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SEKCJA 13. PEdAgogIKA. (ПеДагогичеСКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения. 
Боранбаева З.и. 

кандидат педагогических наук, доцент
 Международная Академия Бизнеса  (Казахстан, Алматы)

МетоДиКа раБоты наД речеВыМи КонСтрУКцияМи наУчного 
Стиля речи В ПраКтичеСКоМ КУрСе рУССКого яЗыКа

На казахских отделениях технических, медицинских, сельскохозяйственных 
и других вузов Республики Казахстан изучается практический русский язык. МОН 
РК с 2012 -2013 учебного года ввел новую типовую программу. В этой программе 
подчеркивается: «Формируя и совершенствуя новые речевые навыки и умения, 
связанные с профессиональной и научной сферой коммуникации, студенты 
овладевают дополнительным по отношению к родному языку средством общения, 
получают в конечном виде глубокое и качественное образование»[1, с.3].

В этой программе большое значение уделяется изучению синтаксических 
(речевых)  конструкций, которыми насыщен научный стиль речи, например, 
для выражения квалификации, лица, предмета; для выражения количественных 
отношений; для выражения применения, использования предмета, его свойств 
и т.д. [2, с.10-11]. Изучаются они на основе небольших текстов по специальности. 
На примере изучения синтаксических конструкций, выражающих процесс 
исследования, установления выводов на основе исследования, предположения, 
согласия или несогласия с какой-либо точкой зрения, раскроем методику работы над 
синтаксическими конструкциями.  
     Как известно, каждое занятие должно отвечать основным дидактическим 
принципам обучения русскому языку как иностранному. Из пяти основных 
принципов обучения, всесторонне обоснованных Т.И. Распоповой, Е.А. Акаткиной, 
О.Н. Олейниковой, Т.И. Стариковой в статье «Стратегия и тактика создания 
современных учебников русского языка как иностранного глазами преподавателей-
практиков»[2, с.82-85], а именно: принципов универсальности, преемственности, 
принципа баланса, когда «приоритет в изучении того или иного лингвистического 
аспекта находится в прямой зависимости от целей и задач соответствующего 
уровня языковой подготовки иностранных студентов»[2, с.84], а также принципа 
системности и принципа эффективности обучения важнейшими для практических 
занятий являются принципы преемственности, системности и эффективности 
обучения.
     Как показывает опыт работы преподавателей [3], для «внедрения» синтаксических 
конструкций, характерных для научного стиля речи, в устную и письменную 
речь студентов, необходимо прежде всего проанализировать эти синтаксические 
конструкции и объяснить их значение. Студентам предлагается раздаточный 
материал с изучаемыми синтаксическими конструкциями.  
Синтаксические конструкции для выражения: 1) процесса исследования; 2) 
установления выводов на основании исследования; 3) предположения, согласия или 
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несогласия с какой-либо точкой зрения (выражение объектных отношений [4, с.247]   
 

Синтаксические 
(речевые) конструкции

Значение Примеры

1)Изучать (исследовать, 
рассматривать) что, как, 
при каком условии

Научно познать, под-
вергнуть научному изу-
чению, давать оценку 

Физика изучает законы 
природы. 

2 ) Д о к а з ы в а т ь 
(обнаруживать,

о т к р ы в а т ь , 
устанавливать) что,  
как, на основании чего, в 
результате чего

Подтвердить какое-
нибудь положение 
фактами или доводами; 
делать известным то, 
что раньше не было 
известно; устанавливать 
существование чего-либо 
неизвестного, найти, 
узнать (вес, параметр) 

Ньютон открыл закон 
всемирного тяготения

3 ) Д о п у с к а т ь 
(предполагать, считать, 
утверждать) что

Предполагать, считать 
возможным (выражает 
не совсем уверенное 
подтверждение)

Ученые допускают воз-
можность разумной 
жизни и на других 
планетах

Опровергать что Доказать ложность, 
ошибочность чего-
нибудь

Никто не может 
опровергнуть эту 
гипотезу

Подтверждать что, чем Признать правильность 
ч е г о - н и б у д ь , 
удостовериться

Герц экспериментально 
подтвердил теорию 
Фарадея

Высказывать предполо-
жение о чем, на основании 
чего;

Предполагать Фарадей высказал 
п р е д п о л о ж е н и е 
о существовании 
электромагнитных волн.

Выдвигать (отвергать) 
гипотезу о чем, на 
основании чего, в 
результате чего 

Ученые выдвинули 
новую гипотезу о 
возникновении жизни на 
Земле

 
Работа проводится по тексту «Генрих Герц», который является «ядром» практического 
занятия.     

генрих герц

 герц: 1)единица частоты периодического процесса в Международной системе 
единиц (СИ) и СГС системе. Обозначается ГЦ, HZ; Герц-частота, при которой за время 
1 секунду происходит один цикл периодического процесса. Широко применяются 
кратные единицы от герца – килогерц (1кГц =103 Гц), мегагерц (1мГц=106 Гц) и т.д. 2) 
Герц-это кратер на карте обратной стороны Луны.
    Названия присвоены в честь выдающегося немецкого физика Генриха 
Рудольфа Герца, который, во-первых, экспериментально доказал существование 
электромагнитных волн; во-вторых, он опытным путем исследовал их способность 
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отражаться и преломляться подобно световым волнам.
   Опыты Герца подтвердили справедливость теории, высказанной в 1830 году 
Фарадеем и математически разработанной Максвеллом, суть которой заключается в 
том, что все электромагнитные волны тождественны световым и отличаются от них 
лишь длиной.
   Следует подчеркнуть, что Герц обнаружил способность катодных лучей проникать 
через твердые тела, он открыл внешний фотоэффект. В связи с тем, что Герц построил 
механику, в основе которой замена активных сил введением соответствующих связей, 
этот принцип назван его именем. 
    Первыми словами, переданными русским изобретателем радио А.С. Поповым, по 
первой беспроволочной связи, были: «Генрих Герц».[5, с.60-61]

Студенты читают вслух текст, отвечают на вопросы и выполняют задания по 
содержанию текста:
1) Что такое герц как единица измерения?
2) Какие кратные единицы от герца используются? Дайте им определение. 
3) В честь кого названа эта единица измерения? 
4) Что доказал Герц экспериментально? 
5) Что исследовал он опытным путем? 
6) Справедливость какой теории подтвердили опыты Герца? В чем заключается суть 
этой теории? 
7) Что обнаружил Герц? 
8) Какой фотоэффект открыл Герц? Расскажите об этом фотоэффекте. 
9) Какой принцип механики назван именем Герца? В чем суть этого принципа 
механики? 
10) Какие слова передал А.С. Попов по первой беспроволочной связи? Почему?

 Затем студенты анализируют лексические, морфологические, синтаксические 
особенности текста; коллективно составляют план к тексту; подбирают по 
раздаточному материалу синонимические конструкции; пересказывают текст с 
использованием изученных конструкций; и, наконец, самостоятельно составляют 
текст по специальности с изученными синтаксическими конструкциями.  
        Анализируя лексические особенности данного текста, студенты отмечают, что 
наряду с использованием стилистически нейтральных (общелитературных) слов в их 
прямом конкретном значении, в тексте представлено много специальных терминов 
и понятий (международная система единиц, световые волны, катодные лучи и т.д.). 

Рассматривая морфологические особенности текста, они отмечают 
употребление в нем вводных слов (во-первых, во-вторых), употребление глаголов в 
форме настоящего времени несовершенного вида со значением постоянного действия 
(происходит, применяются, заключается), использование страдательных причастий 
(разработанный, переданный). 

Анализируя синтаксические особенности текста, студенты отмечают 
преобладание распространенных повествовательных предложений, причастных 
оборотов, использование сложных синтаксических конструкций, четкое построение 
абзацев.
   Коллективно составленный план выглядит следующим образом:

I. Герц как единица измерения.
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II. Вклад Генриха Герца в науку:

1) открытие им электромагнитных волн;
2) подтверждение им теории Фарадея и Максвелла;
3) открытие им катодных лучей;
4) открытие им внешнего фотоэффекта;
5) принцип механики, названный именем Герца.
6) «Генрих Герц» – первая радиограмма А.С. Попова. 
Далее студентам предлагается найти в тексте изученные синтаксические 

конструкции, подобрать по таблице синонимы к ним, например, Герц обнаружил 
способность катодных лучей проникать через твердые тела. -Герц открыл 
(установил) способность катодных лучей проникать через твердые тела. 

Затем студенты пересказывают текст с использованием изученных 
синтаксических конструкций.

Для самостоятельной работы студентов предлагается задание: составить 
небольшой текст о каком-нибудь ученом-физике или математике, например, 
о Вольте, Джоуле, Дизеле с использованием синтаксических конструкций, 
выражающих процесс исследования, установление выводов на основе исследования; 
предположение, согласие или несогласие с какой – либо точкой зрения.

Закрепить эти синтаксические конструкции помогут тестовые задания, 
например: 

Определите значение синтаксической конструкции:
Русский ученый А.С. Попов доказал возможность использования 

электромагнитных волн для нужд связи.
А) выражение сравнения, сопоставления;
В) выражение  наличия или отсутствия предмета;
С) выражение изменения состояния, качества, количества;
Д)выражение процессов наблюдения, изучения, исследования, установления 

выводов; 
Е) выражение связи, причины, следствия  

По какой синтаксической конструкции построено данное предложение: 
    Итальянский физик Г. Маркони установил способность радиоволн огибать 

поверхность Земли.          
А) выражение процесса исследования: установление выводов на основе 

исследований;
В) выражение наличия или отсутствия предмета;
С) выражение квалификации лица, предмета, явления; 
Д) выражение изменения состояния, качества, количества; 
Е) выражение связи, условия, причины.

На заключительных занятиях по русскому языку в конце учебного года 
студенты работают над небольшими рефератами по специальности, которые пишут 
на русском языке. В этих рефератах они должны использовать изученные в курсе 
практического русского языка синтаксические конструкции и уметь объяснить их 
значение.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения         

Дудорова л.Ю. 
кандидат педагогических наук, доцент, 

институт высшего образования Национальной 
академии педагогических наук Украины

ПроФеССионалЬно-ПеДагогичеСКая КоМПетентноСтЬ БУДУЩиХ 
УчителеЙ К органиЗации тУриСтичеСКоЙ  ДеятелЬноСти 

ШКолЬниКоВ

Анализ современной системы подготовки учителей свидетельствует о 
необходимости поиска новых подходов к подготовке педагогических кадров. 
Образовательные технологии не всегда в состоянии быстро аккумулировать 
все возрастающий поток информации, новые идеи и требования устаревают и 
подвергаются критике во многих  странах, которая сводится к тому, что уровень 
компетентности сегодняшних выпускников, будущих учителей средней школы, не 
достаточен для решения образовательных и оздоровительных задач [5; 7; 9].

Согласно новому законодательству Украины туризм провозглашается одним из 
приоритетных направлений развития экономики и культуры, что создает условия 
для туристической деятельности и значительно повышает место и роль туризма в 
жизни общества [Закон  України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» 
( №1282-ІУ від 18.11.2003), стаття 4]. 

Решение поставленных задач во многом обусловлено качеством 
подготовки учителей для активизации физкультурно-оздоровительного движения 
школьников, которое охватывает сферу организованного и качественного отдыха 
детей и молодежи, проведение досуга в полноценном объеме; оздоровительную 
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работу в учебных заведениях с применением инновационных методов, креативную 
организацию внешкольного образования по месту жительства. 

Литературные источники по проблемам теории и практики школьного туризма, 
доказывают, что двигательная активность, занятия физическими упражнениями 
в сочетании с формированием духовной культуры, удовлетворением духовных 
потребностей учащихся в изучении родного края, фольклора и народного творчества 
способствуют лучшему привлечению молодежи к здоровому образу жизни [2; 9].

