її 
творчо вдосконалити. Це допомагає підви-
щити рівень засвоєння студентами на-
вчального матеріалу, вдосконалити художні 
техніки і технології, набути професійних 
вмінь і навичок, підвищити власну самоо-
цінку. Також потрібно заохочувати майбут-
ніх учителів трудового навчання демон-
струвати свої вміння та досягнення у ви-

вченні народного декоративно-ужиткового 
мистецтва в соціальних мережах, оскільки 
традиційні виставки не є особливо попу-
лярними серед молоді. Поряд із конспекту-
ванням студенти можуть проводити відео 
та фотозйомку технологічного процесу, що 
дозволить при потребі швидко відновити в 
пам’яті набуті знання. Високі результати 
досягаються при використанні комп’ю-
терних програм для допоміжних операцій 
(створення схем вишивок, ткацьких узорів, 
форм майбутнього виробу тощо). І якщо 
логічним продовженням вивчення народ-
ного декоративно-ужиткового мистецтва на 
практичних заняттях стане вибір тематики 
курсової або випускової кваліфікаційної 
роботи, то набуті знання, практичні вміння 
та навички, стануть важливою та 
невід’ємною складовою фахової майстер-
ності майбутніх учителів трудового на-
вчання.

Особливістю народного декоративно-
ужиткового мистецтва, яку варто викорис-
тати в роботі зі студентами, є те, що оволо-
діння ним, зазвичай, раніше відбувалося в 
домашніх умовах, у колі родини. Практика 
свідчить, що створення такої неформальної 
атмосфери на практичних заняттях є до-
статньо ефективним. Надаючи студентам 
можливість обговорювати та вибирати 
об’єкти творчої праці, викладач стимулює 
їх особисту зацікавленість, робить їх не ви-
конавцями, а співтворцями, думка яких є 
цікавою та важливою для оточуючих.

Таким чином, підвищенню ефективнос-
ті вивчення народного декоративно-ужит-
кового мистецтва майбутніми вчителями 
трудового навчання, на наш погляд, сприя-
тиме алгоритм таких послідовний дій:

1) ознайомлення студентів із різними 
видами народного декоративно-ужитково-
го мистецтва, художніми ремеслами і про-
мислами, традиційними технологіями ви-
готовлення та техніками оздоблення, звер-
таючи особливу увагу на ті з них, які харак-
терні для конкретної місцевості, регіону;

2) демонстрування зразків народного 
декоративно-ужиткового мистецтва поряд 
із творами сучасних митців, що використо-
вують його традиції як джерело натхнення; 
співпраця між студентами і викладачем для 
створення невимушеної творчої обстанов-
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ки на практичних заняттях; колективне об-
говорення студентами вибору об’єктів 
творчої праці;

3) аналіз функціональності й декора-
тивності створюваних декоративно-ужит-
кових виробів;

4) виконання тренувальних зразків для 
розуміння особливостей технології виго-
товлення та вибору раціонального способу 
художнього оздоблення декоративно-ужит-
кових виробів;

5) поєднання у виробі декоративних 
можливостей нових та раніше вивчених 
художніх технік і технологій;

6) диференціація завдань для виконання 
залікового декоративно-ужиткового виробу 
залежно від рівня розвитку творчих зді-
бностей студента;

7) проведення окремих занять у формі 
майстер-класів для підтвердження рівня 
фахової майстерності та підвищення моти-
вації студентів;

8) використання соціальних мереж для 
розміщення фотографій власноруч виго-
товлених декоративно-ужиткових виробів 

на противагу традиційним виставкам сту-
дентських залікових робіт;ї

– використання цифрових технологій 
(фото та відеозйомка) у процесі вивчення 
нових художніх технік та технологій, а та-
кож комп’ютерних програм для проекту-
вання виробів і створення орнаментальних 
композицій;

– вибір тематики курсових і випускних 
кваліфікаційних робіт, пов’язаних з різни-
ми видами народного декоративно-ужитко-
вого мистецтва.
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