При этом, в содержании и структуре профессиональной подготовки будущих 
педагогов должны преобладать предметы туристическо-краеведческого профиля, 
программы интеллектуального развития школьников, сведения о морально-
этических аспектах общественного сознания и поведения человека, о теории и 
методике физических нагрузок, соревновательной деятельности и т.д. [5].

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что многими 
учеными активно обсуждается проблема компетентности. На разных уровнях 
анализа её разрабатывают С.У. Гончаренко, А.Н. Дахин, П.И. Третьяков, С.Е. Шишов, 
Б.Д. Эльконин (толкование явления компетентности как сложного многомерного 
феномена), В.П. Бездухов,

А.К. Маркова, С.Е. Мишина  (раскрытие её содержания), А.В. Василюк (современные 
подходы к компетентности учителей в Польше), О.В. Овчарук (европейские подходы к 
проблеме компетентности), В.М. Анищенко, A.M. Михайличенко (профессиональная 
подготовка на основе стандарта компетентности), В.Н. Введенский, В.А. Болотов 
(моделирование процесса её формирования), И.А. Зимняя, В.И. Луговой,  Г.К. 
Селевко, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова (определение ключевых компетентностей), 
О.И. Мармаза, JI.O. Троельникова (формирование компетентности у будущих 
специалистов), Н.М. Бибик, И.C. Ващенко, В.Е. Подоляк, Е.И. Пометун, А.Я. 
Савченко, С.Е. Трубачева (классификация компетентностей учащихся), К.В. Корсак 
(цивилизационная компетентность), И.В. Волгин, В.И. Ковальчук (социальная 
компетентность), JI.JI. Хоружа (этическая компетентность) и др.

Реформирование образования в Украине является частью процессов 
обновления образовательных систем, которые осуществляются в последние 
двадцать лет в европейских странах и связаны с осознанием знаний как двигателя 
современного благополучия и прогресса. Целенаправленное приобретение знаний, 
умений и навыков, их трансформация в компетентности способствует личностному 
культурному развитию, развитию технологий, способности быстро реагировать 
на требования времени. Европейские страны сегодня начали фундаментальную 
дискуссию о том, как вооружить человека необходимыми умениями и знаниями 
для обеспечения ему гармоничного взаимодействия  с быстро развивающимся 
технологичным обществом [8, 9]. Поэтому важным является осознание понятия 
компетентности в обществе, которое базируется на знаниях. Важно понять, каким 
компетентностям необходимо научиться и как, что должно стать результатом 
обучения.

Целью настоящей работы является попытка определения профессионально-
педагогической компетентности будущих учителей  к организации туристической 
деятельности школьников.

Сегодня образование стало рассматриваться как фактор развития личности. 
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Появилось такое понятие как компетентность, то есть умение применять свои знания 
так, чтобы наилучшим образом реализовать себя в жизни [3].

Основой готовности системы профессионального образования 
соответствовать вызовам времени выступают педагогические кадры. Но реально 
быть ведущей производительной силой и стратегическим ресурсом развития они 
могут только при условии высокого профессионализма в современном значении 
этого понятия. Во многих странах подготовка кадров, ориентированная на развитие 
компетентности, является наиболее распространенной концепцией в последние 
годы. И как считают российские ученые Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова и Э.Э. Сыманюк, все 
многообразие новых интегративных единиц профессионального образования можно 
свести в три группы: компетентности, компетенции и социально-профессиональные 
качества (или метапрофессиональные качества) [2, с. 25].

Компетентности, как считают эксперты ЕС, предусматривают: способность 
личности воспринимать и соответствовать индивидуальным и социальным 
потребностям: комплексу отношений, ценностей, знаний, навыков.

Украинские ученые по-разному толкуют понятие компетентности. Наибольшее 
распространение в научной литературе получило определение компетентности как 
«совокупность знаний и умений, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности: умение анализировать, предвидение последствий профессиональной 
деятельности, использование информации» [4, с. 8-14].

Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими 
знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой 
области и эффективно действовать в ней. При этом, как отмечают В.А. Болотов и 
В.В. Сериков, компетентность, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из 
него, а является следствием саморазвития индивида, личностного роста, следствием 
самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта [1, с. 12].

Итак, компетентность выступает как качество, характеристика личности, 
позволяющая ей решать, выносить суждения в определенной области. Основой этого 
качества выступают знания, осведомленность, опыт социально-профессиональной 
деятельности человека. Тем самым подчеркивается собирательный, интегративный 
характер понятия «компетентность». 

Есть основания утверждать, что в общем виде компетентность специалиста 
можно представить как комплекс профессиональных знаний, умений, отношений, 
профессиональных качеств личности.

В ходе туристическо-образовательной деятельности у обучающихся 
формируется их туристическо-образовательная компетентность. Она предполагает 
способность студента активно участвовать в учебном процессе организованном в 
форме образовательного туризма, достигая искомого образовательного результата.

Специалист, профессионально связанный с образовательным туризмом, 
обязан обладать особой профильно-специализированной туристической 
компетенцией, которая являет собой способность эфективно применять 
туристическую деятельность на практике через проектирование, конструирование и 
реализацию туристического маршрута [5, с. 11].

Туризм способен эффективно формировать и развивать познавательную 
активность школьника. Ее можно определить как эмоционально-оценочное 
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отношение к процессу и результату познания, которое проявляется в стремлении 
учиться, преодолевая на пути приобретения знаний определенные трудности.  
Профессионализм учителей оказывает существенное влияние на развитие у 
обучающихся познавательной активности творческого уровня. Этот уровень 
характеризуется стремлением путешествующих осваивать новые способы получения 
знаний, желанием отрытия новых закономерностей в той или иной сфере.

Традиционная для отечественной школы туристическая работа с учащимися 
в настоящий период переживает новый этап активного развития. Осознанный 
интерес к путешествиям, реализация разнообразных возможностей по организации 
туристических походов – важная составляющая труда учителей географии, истории 
и физической культуры. Образовательный туризм позволяет учителю осуществлять 
практически все виды профессиональной деятельности: учебно-воспитательную, 
научно-методическую, социально-педагогическую, воспитательную, культурно-
просветительную и др.

Развитие школьного туризма требует от учителей не только знания основ 
организации туристической  деятельности, но и специфики той сферы образования, 
ради которой предпринято то или иное путешествие. Учителя, занимающиеся 
организацией туристических походов школьников, должны быть хорошо 
осведомлены о специфике учебно-воспитательных задач. Нередко возникает 
трудно разрешаемая проблема: учитель не способен качественно подготовить 
и провести туристический поход (поездку), так как не сведущ в науке, которую 
осваивает учащийся-турист, а педагогу-предметнику, решающемуся на организацию 
туристического похода (поездки), будет не доставать знаний в области организации 
походов (поездок). Опыт подготовки учителей, специализирующихся в сфере 
туристической деятельности, убеждает, что образовательные туристические  походы 
(поездки) должны организовывать и проводить именно учителя-предметники, 
получившие знания, необходимые для успешного проведения туристических 
походов (поездок). 

В качестве одного из методов повышения компетентности мы использовали 
ситуативные игры, в которых на практике, в условиях максимально приближенных к 
походным, студенты учились решать вопросы выхода из экстремальных ситуаций, в 
которые может попасть група туристов-школьников. Сравнение способности будущих 
учителей быстро и адекватно находить способ преодоления возникающих проблем и 
трудностей до и после проведения ситуативных игр показало, что подобный тренинг 
на 72% повышает количество правильно принятых студентами решений. Причем не 
всегда эти решения, от которых может зависить жизнь школьника или целой групы 
участников туристического похода можно было оценить по пятибальной системе – 
чаще всего существовало только два варианта, правильный и ошибочный.

 Таким образом, в основу программы подготовки будущих учителей 
к организации туристической деятельности школьников был положен 
компетентностный подход. Он не только определил перечень профессионально-
педагогических компетенций, формирование которых возможно при условии 
успешного освоения студентом дисциплин учебного плана, но и позволил выстроить 
методическую систему обучения будущих учителей к организации туристической 
деятельности школьников.
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Особо значимыми для будущей профессиональной деятельности будущих 

учителей являются следующие профильно-специализированные компетенции:
- знание основных теорий и направлений в самодеятельном туризме;
- готовность демонстрировать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания, умения и навыки в области школьного туризма;
- способность применять на практике базовые общепрофессиональные знания 

теории и методики проведения образовательных туристических походов (поездок);
- способность понимать принципы составления маршрутов образовательных 

походов (поездок);
- готовность пользоваться нормативными документами;
- способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной деятельности;
- способность применять профессиональные знания в области географии, 

истории, экологии, физической культуры и иных наук для выполнения заданий по 
организации и проведению школьного образовательного туризма;

- умение контролировать учебные достижения школьников, результаты 
использования туристическо-образовательной технологии, проводить их анализ и 
оценку, выяснять причины успехов и неудач, определять направления дальнейшей 
коррекции;

- умение выстраивать системы туристическо-педагогической деятельности 
образовательного учреждения, разрабатывать проект путей и условий ее реализации, 
определять цели туристическо-образовательной работы с учащимися и педагогами, 
прогнозировать результаты;

- рефлексия собственной туристическо-педагогической деятельности, 
коррекция ее с точки зрения дальнейшего профессионального совершенствования;

- проектирование путей, способов и форм повышения своей туристическо-
педагогической компетентности.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении 
предусматривают освоение будущими учителями дисциплин образовательного 
туризма на основе компетентносного подхода. 
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аКтиВнІ ФорМи ЗБагачення ПоЗааУДиторнoЇ роБоти 
МаЙБУтнЬого ПеДагога В УМоВаХ ІнФорМацІЙного СереДоВиЩа 

ВиШУ

Посилення уваги  до якості підготовки студентів, зміщення акцентів в оцінці 
якості підготовки випускників, поява нових освітніх стандартів третього покоління, 
орієнтованих на компетентністний підхід обумовлюють необхідність підвищення 
ефективності роботи вищого навчального закладу, раціональному використанню його 
ресурсів та можливостей, чільне місце серед яких належить позааудиторній роботі 
студентів. Вищезазначене набуває особливої актуальності в умовах інформаційного 
середовища вишу, значення якого обумовлено зростанням інформаційних потоків і 
знань, що викликає потребу постійної синхронізації навчального процесу з новими 
знаннями. Ці зміни спостерігаються в свідомості та діях сучасного студента, який 
може знайти в Інтернеті все (або майже все); перевантажений інформацією, яка 
переважно недостатньо структурована; він цінує час на пошук  інформації.

Дослідження Д.Н.Бодненко, Н.В.Жеваніна, О.Г.Кіріленка, О.В.Матвієнко,  
В.Ф.Петрова присвячені різним аспектам  організації інформаційного середовища 
в вищих навчальних закладах. Питанням визначення вимог до інформаційного 
середовища педагогічного вишу присвячені праці Атанасян С.Л., Григорьева 
С.Г., Гриншкун В.В., де під інформаційним середовищем розуміють програмно-
телекомункаційне середовище, з єдиними технологічними засобами  пов’язаними 
змістовним наповненням якісного інформаційного забезпечення студентів та 
викладачів, що забезпечує оперативний доступ до педагогічно значущої інформації 
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та створює умови для спілкування суб’єктів навчально-виховного процесу. Виступає 
актуальним для реалізації цілей та завдань як для педагогічної освіти, так і для 
розвитку сучасної педагогічної науки[1, с. 88].
Разом з тим проблемам модернізації позааудиторної  роботи в умовах інформаційного 
середовища вишу не присвячені поки що дослідження  вчених та практиків.  

Позааудиторна робота студентів – це сукупність різноманітних методів та 
форм виховного, особистісного впливу на них з метою формування професійного 
педагогічного світогляду, професійно важливих якостей та відносин, потреб та 
здібностей до педагогічної праці, яку ми розглядаємо як особистісно орієнтовану. 
Слід враховувати доцільне співвідношення позааудиторної, наукової та навчальної 
діяльності, що забезпечить мобільність усієї роботи ВНЗ. Позааудиторна робота 
виступає додатковим резервом підготовки студента, даючи змогу цілеспрямовано та 
результативно вирішувати завдання особистісно орієнтованої підготовки студента 
до професійної діяльності.

Предметом нашого дослідження виступила підготовка вчителя до особистісно 
орієнтованого виховання в педагогічному виші, яка  не може відбуватися лише в 
процесі навчальної діяльності. Завдяки позааудиторній роботі студент має змогу 
цілком реалізувати свої організаторські здібності, виробити базові професійні вміння 
– діагностичні, комунікативні, організаційні, проективні зверненої до пізнавальної 
самостійності, яку може забезпечити інформаційне освітнє середовище. Досвід 
свідчить, що така мотивація не сформована в першокурсника педагогічного ВНЗ. 
У вчорашнього школяра, який звик до шкільної системи засвоєння знань і досить 
чіткого й дозованого структурування матеріалу, мотивація самостійної діяльності 
не може бути сформована на достатньому рівні. Водночас, згідно з навчальним 
планом студентові вже з першого курсу на самостійну роботу відводиться майже 40 
% навчального часу. В зарубіжних навчальних закладах цей відсоток значно вищий 
(за планом Трампа – до 90 %). 

У педагогічній та методичній літературі поки ще немає досліджень, у 
яких би позааудиторна робота з педагогічних дисциплін виступала б одним із 
засобів підготовки студента до реалізації особистісно орієнтованого підходу у 
вихованні. Деякі аспекти професійного виховання майбутнього вчителя засобами 
позааудиторної роботи розглянуто в наукових працях Л.  Кондрашової [3,с.194], 
яка наголошує на особливому потенціалі позааудиторної роботи професійної 
спрямованості та формуванні морально-психологічної готовності студентів до 
педагогічної діяльності. Тим часом у зарубіжному досвіді організації професійної 
освіти значна увага надається самостійній позааудиторної роботі. Серед країн, 
що надають перевагу позааудиторній роботі, Японія, Англія, Франція, які взяли 
орієнтир на розвиток особистості вчителя як ключової фігури освіти. Особистісний 
вимір у педагогічній праці розглядається серед провідних на шляху досягнення 
головної мети гуманістичної школи – самореалізації особистості, яка передбачає 
самодетермінованність, самомотивованість, самопрограмованність студентів. 
Основи особистісної самореалізації майбутній учитель має можливість виявити 
в організованій, систематичній творчій позааудиторній роботі, яка в умовах 
інформаційного середовища вишу набуває нового статусу.

Специфіка сучасного виховного процесу полягає в тому, що він гранично 
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соціальний, з одного боку, а з другого – гранично індивідуальний, тому що 
передбачає формування у майбутніх педагогів готовності до виховної діяльності, 
основ професійно культури, знань, умінь та навичок, що забезпечують ефективність 
педагогічної праці, розвиток педагогічних здібностей та індивідуальної траєкторії 
педагогічної діяльності, яка залежить від особистісних якостей педагога. 

Позааудиторна робота в умовах інформаційного середовища  потребує 
відповідних умов: електронні варіанти лекцій та підручників, доступ до інформаційних 
мереж та баз даних, електронна бібліотека, дослідні лабораторії. Викладач має сприяти 
виробленню в студентів настанови на самостійне систематичне поповнення знань, 
набуття професійних навичок, здатності орієнтуватися в потоці наукової інформації. 
Слід також враховувати обсяги інформації, з якими студент має справу (підручники, 
навчальні посібники, методичні рекомендації, довідкова література, наукові статті 
тощо). 

Серед традиційних методів організації позааудиторної роботи у ВНЗ, 
які було апробовано в практиці та мають потенційні можливості для підготовки 
майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання, ми використовували: 
проведення педагогічних інформацій, диспутів з проблем особистісно орієнтованої 
педагогіки, читацьких конференцій, усних педагогічних журналів, круглих столів, 
конкурсів педагогічної майстерності, педагогічних тижнів, роботу педагогічних 
гуртків та педагогічного клубу „Вчитель”. Означена робота здійснювалася 
систематично, це давало змогу допомогти викладачам педагогіки та активам груп 
зосередити увагу майбутніх учителів на проблемах особистісно орієнтованого 
виховання, вдосконалювати позааудиторну роботу в зв’язку з переходом студентів на 
наступний кваліфікаційний рівень. Вибір різноманітних форм роботи з урахуванням 
індивідуальних особливостей студентів сприяв якісній перебудові їх мотиваційної 
сфери, закріпленню позитивного ставлення до виховної роботи, рівень їх пізнавальної 
та особистісної активності значно підвищувався. 

Нетрадиційні методи організації позааудиторнї роботи були використані за 
підтримки інформаційного середовища  навчального закладу. За основу було обрані 
дослідження сучасних учених: Е. Дозорова Л. Гризун, Г. Козлакової, Л. Колгатіної. У 
межах курсу „Педагогіка” нами був розроблений та апробований елективний курс 
„Підготовка вчителя до особистісно орієнтованої виховної діяльності” та комп’ютерна 
програма супроводу та підтримки вивчення спецкурсу, яка використовувалась у 
позааудиторній роботі, дістала назву „Особистісно орієнтоване виховання молодшого 
школяра”, вона представлена тестовими завданнями з проблем особистісно 
орієнтованого виховання дитини. Метою нашого формувального експерименту було 
проведення тестування після проходження студентами модулів спецкурсу та після 
повернення їх з першої педагогічної практики. Таким чином, можна було простежити 
динаміку переходу знань і уявлень студента в ціннісне надбання. Тестові завдання 
мають корекційне та контрольно-оцінне навантаження. Вони корегують цільові 
особистісні професійні установки майбутнього педагога.

На четвертому курсі після опрацювання зі студентами спецкурсу „Виховні 
особистісно орієнтовані технології”, практичні рекомендації якого було опрацьовано 
та використано під час проходження ними педагогічної практики, стало можливим 
спостерігати тенденцію зростання зацікавленості комп’ютерною підтримкою 
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вивчення спецкурсу, до того ж, чим старший курс, тим більше студенти наголошували 
на самостійному опануванні проблем особистісно орієнтованого виховання, а 
комп’ютерну програму більше прагнули використовувати у тренажерному варіанті 
в позааудиторній діяльності. Для студентів шостого курсу, які одержують освітню 
кваліфікацію „магістр” особистісно орієнтована методика виховання (для 46 % 
студентів) стала ціннісним надбанням. 

Слід зазначити, що тестовий контроль, який було обрано з метою наскрізної 
діагностики. Крім діагностичної функції, надає перевагу навчальній, організуючій 
та виховній функціям Навчальна функція реалізована під час використання 
завдань у тестовій формі з метою визначення прогалин, диференціації володіння 
компетенцією неусвідомлення технології. За умови відсутності неправильних 
відповідей спостерігається поява рефлексивної основи навчальної функції тестового 
контролю. Організуюча функція виявилася в організації навчального процесу 
на основі особистісно орієнтованого підходу до студента, а саме: залежно від 
результату  викладачі та студенти приймають відповідне рішення. Виховна функція 
пов’язувалася із зростанням мотивації студента, відповідальності за результати своєї 
праці, самоорганізацією своєї діяльності. 

Іншим напрямом підготовки майбутнього вчителя до особистісно 
орієнтовано виховання на основі використання інформаційних комп’ютерних 
технологій та зануренням у інформаційне середовище вишу є оволодіння 
образотворчою та ілюстративною графікою (ми використовували елементи арт-
педагогіки). Робота у графічному редакторі, що призначений для створення малюнків 
або мультиплікаційних кадрів, передбачала моделювання педагогічних плакатів з 
проблем виховання особистості молодшого школяра та студента педагогічного ВНЗ. 
Результати роботи були представлені на факультетських виставках студентських 
графічних робіт з проблем виховання дитини та у підготовці атласу педагогічних 
плакатів. За результатами дослідно-експериментальної роботи з означеного напряму 
видано атлас педагогічних плакатів „Педагогічний плакат як засіб оптимізації 
підготовки фахівця до особистісно орієнтованого виховання учнів”[2].

Таким чином, у вищому навчальному закладі інформаційне середовище – це 
не результат збільшення кількості інформації, скоріше зміна людських залежностей 
як результат організації пізнання та самопізнання особистості.  Вищезазначений 
напрям роботи в контексті дослідного задуму передбачав такі аспекти:

– тренування та практичну роботу, з використанням дискретних програм для 
визначення рівня знань та уявлень студентів про особистісно орієнтоване виховання, 
вміння знаходити реальні підходи до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями на основі 
використання діагностико-діяльнісного рейтингу, коригувального тесту самооцінки, 
поточного та підсумкового тестування;

– консультування студентів шляхом застосування програмного забезпечення 
та через єдину  інформаційну мережу на засадах співробітництва;

– моделювання, імітацію ситуацій зі шкільної та вузівської практики та 
пошук разом з викладачем педагогічно-обґрунтованого їх розв’язання, а також 
складання індивідуальної папки питань, які цікавили студента згідно з проблемами 
особистісно орієнтованого виховання.

Крім того, розроблено рекомендовані види робіт на семінарсько-практичних 
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заняттях та у позааудиторній діяльності з курсу „Педагогіка” для студентів 
педагогічних факультетів з урахуванням багатоступеневості сучасної вузівської 
освіти у вигляді педагогічних плакатів. Для бакалаврів (плакати без текстівки; студент 
має „упізнати”, „відшукати” зображену проблему та сформулювати її; для діагностики 
пропонуються відповідні плакати. Необхідно презентувати проблему особистісно 
орієнтованого підходу та підтвердити свій виступ фрагментами плакату; написати 
міні-твір, есе з теми: „Моє ставлення (розуміння) до проблеми сучасної школи, яку 
відображає плакат”).

Для магістрів: (у межах нормативної навчальної дисципліни „Методологія та 
методика наукового дослідження” скласти тези з проблеми особистісно орієнтованого 
підходу, яку відтворено на плакаті; скласти та представити у графічному вигляді власні 
плакати з проблеми особистісного підходу до молодших школярів; намалювати або 
написати пояснення, яке визначить шляхи подолання ситуації, зображеної на плакаті; 
для студентів першого та другого курсів скласти бесіду за педагогічним плакатом 
і провести її, представити авторський варіант „бачення” подібної педагогічної 
проблеми).

Як засвідчив формувальний експеримент, ще одним з ефективних напрямів 
підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання є 
розробка Інтернет-сайту в міській комп’ютерній мережі. В м. Ізмаїл Одеської області 
спонсором такого етапу науково-дослідної роботи витупила компанія „Піон-сіті”, яка 
надала можливість розробити безкоштовний сайт для студентів педагогічного ВНЗ. 
На цьому сайті розміщено інформацію щодо підготовки студента до впровадження 
особистісно орієнтованих виховних технологій, наведено інформацію про доцільність 
та необхідність оволодіння цією технологією, розміщено завдання особистісно 
орієнтованої проблематики та ін. Для вчителів-стажистів, які працюють на засадах 
особистісно орієнтованого виховання розроблені змістовні міні-модулі, такі як: 
„Особистісно орієнтоване виховання молодшого школяра: комплекс методик”, 
„Нестандартні виховні ситуації та варіанти їх розв’язання у виховній роботі з 
молодшими школярами”, „Ресурсне збагачення особистісно орієнтованої виховної 
діяльності молодших школярів”, а також варіанти бесід з молодшими школярами: 
„Що таке особистість?”, „Чи є на планеті однакові особистості? ”, „Чому одні люди 
стають особистостями, а інші ні? ”, „Чи можливо в школі не стати особистістю? ”, „Які 
особистісні якості треба розвивати, щоб досягти успіху?” 

Подальша експериментальна робота щодо підготовки майбутнього вчителя 
до особистісно орієнтованого виховання молодших школярів передбачала розробку 
та реестрацію власного Інтернет-сайту (http://izmix.org.ua/), де розміщено завдання 
особистісно орієнтованого виховання, наукові статті та результати експериментального 
та теоретичного дослідження проблеми. На сайті можна було пройти тестування 
та одержати результат власної підготовки до особистісно орієнтованого виховання 
молодшого школяра. Близько 58% студентів експериментальних груп узяли участь 
у тестуванні на сайті. Результативність означеного напрямку експериментальної 
роботи визначено завдяки системі управління сайтом, що віддзеркалюють  гістограми 
про відвідування та роботу (скачування інформаціїї з проблеми) з інтернет-сайтом 
http://izmix.org.ua/ .

Слід зазначити, що зацікавленість змістом інтернет-сайту виявили не тільки 
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відвідувачі з нашої країни, а й з Росії, Німеччини, Болгарії, що підкреслює особливу 
актуальність проблеми та необхідність її  розв’язання в практиці  підготовки фахівців.

Достатньо цікавою для студентів була робота спрямована на складання 
відеотеки фрагментів кінофільмів з проблем виховання особистості дитини, що 
стало підгрунттям для обговорення під час засідання клубу „Вчитель”, круглих 
столів, педагогічних інформацій. Таким чином, студенти створювали інформаційне 
середовище з питань особистісно орієнтованої педагогіки.

Одним із сучасних видів організації позааудиторної роботи з педагогіки 
є формування електронної студентської бібліотеки, яка виступила складовою 
інформаційного середовища вишу. В процесі складання електронного підручника 
можна здійснювати індивідуальну траєкторію особистісного розвитку. Це 
передбачено гіпертекстовою структурою підручника, його варіативністю, що дає 
можливість здійснювати власний режим самонавчання й виховання, самоконтроль. 
Така діяльність готує майбутнього вчителя до особистісно орієнтованого підходу 
в роботі зі своїми учнями. Адже студент вчиться розробляти для кожного учня, з 
огляду на індивідуальні особливості розвитку й виховання, індивідуальний темп та 
траєкторію виховання й розвитку. Студенти й викладачі, що підтримують проект, 
можуть додавати до підручника свою інформацію, коментарі, виноски, ставити 
питання, а вислови з електронних підручників використовувати під час написання 
творчих робіт, рефератів та доповідей. Практично кожному студентові цікаво 
використовувати власний підручник під час проходження педагогічної практики, 
за умови, якщо школа передбачає можливості такого аспекту розвитку особистості 
учня. Електронний підручник надає широкі можливості особистісній творчій 
педагогічній виховній роботі.

Серед інтерактивних форм, що використовуються в організації 
позааудиторної підготовки вчителя до особистісно орієнтованого виховання, 
ми обрали складання освітнього сайту. Одним з головних завдань особистісно 
орієнтованої виховної практики є формування „людини-діалогу”. Студентам було 
запропоновано розробити Web-сайт однієї зі шкіл міста. Призначенням такого сайту 
була його адресність директору школи та вчителям. Питання учнів, що з’являлися 
на сайті, мали інформативний характер. Вони стосувалися проблем особистісно 
орієнтованого виховання дитини. З ініціативи студентів було розроблено освітній 
інформаційній сайт для батьків учнів школи першого та другого ступеня з метою 
підтримки супроводу та реалізації в сім’ях особистісно орієнтованої виховної 
практики. 

Результативними у нашій експериментальній роботі стали введені в робочі 
програми курсу „Педагогіка” лекції на електронних носіях „Життєві стратегії 
особистості вчителя”, „Особистісно орієнтоване виховання дитини, як шлях її 
життєтворчості”, „Саморозвиток особистості вчителя, який реалізує особистісно 
орієнтоване виховання” – для рівня „бакалавр”; „Професійна самореалізація педагога 
на засадах особистісно орієнтованої педагогіки”, „Інтернет-ресурс у вдосконаленні 
знань та умінь з особистісно орієнтованої виховної діяльності” – для рівня „магістр”.

Разом з тим, стаття не вичерпує всіх напрямків активізації позааудиторної 
роботи студентів з питань підготовки студентів до особистісно орієнтованого 
виховання в умовах інформаційного середовища вишу. Подальшого дослідження 
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потребують питання участі студентів в соціальних, наукових та педагогічних 
Інтернет-проектах, створення корпоративних інформаційних факультетських 
ресурсів з питань професійного становлення, які стануть складовими єдиного 
інформаційного середовища вищого навчального закладу. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.
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Кандидат педагогічних наук, доцент

Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького

Значення ХолІСтСЬКого ПІДХоДУ У ПраКтицІ ВоКалЬноЇ 
ПІДготоВКи СтУДентІВ на геДонІСтичниХ оСноВаХ

Постановка проблеми. Механізми демократизації та гуманітаризації освіти, 
піднесення ролі особистісних ідеологем у світі реальності, зокрема у навчанні, 
спрямовують освіту, безпосередньо, мистецьку освіту на пошуки та реалізацію 
нових ідей і концептуальних положень щодо забезпечення фахової підготовки 
майбутніх педагогів на такому рівні самореалізації, яку можна було б розглядати 
з позиції отримання радості і задоволення від процесу як професійної підготовки 
так і професійної діяльності – відчуття щастя від професії, що спонукає нас до 
дослідження теорії й практики вокальної підготовки, побудованої на гедоністичних 
засадах. У зв’язку з вищезазначеним виникає питання про концептуальне осмислення 
механізму професійної підготовки студентів, а саме майбутніх вчителів музичного 
мистецтва на гедоністичних основах – тобто на принципі задоволення, насолоди, 
щастя тощо.

Аналіз досліджень і публікацій. Визначаючись у дослідницькому 
підході, ми враховували: сучасні теорії розвитку особистості (К.  абульханова-
Славська, Б.  ананьєв, л.  анциферова, о.  асмолов, В.  Бехтерев, Б.  Братусь, 
о.  Брушлинський, Л.  Виготський, І.  Кон, А.  леонтьєв, Б.  ломов, В.  Мясищев, 
О.  Петровський, С.  рубінштейн, В.  русалов, П.  якобсон та ін); методологічні 
принципи цілісного педагогічного процесу (В. Беспалько, В. Бондар, н. Кузьміна, 
о.  Міщенко, В.  Семіченко та ін.); концепції особистісно-орієнтованої освіти, 
спрямованої на утворення ситуації успіху у навчанні (Ш. амонашвілі, А. Бєлкін, 
Є. Бондаревська, У. глассер, Е. Зеєр, В. Серіков, М.І. Шилова, І. якиманська та ін.). 
В основу дослідження також покладені наукові роботи, в яких представлено феномен 
задоволеності працею (В. Врум, А. Здравомислов, Т. Кітвель, О. Мурутар, В. Мясищев, 
А. Свенцицький, Дж. Еткінсон, В. Ядов та ін.) та проблеми успіху й успішності суб’єкта 
діяльності (В. Аверін, Б. Ананьєв, П. Батурін, А. Бєлкін, О. Коротаєва, Г. Ксензова, 
А. Лопатін, В. Ляудіс, В. Пітюков, С. Рубінштейн, Л. Смірнова, В. Шкарін, В. Якунін 
та ін.).

Роботи означених авторів дозволили нам визначитися із сутністю 
холістського підходу до особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів 
музичного мистецтва. Метою ж даної статті є конкретизація характерних 
особливостей холістського підходу щодо вокальної підготовки студентів музично-
естетичного профілю.

Концепція цілісності безумовно не нова. Проте холізм на відміну від інших 
цілісних систем відрізняється своєю людиномірністю, оскільки Я.  Сметс, котрий і 
ввів у науковий обіг даний термін, обґрунтував холізм як органічну цілісність, яка у 
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подальшому стала визначатися як організмічна цілісність. Відтоді у більш широкому 
значенні терміном «холізм» визначають усі філософські теорії, які використовують 
поняття «живе ціле», «життєва сила», «життєва субстанція».

Наше дослідження обмежене рамками методичної проблеми, тому ми 
зупинимося лише на тих аспектах існуючої теорії холізму, які можуть стати 
основоположними для вирішення питань щодо особистісно-професійного розвитку 
майбутніх учителів музичного мистецтва у сфері вокальних занять з їхньою 
гедоністичною наповненістю, оскільки методика без науки – не більше ніж заклик 
до дії. І в цьому плані ми маємо звернутися до основних характеристик холізму, а 
саме: організмічна цілісність (особистість), еволюція, емерджентність, креативність, 
детермінізм та самість.

По-перше – це організмічна цілістність. Відповідно холізму найвища конкретна 
форма органічної цілісності – це особистість. Теоретичний аналіз «особистості» 
включає переробку даних живого споглядання і представлено у понятті, що розкриває 
сутність явища, яке може бути виявлено лише у процесі розвитку. Для розкриття 
сутності явища «особистість», недостатньо осягнення даного поняття в певній 
діяльності, професійній спрямованості, – необхідно пізнати її в процесі становлення 
студента як майбутнього вчителя.

Студент, як суб’єкт певного етапу онтогенетичного розвитку й як особистість, 
може характеризуватися з трьох сторін:

1) з біологічної точки зору, яка включає тип вищої нервової діяльності, 
будову аналізаторів, безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну силу, статуру, зріст, 
риси обличчя, колір шкіри, очей тощо. Ці складові біологічної будови особистості в 
основному подано генотипічно, проте у певних межах може змінюватися під впливом 
життєвих умов;

2) з психологічної, яка являє собою єдність психологічних процесів, станів 
та властивостей особистості. Головними тут виступають психічні властивості 
(спрямованість, темперамент, характер, здібності), від яких залежить протікання 
психічних процесів, виникнення психічних станів, виявлення психічних утворень;

3) із соціальної, де відтворюються суспільні стосунки, якості, породжені 
принадністю студента до певної соціальної групи, національності тощо.

Вивчення цих сторін розкривають якості й можливості студента, його 
вікові та особистісні особливості. Так, якщо підійти до студента як до людини 
певного віку, то для нього будуть притаманні найменші величини латентного 
(прихованого) періоду реакцій на прості, комбіновані і словесні сигнали, оптимум 
абсолютної чуттєвості аналізаторів, найбільша пластичність в утворенні складних 
психомоторних й інших навиків. Порівняно з іншими періодами життя, в юнацькому 
віці відмічається найвища швидкість оперативної пом’яті та переключення уваги, 
вирішення вербально-логічних завдань тощо. Таким чином, студентський вік 
характеризується досягненням найвищих, «пікових» результатів, що базуються на 
всіх попередніх процесах біологічного, психологічного та соціального розвитку.

Якщо вивчати студента як особистість, то його вік (переважно 18-20 років) – 
це період найбільш активного розвитку моральних та естетичних почуттів, осягнення 
етичних норм та ціннісних переваг, становлення та стабілізації характеру, оволодіння 
повним комплексом соціальних ролей дорослої людини: громадських, професійних, 
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сімейних тощо. Перетворення мотивацій, всієї системи ціннісних орієнтацій, з одного 
боку, інтенсивне формування спеціальних здібностей у зв’язку із професіоналізацією 
– з іншого, виокремлює означений вік в якості періоду становлення характеру та 
інтелекту. Це час творчих досягнень і життєвих планів.

Становлення особистості студента розглядається у залежності від соціальних 
умов, соціального статусу і тієї діяльності, яку він виконує у процесі навчання у 
вищій школі. Роль вищої педагогічної школи у розвитку особистості студента на 
теперішній час ускладнюється, що зумовлено, по-перше, підготовкою особистості 
вчителя, здатної актуалізувати свій потенціал, проявляти компетентність, здатність 
пов’язувати свої дії із очікуваними результатами, бачити проблеми, моделювати 
професійну майстерність. По-друге, якісною професійною підготовкою вчителя 
через систему включення студентів у реальні проблеми педагогічної діяльності 
заради скорочення адаптації в школі. По-третє, в умовах вищої школи мають 
формуватися такі професійно важливі якості особистості, які б відповідали духу 
сучасності: відповідальність, активність, ініціативність, творчість, професійний 
обов’язок, уміння будувати стосунки з оточуючими, високий рівень професійного 
мислення з прагненням до самовдосконалення, самореалізації та самоактуалізації. І 
в цьому аспекті проблему особистісно-професійного зростання сучасного студента 
спрямовано, насамперед, на забезпечення суб’єктивної активності, самостійності, 
самоорганізації, самовдосконалення, рефлексії, позитивної «Я»-концепції, системи 
особистісних вмінь, змістовної сторони професійної спрямованості тощо.

Отже, особистість для педагогічного процесу – є розвивальним поняттям 
як у цілому, так і в окремих складових, це динамічне різноманіття фізіологічної 
(тілесність), психологічної (почуття, воля, здібності, характер) та розумової (его) 
реалій людини. І в цьому аспекті означена нами гедоністична категорія узгоджується 
із сутністю організмічної цілісності особистості. так, переживання задоволення 
тісно пов’язане із тілесним освоєнням світу. Тілесна організація людини, особливості 
її втілення-реалізації передбачають відчуття задоволення. У власному світі людина 
має місце на вибудовування тілесності, тобто проектування себе зовні і пошук 
шляхів цього проектування. Реалізація суб’єктом проекту свого буття виступає як 
оволодіння власним тілом, пошук шляхів використання фондів буття у фізичному 
і феноменальному освоєнні світу. Оволодіння фондами буття можна розуміти як 
результат освоєння світу, тобто реалізації людиною проекту своєї сутності. Від того, 
наскільки вдалою чи невдалою воно буде, залежить світовідчуття, самовідчуття 
людини, а отже і переживання задоволення чи страждання.

Далі, щодо «задоволення» в контексті організмічної цілісності, у організмі 
людини вчені із сфери медицини та психофізіології не визначають речовини зла, 
страху, смутку, болю тощо. Проте виявлено речовину задоволення, функціонування 
якої певним чином впливає на здоров’я людини, на її поведінку, активність, 
світосприйняття тощо. Дана речовина має назву – дофамін – «задоволення від 
життя». У мозку людини, як і у інших ссавців, існує так званий «центр задоволення», 
що складається з пучка нейронів. Всі наші задоволення, незалежно від причини їх 
походження – супроводжуються викидом дофаміну. Дофамін виділяється в передчутті 
чого-небудь і відразу після досягнення мети, визначає здатність насолоджуватися 
життям. Саме завдяки даному гормону задоволення – дофаміну, а також іншим 
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нейромедіаторам мозку – серотоніну та оксітоцину в здоров’ї людини відбуваються 
певні «події», а саме – його надлишок, як запевняють дослідники Вандербільтського 
університета та вчені Національної лабораторії в Брукхейвені, призводить до афектів 
– агресії, депресії, а його дефіцит – до хвороби Паркінсона й ожиріння. Цікавим 
виявляється вплив дофаміну на досягнення життєвих планів, цілей, оскільки у нашій 
системі нагород і заохочень дофамін виконує роль «педалі газу». За невеликими 
виключеннями дана система контролює не стільки нагороди, скільки покарання, 
шляхом перекривання дофаміну. У таких випадках його рівень падає, примушуючи 
нас до активних дій. Система заохочень ненадовго повертає дофамін до норми і ми 
відчуваємо задоволення – і це ми відзначаємо і на тілесному, і на емоційному, і на 
розумовому рівні, тобто задоволення переживається не якоюсь окремою частиною 
людини, а всією особистістю.

Відомо, що задоволення виникає в результаті вдоволенням потреб. 
Потребу створює стан напруги, яка при розрядці через задоволення приносить 
приємне відчуття полегшення. Такий погляд на задоволення був прийнятий ще 
З. Фройдом. Проте, концепція задоволення, що зводить його до розрядки напруги 
або вдоволення потреб, не дивлячись на свою очевидну обґрунтованість, є дуже 
вузькою, щоб обійняти увесь спектр людської поведінки. Насправді люди знаходять 
приємними певний ступінь і тип напруги. Вони знаходять задоволення в ситуаціях, 
що вимагають напруги, наприклад, як у вокально-виконавському процесі, в творчих 
змаганнях, оскільки напругу підсилює збудження. Наростання збудження є само 
по собі приємним відчуттям, якщо існує перспектива його вивільнення. Якщо ж 
перспектива розрядки відсутня або досягнення задоволення надмірно затягується, то 
потяг і потреба стають хворобливими станами. Таким чином, і потребу, і задоволення 
можна вважати аспектами переживання задоволення за відсутності конфлікту і 
порушення.

Секрет задоволення криється у феномені збудження. Живий організм 
відрізняється умінням утримувати і збільшувати рівень свого збудження; він не 
перемикається з інертного стану в активне подібно до машини, двигун якої заводиться 
поворотом ключа запалення. У живому організмі постійно зберігається збудження, 
яке наростає або знижується у відповідь на стимули, що поступають із навколишнього 
середовища. Інакше кажучи, посилення збудження веде до задоволення, а зниження 
– до нудьги і депресії.

Оскільки базові потреби організму безпосередньо пов’язані із збереженням 
його цілісності, задоволення асоціюється із відчуттям благополуччя, яке виникає 
при забезпеченні цієї цілісності. У своїй простій формі задоволення відображає 
здорове протікання життєво важливих процесів організму, що є вельми важливим 
і необхідним задля ефективності співацького розвитку студентів. Все це особливим 
чином відбивається на навчальному процесі, де формуються і розвиваються 
необхідні для майбутньої професійної діяльності знання, уміння та навички, а також 
певні особистісні та професійно-ділові якості, де здійснюються чи руйнуються мрії, 
бажання, цілі, де вдовольняються чи не вдовольняються потреби – тобто все те, що у 
подальшому житті веде до любові к професії, чи нехтування нею.

Про те, що у співі має бути задіяний увесь організм, говорять усі, хто 
займається цією справою. А якщо б ми намагалися скласти перелік того, що 
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згадується вокалістами, коли вони кажуть про техніку співу, то у цьому списку 
згадуватимуться усі частини тіла і різноманітні тілесні відчуття. Щодо суб’єктивності 
співацьких відчуттів, то для вокальної підготовки об’єктивним є цінність їхньої 
позитивності, тобто не може вибудовуватися співацька майстерність на фізичному 
стражданні учнів. Процес співу має приносити задоволення студенту і саме на 
тілесному рівну, що є обов’язковим і необхідним фактором вокального навчання. 
Гедоністична насиченість цих відчуттів пов’язана, насамперед, із біологічною 
сутністю людини, яка вимагає блага для життєдіяльності її організму. Весь процес 
вокальної діяльності, сповнений інтересом, здивуванням, бажанням, натхненням, 
захопленням тощо, надає людині, котра співає, не тільки емоційного, а й особливого 
тілесного задоволення, яке проявляється у відчуттях злагодженої м’язової роботи, 
у здатності насолоджуватися звучанням власного голосу, у здібності корегувати 
співацьким процесом з огляду візуального та слухового аспекту, у можливості вільно 
проявляти усю свою емоційність, чуттєвість.

Задоволення пов’язане скоріше не з процесом життя як таким, а швидше з 
процесом зростання, розвитку, що відповідає другій особливості холістського підходу 
– еволюції.. З біологічної точки зору, задоволення тісно пов’язане із феноменом 
розвитку, яке є найважливішим виразом безперервного життєвого процесу. 
Розвиток здійснюється завдяки контакту із навколишнім середовищем, яке живить 
людину як фізично, так і психологічно. Зростати – означає тягнутися, добиватися, 
досягати, вбирати в себе повітря, отримувати їжу і враження. Ми насолоджуємося 
експансією і розширенням нашого єства: збільшенням сили, розвитком рухової 
координації і навиків, розширенням соціальних відносин, збагаченням життя тощо. 
Здоровій людині властиве жадання життя, пізнання, прагнення отримувати нові 
враження, вбирати новий досвід, що і властиво саме для процесу навчання, зокрема, 
професійного.

Процеси навчання та виховання можуть розвиватися виключно еволюційним 
шляхом, тобто шляхом «постійного зростання». Оскільки мета процесу навчання 
зводиться до досягнення студентами якісно нових незвичних результатів, то цей 
процес має відношення саме до розвитку. Тому, спроектуємо встановлену мету на 
існуючі концепції в цій галузі й спробуємо в них відшукати рухому силу успішності 
та ефективності вокальної підготовки з позиції холістського підходу, що забезпечує 
нас в цьому аспекті концепцією детермінізму й емерджентну.

Поруч із різними концепціями розвитку, а саме діалектичною, еволюційною, 
структуралістською та синергетичною, у західноєвропейській філософії 
сформувалася ще одна концепція, яка отримала назву – «творча еволюція», або 
«емерджентізм». Емерджентна концепція розвитку широко поширена в природі й 
суспільстві і відрізняється від еволюційної різкістю, стрибкоподібністю переходу 
до нової якості. Поняття «емерджент» (від англ. emergent – раптово виникати; від 
лат. emergo – з’являтися, виникати), що тлумачиться як неочікуваний, креативний, 
оновлюючий ефект розвитку, було запропоновано К.  Морганом для позначення 
якісних стрибків при виникненні чогось нового. Згідно емерджентної концепції 
розвиток не тільки є рядом постійних піднесень (приростів), якщо дивитися з позиції 
результату, але й, крім того, веде до виникнення абсолютно нових закономірностей 
і рядів розвитку, що виникають унаслідок емерджентного процесу. А оскільки всяка 
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організмічна цілісність – особистість – це одночасно психічний і фізичний об’єкт, 
то і свідомість, і тілесність, і емоційно-пізнавальна сфера належать до висхідного, 
зростаючого розвитку.

Концепція емерджентної еволюції намагається вирішувати питання стосовно 
рушійного компоненту розвитку, визнаючи за ним деякі ідеальні сили. Так, услід за 
Арістотелем, котрий за рушійну силу обирає «імпульс», С.  Александер визначає її 
як «нізус» (лат. nisus – порив, устремління), що виражається у прагненні до чогось 
вищого як мети розвитку. Деякі філософи, як, наприклад француз П.  Шарден та 
англієць А. Уайтхед, вбачають в «емерджентності» вираз «внутрішньої динамічності» 
об’єкту розвитку.

В якості такого «імпульсу» у процесі вокальної підготовки студентів, на нашу 
думку, можуть виступати гедоністичні переживання – радість, задоволення, насолода 
тощо, оскільки, з одного боку, у якості умови-спонукання, вони логічно вбудовується 
у мотиваційно-смислову сферу розвитку студента, а з іншого, виступають стимулом, 
який керує думками, діями та вчинками людини і який в концепції «творчої еволюції» 
А.  Бергсона визначено як «життєвий порив». Тобто гедоністичні переживання 
виконують детермінуючу роль у навчанні, виступаючи чинником утворення 
інтересів, бажань та хотінь студентів.

Наступна ознака холізму, що узгоджується із процесом вокальної підготовки 
є креативність, або творчість. Вокально-виконавська творчість є особливим видом 
художньо-творчої діяльності в основі якого лежить процес творчого перевтілення 
вокаліста-виконавця в художника-інтерпретатора шляхом розвитку професійного 
мислення співака. Процес вокально-виконавської творчості народжується і 
здійснюється в надзвичайно складній і довершеній духовній лабораторії, де 
відбувається переживання й осмислення вражень і почуттів та переклад їх на мову 
мистецтва. Творення вокально-художніх образів, що спрямовується свідомістю 
та інтуїцію співака, є напруженою, але завжди хвилюючою діяльністю, оскільки 
спостерігається величезна емоційна насиченість, незвичайний підйом всіх його 
душевних сил, які мовби прориваються назовні, утворюючи енергетично-емоційний 
виплеск, який можна назвати одухотворенням. Тому задоволення у контексті 
творчості є першоосновою залучення студента у тенета вокально-виконавської 
сфери.

Останньою характерною особливістю холістського підходу до розвитку 
особистості за принципом організмічної цілісності виступає «самість».

Поняття самість введено в науковий обіг К.  Юнгом і розглядається ним 
як архетип, що являє собою центр сумативної цілісності свідомого і несвідомого 
психічного буття людини (психосумативна цілісність), образ надординарного 
об’єднуючого принципу, архетипічний образ людського потенціалу і єдності 
особистості як цілого. А учениця К. Юнга І. Якобі визначає «самість» як внутрішнє 
ядро, джерело і першооснову психічного існування людини. Р.  Декарт зводить 
самість до субстанції «Духу», відокремлюючи її від усього тілесного. Аналогічними 
поглядам Р. Декарта виступають тлумачення самості П. Флоренським та О. Лосевим. 
За їхнім визначенням самість – це «іскра божа» в людині, центр духу, джерело 
свідомої, цілеспрямованої активності, діяльності людини, завдяки якій можливість 
перетворюється на дійсність. Іншої думки дотримується Г. Гегель, котрий виходить 
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з того, що істинне буття людини є не вона сама, а її дія. Рушійною ж силою людської 
діяльності є її потреби, жадання. Представники гуманістичної психології К. Роджерс 
та А. Маслоу за самість обирали початкову природу, якою володіє при народженні 
кожна людина 

Отже, експлікація самості дозволяє нам визначити, що цілісність з позиції 
холізму – це наявність самості. Світовий процес прямує від матерії через життя до 
розуму й духу і тому самість людини, за Я. Сметсом, це найважливіша якість її душі, яка 
забезпечує цілісність суб’єкта. Таким чином, з інтелектуальної точки зору самість – 
не що інше, як психологічне поняття, конструкція, яка виражає внутрішню сутність 
людини, яку намагаєшся пізнати і яка сама по собі для нас незбагненна, бо вона 
перевершує можливості нашого пізнання. З таким же успіхом її можна назвати «Богом 
в нас». Цей парадокс неусувний, як завжди, коли ми намагаємося охарактеризувати 
щось таке, що перевершує можливості нашого розуму. Отже виходить, що самість 
це саме те «місце», де «народжується» людська природа і утворюються бажання і 
мрії, хотіння і прагнення, смисли і цілі, вдоволення яких приводить до задоволення, 
насолоди і щастя.

Часто-густо теорія «Самості» ототожнюється із теорією «Я-концепції», де на 
перше місце висувається особистість з її прагненнями до вдоволення власних потреб 
з їхнім найвищим статусом – самореалізацією. Самореалізація у процесі становлення 
професіоналізму майбутнього вчителя музичного мистецтва найбільш рельєфно 
здійснюється у виконавській та музично-педагогічній діяльності. Означена діяльність 
містить у собі величезні можливості для розвитку особистісних характеристик, 
здібностей і ціннісних орієнтацій. М.  Аргайл зазначає, що чим більшою мірою 
самореалізується людина, тим більшою мірою вона схильна до щастя. Іншими 
словами, вона схильна частіше і повніше переживати задоволеність життям в цілому, 
частіше і повніше переживати позитивні емоції. При цьому М.  Аргайл додає, що 
це «не безхмарне щастя», така задоволеність, не в збиток відповідальності, може 
змінюватися іншими відчуттями, причому нерідко – невдоволеністю собою, в плані 
власних методів діяльності, отриманих результатів, витраченого часу тощо. Проте 
головний висновок М.  Аргайла полягає в тому, що продуктивна самореалізація 
супроводжується інтегральним відчуттям задоволеності, відчуттям повноти буття 
[1].

Самореалізація, самовираження, творчість і задоволення тісно пов’язані 
між собою. Будь-яка форма самовираження містить в собі творчий елемент і веде 
до задоволення і задоволеності. Крім того має місце особливе задоволення, яке 
супроводжує досягнення. Придбання знання і оволодіння навиками та уміннями – 
важливі функції «Его», що є головним джерелом «Его-задоволення». «Я» бажає знати 
і хоче бути здатним робити. Воно прагне бути активною силою у формуванні свого 
життя. Досягнення, отримані у процесі вокальної самореалізації, приносять «Его-
задоволення», яке, проте, не слід відокремлювати від задоволення, пов’язаного із 
процесом навчання, або від задоволення, яке обіцяє бути досягнутим у майбутньому 
завдяки опанованого вокально-виконавського та вокально-методичного комплексу. 
Тобто, будь-який проект, який студент у процесі вокальної підготовки планує і 
доводить до завершення, приносить йому певні задоволення, які, в решті решт, 
відчуваються на фізичному рівні у вигляді задоволення від активності та на рівні 
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«Его», у вигляді усвідомлення досягнення. І якщо у процесі вокального навчання вам 
вдається осягнути і підтвердити це на власному досвіді – то ви на вірному шляху і 
здатні нести ці знання у сферу своєї майбутньої професійної діяльності. І тоді стануть 
зрозумілими слова О. Лоуена: «Життя із задоволенням стає творчою пригодою, без 
задоволення воно перетворюється у боротьбу за виживання» [2, с. 104].

Висновки. Таким чином розшифровані особливості, характерні для холізму, 
як ми бачимо, узгоджуються із тими положеннями, що нам дає гедоністичний 
принцип життєдіяльності людини, зокрема, в системі вищої освіти. І студент, як 
власне й кожна окрема людина, виступає перед нами як певна цілісність, в механізм 
розвитку якої гідно й доцільно впліскуються гедоністичні переживання, які, з 
одного боку, виступають показником організмічної цілісності сучасного студента, 
а з іншого, виконуючи детермінантну функцію у вигляді «життєвого пориву», 
наближують майбутніх спеціалістів до якісних (емерджентних) зрушень у справі 
творчої самореалізації.

Перспективою подальших пошуків у напрямі дослідження є детальне 
вивчення означених нами позицій з метою утворення певної концепції щодо 
вокального навчання, яка могла допомогти майбутньому педагогу пронести через 
етап фахової підготовки свій інтерес і захоплення майбутньою спеціальністю і набути 
такого рівня професійних здобутків, які сприятимуть бажанню ділитися ними 
(своєю радістю) з іншими (своїми майбутніми учнями) оскільки, за висловленням 
А.В. Луначарського, вчитель має бути щасливим і робити щасливими інших.
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ІнноВацІЙна теХнологІя наВчання ПІДлІтКІВ теХнІКо-
таКтичниМ ВМІнняМ та наВичКаМ СПортиВного орІЄнтУВання

У спортивному орієнтуванні результативність проходження дистанції 
в значній мірі залежить від техніко-тактичної підготовленості спортсменів, що 
обумовлено необхідністю реалізації різнопланових завдань під час пересування по 
місцевості: вміння читання карти і порівняння її з ландшафтом, швидкого обрання 
маршруту, вміння точного виходу на контрольні пункти; раціональне використання 
компаса тощо [2, с. 94-97].

Успішне засвоєння техніко-тактичних вмінь та навичок сприяє розвитку 
уваги, сприйняття, оперативної пам›яті, логічного мислення, розумових здібностей, 
які, як і придбані за час тренувань фізичні якості витривалості, сили, швидкості 
реагування на різноманітні подразники потім знадобляться підліткам в майбутній 
трудовій діяльності для опанування таких професій як оператор різноманітних 
технологічних процесів і виробництв, диспетчер портів, станцій, пілот, водій різних 
засобів пересування тощо. Від здатності зосередження уваги на визначенні азимута 
і навички якісного читання карти залежить ефективність орієнтування у геологів, 
вояків, розвідників, особливо в умовах складної прохідності, а також на малознайомій 
або зовсім не знайомій місцевості [2, с. 94-97]. Тому, підготовка і тренування підлітків 
в секціях спортивного орієнтування має не тільки спортивне, але і велике виховне і 
практично-прикладне значення.

 Досвід змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів різної кваліфікації 
показав, що високий рівень варіативних навичок, який істотно впливає на 
кількість скоєних помилок у спортивному орієнтуванні, може бути забезпечений 
лише спеціальним комплексом нових методів техніко-тактичної підготовки із 
застосуванням сучасних технічних засобів [3, 4, 5].
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Процес навчання техніко-тактичним вмінням та навичкам підлітків 12-14 

років, що займаються спортивним орієнтуванням, заслуговує особливої уваги, так 
як саме в цьому віці закладаються основи спортивного мислення, творчого підходу 
до майстерності вибору маршруту і способу його подолання [1,с.45-47]. 

Мета дослідження – розробити інноваційну технологію навчання і засвоєння 
техніко-тактичних вмінь та навичок підлітками 12-14 років, що займаються 
спортивним орієнтуванням.

З метою розробки інноваційної технології навчання і засвоєння техніко-
тактичних вмінь ми провели десятимісячний педагогічний експеримент, в якому 
прийняли участь дві групи підлітків 12-14 років, що займались спортивним 
орієнтуванням, чисельність кожної групи складала 22 особи. Розподіл на дві рівні 
групи ми здійснили за допомоги ранжування результатів проходження першої 
тренувальної дистанції простого рівня. Дослідження проводили на базі дитячої 
спортивної школи № 12 міста Києва. Навчання підлітків контрольної групи 
проводилось за традиційною програмою дитячих спеціалізованих шкіл. Програма 
навчання підлітків експериментальної групи була оптимізована з урахуванням 
наступних п’ятьох факторів: 1) посилена спрямованість процесу навчання на 
варіативність і ефективність оволодіння вміннями читання карти, її умовних 
позначок, роботи з компасом, вибору напрямку пересування тощо; 2) застосування 
ігрового методу, спрямованого на розвиток спеціалізованих техніко-тактичних 
вмінь та навичок в умовах спеціально організованої гри; 3) навчання прояву 
засвоєних техніко-тактичних вмінь та навичок в різних педагогічних умовах; 4) 
оптимальне поєднання годин, що відведені програмою навчання та тренувань на 
розвиток фізичних якостей і оволодіння спеціальними знаннями; 5) застосування 
інноваційних технічних засобів.

Варіативне навчання включає в свій зміст завдання, які сприятимуть розвитку 
творчого мислення, уяви; вміння пошуку можливих варіантів вирішення поставленої 
задачі. Підлітки експериментальної групи вчилися працювати самостійно, малювати 
карти класу, школи, шкільного стадіону з використанням спеціальних символів, 
умовних позначень; створювати карти з різними сюжетами. Бігова підготовка 
поєднувалась зі спеціальними вправами; читанням спортивної карти, рельєфу 
місцевості, вимірювання відстаней тощо.

Підлітки експериментальної групи займалися відпрацьовуванням навички 
вибору варіантів просування між контрольними пунктами (КП), виходу з лісу при 
втраті орієнтування у лісі, навчалися проходженню дистанції за вибором із завданням 
взяття КП у заданий час. У програму спеціальної техніко-тактичної підготовки 
входила робота спрямована на формування вмінь і навичок роботи з картою, 
відпрацювання читання схем та умовних позначок, вивчення місцевості (сприйняття 
особливостей ландшафту), оволодіння методикою проведення спостереження, 
різний біг на дистанції по «віялу», де промені промарковані і є обмежуючий знак бігу; 
біг по замкнутому колу, кругової дистанції - «нитці»; вправи з установкою декількох 
КП з відмітками; дистанції з самостійним малюванням схеми по периметру; біг по 
лісу з керівником; біг з використанням схеми - «по нитці» з елементами пошуку 
КП в заданому напрямку; вивчення спортивних знаків, кольору карт, визначення 
сторін горизонту за компасом тощо. Під час бігу по пересіченій місцевості, підлітки 
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експериментальної групи знайомилися з різними горизонталями (гори, схили, ями 
тощо), розпізнавали орієнтири вздовж ліній, набували навички роботи з картою 
тощо. 

На змагальних дистанціях в спортивному орієнтуванні є відрізки різної 
довжини (довгі, середні, короткі), які долаються бігом, причому техніка бігу має 
істотну схожість з технікою бігу легкоатлета на відповідній дистанції. Ділянки траси 
між контрольними пунктами відрізняються різним ступенем складності, кожен 
з них може бути подоланий декількома способами. Підлітки експериментальної 
групи вчилися на наших заняттях миттєво визначати найбільш оптимальний спосіб 
подолання кожної ділянки, якщо спосіб подолання був неефективним, в кінці 
заняття учень додатково був вимушений зробити аналіз своїх помилок з причинами 
їх виникнення та обґрунтувати найбільш оптимальний варіант.

Спроба наших учнів зберігати високу інтенсивність бігу на відносно прямих 
етапах, що містять перешкоди (завали, яри, ущелини, заболочені місця тощо), 
одночасно з орієнтуванням за спортивною картою, призводила до помилок через 
недостатньо чітке співвідношення позначень на карті з реальними параметрами 
перешкод. Це змушувало нас навчати їх необхідності постійно порівнювати 
швидкість подолання відстані між контрольними пунктами з особливостями 
кожної ділянки траси. Під час вибору варіанту маршруту та його реалізації ми 
фіксували у підлітків приблизно однакову кількість помилок. В залежності від 
довжини етапу дистанції кількість помилок змінювалась, чим довше ділянка, 
тим грубіше і частіше ми фіксували помилки. Тому дуже важливо, на наш погляд, 
навчити підлітків, що займаються спортивним орієнтуванням, виконувати техніко-
тактичні дії на тлі інтенсивної роботи у стані прихованої або явної втоми. Відомо, 
що виконання навичок орієнтувальника залежить від стану спортсмена, його втоми, 
що посилюється необхідністю виконувати читання карти, обрання маршруту, та 
інші дії під час інтенсивної роботи, тобто, під час бігу. Кожна зупинка на маршруті 
супроводжується значною втратою часу, тому підліток, який вміє обирати маршрут 
тільки у стані спокою, значно буде поступатися тим підліткам, яких відразу привчили 
виконувати техніко-тактичні дії не знижаючи швидкість пересування на трасі. 
Навчання підлітків швидко обробляти умовні позначки на карті, обирати маршрут 
ми починали ще під час проведення групових занять, особливо під час застосування 
відео-посібника і продовжували навчання під час виконання тренувальних дистанцій 
на місцевості. Це дозволило нам досягти більш високої швидкості обробки умовних 
позначок, читання карти та обрання маршруту підлітків експериментальної групи у 
порівнянні з підлітками контрольної групи.

Після певного етапу навчання і засвоєння первинних техніко-тактичних вмінь 
та навичок зі спортивного орієнтування ми відчували, що наступав період  розумової 
втоми і поверхневого відчуття підлітками своєї «обізнаності і грамотності». Щоб не 
відштовхнути своїх учнів від процесу навчання ми застосовували його подовження 
в ігровій формі, причому поєднували розумові ігри з рухливими, в яких надавали 
знання з теоретичної та техніко-тактичної підготовки і одночасно розвивали фізичні 
якості.

Приводимо рухливі ігри, що включали спеціальні завдання з теоретичної 
та техніко-тактичної підготовки: 1) «Перевертень» – пошук окремих фрагментів 
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карти (різновиди); 2) «Лото з умовних знаків» - вправа основана на грі лото особисто 
та в естафеті; 3) «Вікна» - смуга перешкод з пошуками потрібного фрагмента, 
учні запам’ятовують ситуацію на карті навколо вирізаного фрагмента, долаючи 
смугу перешкод повинні вибрати вірний фрагмент, 4) «Дистанція по спортзалу» - 
заданний напрямок, скіоатлон (пошук і вибір потрібного контрольного пункту); 
5) «Перенесення» - за певний час перенести на карту якомога більше контрольних 
пунктів; 6) «Пазли» - складання карти з фрагментів за допомогою цілої карти, без 
цілої карти, індивідуально, командами.

Забезпечення єдності виконання спеціальних фізичних вправ на свіжому 
повітрі з одночасним рішенням спеціальних техніко-тактичною завдань, що 
потребували логічного розумового мислення та підключення пам’яті, уваги, набутих 
знань, дозволили ефективно подовжити процес навчання техніко-тактичним діям, 
необхідним орієнтувальникам у змагальній діяльності.

Особливу увагу заслуговує період навчання, спрямований на засвоєння 
техніко-тактичних вмінь та навичок в різних педагогічних умовах, який ми 
застосовували на останніх трьох місяцях підготовки, коли вже були сформовані 
первинні вміння та навички виконання техніко-тактичних дій у більш менш 
стандартних, тобто полегшених умовах застосування. Цей період фактично співпадає 
з фазою засвоєння варіативної навички, який у спортивному орієнтуванні, на відміну 
від таких видів спорту як легка атлетика, плавання, велоспорт та інші, наступає значно 
раніше. Це обумовлено специфікою і умовами проведення змагань у спортивному 
орієнтуванні, де однакових умов прокладання маршрутів не існує. Нашим завданням 
було крім поступового ускладнення тренувальних трас створити підлітку такі умови 
вибору маршруту, які вимагають постійного розумового і фізичного напруження, 
тобто завдання ускладнення завдань розходились за трьома векторами; складність 
навколишньої трасової місцевості, дефіцит часу та ступінь фізичної і розумової 
втоми. 

Постійне ускладнення педагогічних умов, до яких додавалось зменшення, 
а з часом і повна відсутність підказок з боку тренера та старших спортсменів, які 
контролювали проходження траси підлітками, змушувало їх приймати самостійні 
рішення, які у випадку значної помилки призводили до збільшення маршруту, а іноді 
і до блукань у гущавинах лісу. Після кожного тренування спортсмен повинен був 
нанести на карту маршрут своїх пересувань і визначити причину своїх помилок.

Таке застосування ускладнених педагогічних умов навчання в поєднанні із 
виконанням бігових вправ на витривалість, сприяло підвищенню рівня фізичної і 
спеціальної техніко-тактичної підготовленості підлітків експериментальної групи. 
Використання різноманітних засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки, 
застосування ігрового методу, спрямованого на розвиток різновидів спритності, 
характерних для спортивного орієнтування дозволяє підтримувати стійкий інтерес 
до тренувального процесу, формувати провідні морально-вольові якості.

Таким чином, досягнення раціонального співвідношення спеціальної 
фізичної та варіативної підготовки дозволяє успішно здійснювати інтелектуальний 
розвиток орієнтувальників,  удосконалювати морально-вольові якості, психологічну 
готовність до самостійної діяльності на трасі. Це сприяє розширенню освітньо-
виховного простору, корекції цілей і завдань, трансформації особистісної 
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орієнтованої мотивації в соціально значиму, що в сукупності забезпечує зростання 
техніко-тактичної майстерності.

Основоположною педагогічною умовою є ефективне управління 
цілепокладанням і мотиваційною сферою спортсменів 12-14 років, що займаються 
спортивним орієнтуванням, що дозволяє реалізувати індивідуальні інтереси, 
потреби, здібності при раціональному виборі засобів, методів, методичних прийомів 
і форм навчально-тренувальних занять.

Застосування технічних засобів під час навчання у спортивному орієнтуванні 
проводилось за трьома методиками:

1. Усі пересування на змагальних або тренувальних трасах ми фіксували за 
допомоги навігаційної системи GPS, що була активована на мобільних телефонах 
наших учнів. Використання системи GPS дозволяло нам не тільки аналізувати 
помилки у читанні карти, виборі маршруту, оцінці складності того чи іншого відрізку 
дистанції, але і слугувало допоміжним засобом забезпечення безпеки проведення 
тренувань. 

2. За допомогою розробленої нами методики відео-спостереження, де була 
застосована відео камера GoPro, яку ми встановлювали на спортсмені, тренер мав 
змогу бачити тренувальну дистанцію очами спортсмена, тобто його бачення ситуації 
та візуалізації карти, чи точно він зіставляє карту та місцевість, та скільки часу він 
втрачає на обробку цієї інформації, що дозволяло провести детальний аналіз індиві-
дуальних дій кожного підлітка. Тобто ми мали можливість відслідковувати поведінку 
учня на дистанції в режимі онлайн, фіксувати його помилки та час, що він затрачує 
на виконання тих чи інших техніко-тактичних дій.

3. Тренування на змагальних трасах доступне лише у вихідні дні по причині 
або їх віддаленості від міста, або нестачі навчальних годин. Тому, за допомогою цієї ж 
камери ми створили відео-посібник із навчальними завданнями. Підлітки, не маючи 
можливості тренуватись на місцевості у достатньому об’ємі, мали змогу дивитись на 
монітор, начебто вони пересуваються на місцевості з картою під рукою зі завданням 
прокласти маршрут, яким їх веде відео-посібник. Для спортсменів різної кваліфікації 
та підготовки використовуються відео з різною швидкістю та складністю. Початків-
ці повинні пересуватись якомога більше за лінійними орієнтирами (дороги, стежки, 
край поля, струмок, тощо) швидкість їх пересування з картою починається з ходьби. 
Але важливо навчити зіставляти прості орієнтири та створити умови траси такі, щоб 
діти мали змогу вирішити ці завдання, а коли вони це роблять легко, то в першу чергу 
потрібно підвищувати швидкість завдання, а вже потім складність. Підлітки повинні 
звикати до швидкого орієнтування та мати впевненість у своїх вміннях. 

Крім індивідуальної форми навчання за допомогою опанування відео марш-
руту, ми застосовували групову форму навчання, тобто відеофільм демонструвався 
за допомогою проектора на великому екрані, що надавало можливість підліткам всієї 
групи одночасно слідкувати за екраном і за своєю картою відстежувати маршрут та 
контрольні пункти, одночасно виділяти орієнтири для контролю за пересуванням по 
маршруту. На початковому рівні компас ми не застосовували, так як орієнтири були 
прості та чіткі, наприклад, розвилка дороги або стежки, річка або поле тощо. На по-
дальших етапах тренування, коли підлітки вже мали спортивні розряди та долали 
дистанцію з меншою участю лінійних орієнтирів і з більш широким діапазоном ви-
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користання спеціалізованих вмінь та навичок, ми ставили завдання користуватись 
компасом, який демонструється на екрані, що вимагало під час умовних поворотів 
маршруту розвертати карту у відповідності з напрямком стрілки – на північ. 

Використання камери GoPro сумісно зі спортивними GPS навігатором Garmin 
дозволяє детально проаналізувати помилки спортсмена, визначити причину їх ви-
никнення та методи їх уникнення. Технологія навчання з використанням камери 
GoPro сумісно зі спортивними GPS навігатором Garmin з контролем ЧСС дозво-
лила нам значно інтенсифікувати навчання техніко-тактичним діям у спортивному 
орієнтуванні за допомогою зворотного зв’язку, що було недоступне при традиційному 
навчанні і не використовувалось у контрольній групі. 

Після періоду тренувань тривалістю 10 місяців у експериментальній та 
контрольній групі учні вийшли на змагання міського значення. За результатами 
змагань учні експериментальної групи показали кращі результати проходження 
дистанції у порівнянні зі спортсменами контрольної групи на 8,46±1,13 хв, кількість 
грубих помилок зменшилась на 5,3±0,21 разів, витрати часу на читання карти – на 
74±12 с, кількість більш вдалих обрань маршрутів на 3,4±0,8 одиниць. 

Проведені дослідження дозволили зробити висновок, що застосування 
інноваційної технології значно підвищує якість навчання і засвоєння техніко-
тактичних вмінь та навичок підлітками 12-14 років у спортивному орієнтуванні за 
рахунок застосування таких засобів як: посилена спрямованість процесу навчання 
на варіативність і ефективність оволодіння вміннями читання карти, її умовних 
позначок, роботи з компасом, вибору напрямку пересування тощо; застосування 
ігрового методу, спрямованого на розвиток спеціалізованих техніко-тактичних 
вмінь та навичок в умовах спеціально організованої гри; навчання прояву засвоєних 
техніко-тактичних вмінь та навичок в різних педагогічних умовах; оптимальне 
поєднання годин, що відведені програмою навчання та тренувань на розвиток 
фізичних якостей і оволодіння спеціальними знаннями; надання особливої уваги 
виконанню техніко-тактичних дій на тлі інтенсивної роботи у стані прихованої або 
явної втоми; застосування інноваційних технічних засобів навчання, контролю і 
безпеки.
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МетоДиКа ФІЗичноЇ реаБІлІтацІЇ ФУнКцІоналЬного роЗлаДУ 
ПорожниСта СтоПа

Відомі різні функціональні розлади стопи, серед яких найчастіше 
зустрічаються такі: опущення подовжнього або поперекового склепіння – 
плоскостопість; викривлення вісі п’яти усередину або назовні, тобто варусна та 
вальгусна деформації; косолапість – деформація, при якій стопа повернута усередину, 
тобто знаходиться в положенні супінації та в положенні підошовного згинання і 
приведення; та інші, яким притаманні комбінації з вищеперерахованих розладів [1, 
с.129-132]. Порожниста стопа – вид деформації стопи, фізична реабілітація якої є 
найменш вивченою та викликає багато протиріч.

На пізніх стадіях розвитку функціонального розладу порожниста стопа 
деформація є стійкою; ретраговані м’які тканини підошви, підошовний апоневроз і 
навіть шкіра фіксують патологічну поставу стопи. На початкових стадіях деформація 
є нестійкою, тобто якщо натиснути на голівку першої плеснової кістки знизу, 
увігнутість склепіння зникає і стопа виглядає нормальною. Таке ж вирівнювання 
склепінь відбувається від тиску підлоги при спиранні на стопу. Але якщо стопу 
підняти, деформація з’являється знов [2, 3, 7].

У маленьких дітей на початкових стадіях розвитку функціонального розладу 
порожниста стопа деформація настільки слабо виражена, що при огляді часто не 
розпізнається. Існує типова ознака порожнистої стопи, що з’являється, у дітей: при 
спробі дитини розігнути стопу і встановити її в положення тильного згинання пальці 
набувають кігтеподібної форми.

На ранніх стадіях деформації відбиток підошви має нормальний вигляд, а 
інколи він нагадує навіть відбиток плоскої стопи. Пізніше на відбитку проявляються 
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розширення поверхні опори під голівкою першої, плеснової кісті і звуження опорної 
поверхні середньої частини зовнішнього краю стопи. Потім збільшення кривизни 
склепіння стопи приводить до того, що зовнішній її край в середній частині відбитку 
зникає. Коли ж перерозігнуті пальці набувають кігтеподібної форми, а стопа 
фіксується в підошвеному згинанні, відбитки пальців зникають і зменшується площа 
відбитку п’яти. 

Юнацька порожниста стопа спостерігається часто одночасно з 
розщеплюванням дужок попереково-крижового відділу хребта. Розвивається вона 
поступово, помітно прогресує в період найбільшого зростання, у віці від 8 до 15 років 
[4, с. 18-19].

Для порожнистої стопи (pes cavus, pes excavatus) характерним є збільшення 
вигину подовжніх зводів і при виражених формах деформації її середня частина не 
торкається підлоги, а при навантаженні спирається на п’яточний бугор та на головки 
плеснових кісток [5, 6]. За рахунок цього зменшується площа опори, що призводить 
до надлишкового навантаження опорних частин стопи та до травмування її кістково-
м’язових структур, в результаті чого погіршується функція рівноваги та стійкості, а 
хода стає болевідчутною та асиметричною.

Зменшення та відсутність опори в середній частині зовнішнього зводу 
під навантаженням, гористість підйому стопи вказує на гіпертонус м’язів, який 
проявляється судомами в литкових м’язах та пальцях стоп, частіше вночі, холодних 
стопах та кистях рук. За неможливості повністю розслаблюватись, м’язи стопи не 
виконують амортизуючу функцію відповідно нормі, в результаті чого спостерігається 
швидка стомлюваність при роботі стоячи, бажання вивертати стопи назовні, що дає 
людині почуття розвантаження ніг, а в подальшому виникають проблеми з больовими 
відчуттями в колінних, тазостегнових суглобах та хребті [8, с. 423]. 

Таким чином, порожниста стопа є суттєвим розладом стопи, але методика 
її реабілітації вивчена недостатньо і потребує розробки та додаткових досліджень.

Метою даного дослідження є порівняння існуючих методик реабілітації 
стопи з авторською методикою з метою визначення оптимальної методики фізичної 
реабілітації порожнистої стопи при початкових стадіях її розвитку.

Для виконання завдань даного дослідження був проведений експеримент, в 
ході якого було застосовано ряд реабілітаційних заходів з дітьми шкільного віку (7-14 
років). В експерименті приймали участь 2 групи по 15 дітей у кожній. Всі діти мали 
порожнисту стопу на початкових стадіях її розвитку або непрямі прояви порожнистої 
стопи (біль, судоми в м’язах). Більшість з них також мали ознаки плоскостопості - 
сплощення склепінь стопи.

Дослідження проводилось впродовж 6 місяців. Діти контрольної групи 
впродовж цього часу 2 рази на тиждень виконували традиційні комплекси вправ для 
формування правильної постави та профілактики плоскостопості. Програма корекції 
порушень опорно-рухового апарату дітей основної групи включала наступні засоби: 
1) розроблений нами спеціальний комплекс корекційних вправ для реабілітації 
порожнистої стопи, з врахуванням особливостей цього розладу (2 курси по 18 занять 
з перервою 2 місяці між заняттями); 2) застосування ортопедичних індивідуальних 
устілок з вдосконаленням викладок під порожнисту стопу; 3) масаж стоп та литкових 
м’язів фахівцем з лікувального масажу (2 курси по 10 сеансів протягом 6 місяців), а 
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також щоденний самомасаж стоп крім тих днів, коли виконувався масаж фахівцем); 
4) електростимуляція литкових м’язів в динаміці (2 курси по 12 сеансів (через день), 
по 10 хв. на кожну ногу) та вібромасаж литкових м’язів.

Реабілітаційні заходи проводились в 3 етапи: 
1й етап (2 місяці): На початку першого етапу виготовляються ортопедичні 

устілки, які дитина носитиме на протязі всього курсу реабілітації. Потім: 1-й тиждень 
– 5 сеансів масажу; 2-й тиждень – 5 сеансів масажу + 6 сеансів фізичних вправ; 3-й 
тиждень – 5 сеансів вібромасажу + 1 сеанс електростимуляції + 6 сеансів фізичних 
вправ; 4й тиждень – 4 сеанси + 6 сеансів фізичних вправ; 5й-6й тижні – 7 сеансів 
електростимуляції.

2й етап (2 місяці): На цьому етапі сеанси коригуючих вправ, електростимуляцій 
та вібромасажу не надавалися. В цей період реабілітаційні заходи обмежуються 
коригуючим впливом ортопедичних устілок, самомасажем стоп та литкових м’язів 
та теплими водними процедурами зі застосуванням настоянок трав. На початку 
другого етапу коригували ортопедичні устілки в залежності від змін, які стались в 
опорно-руховому апараті дитини. 

3-й етап (2 місяці): Програма 3-го етапу повторювала сеанси реабілітації 
першого етапу в тій же послідовності. Перед початком занять ми знову коригували 
ортопедичні устілки. Виміри морфо-функціональних показників ми проводили до 
експерименту та після кожного з етапів реабілітації. Отримані дані опрацьовувались 
методами математичної статистики та виявлялись рівні відмінностей між 
початковими та кінцевими даними. Ми не можемо надати узагальнені цифрові 
дані для кожної досліджуваної групи, так як кожна дитина мала індивідуальну 
картину сукупності ознак розладів та ступеня деформованості кістково-м’язових 
структур, причому ці відхилення були як з перевищенням показників норми, так і 
зі зменшеними значеннями, наприклад, така ознака, як площа опори середнього 
відділку підошвеної зовнішньої поверхні стопи. Тому, ми наводимо результати змін 
в ознаках порожнистої стопи до та після застосування корекційних впливів у дещо 
розгорнутому вигляді (табл.1, 2).
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Таблиця 1.
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Таблиця 2

Зміни в ознаках порожнистої стопи до початку та після завершення 
експерименту в контрольній групі дітей від 7 до 14 років
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Після проведення реабілітаційних заходів функціональний стан кістково-

м’язових структур стопи і гомілки значно покращав у дітей основної групи, зокрема, 
у всіх випадках зникло відчуття втоми при ходьбі та больові відчуття в стопах, 
колінах, поперековому відділку хребта, у п’яти з семи випадків зникли судоми, у 50% 
дітей зникла така ознака як молотоподібні пальці, у чотирьох з десяти дітей значна 
вальгусна постановка п’яти покращилась до незначного ступеня. Дещо зменшилась 
кількість дітей, які мали значну ступінь збільшеної площі опори. Намітилась 
тенденція до збільшення площі опори середнього відділку підошвеної зовнішньої 
поверхні стопи у дітей, що мали показники зменшеної площі опори. 

В той же час функціональний стан кістково-м’язових структур стопи і 
гомілки у дітей контрольної групи зазнав негативних змін – збільшилась кількість 
дітей з 3 до 9, які стали відчувати втому після ходьби та троє дітей стали відчувати 
больові відчуття в стопах, колінах, поперековому відділку хребта та, у трьох випадках 
з’явились судоми в літкових м’язах та пальцях стоп. Єдина ознака, яка зазнала 
позитивних змін у дітей контрольної групи зі збільшеною площею опори - це її 
зменшення у чотирьох з чотирьох випадків, що було обумовлено спрямованістю 
виконуємих ними комплексів вправ для формування правильної постави та 
профілактики плоскостопості, але така традиційна спрямованість реабілітаційних 
програм може призвести до зменшення площі опори і у тих дітей, які вже мають її 
зменшеною відносно норми, що ми і зафіксували у дев’яти випадках з тринадцяти.

Проведені нами дослідження дозволяють охарактеризувати порожнисту 
стопу як вид функціональної деформації, фізична реабілітація якої є найменш 
вивченою та викликає багато протиріч. В той же час, розроблена нами програма 
реабілітаційних заходів призвела до позитивних змін у дітей основної групи, що 
дозволяє нам продовжити дослідження в цьому напрямку та пропонувати програму 
корекційних заходів для впровадження в практику. 
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наВчання СтУДентІВ ІноЗеМноЇ МоВи 
За ПроФеСІЙниМ СПряМУВанняМ

Сучасний стан вищої освіти потребує нових підходів до якості знань і рівня 
підготовки  фахівця.  В умовах широких міжнародних контактів важливо спілкуватися 
з громадськістю різних країн, розвивати професійно-ділові та особисті контакти із 
зарубіжними партнерами, колегами, читати різні видання іноземною мовою.

   Метою навчання іноземної мови за професійним спрямуванням є формування 
спеціалізованої компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, 
оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

 Зрозуміло, що іноземна мова повинна сприяти кращому оволодінню обраною 
спеціальністю, розширювати світогляд студента, поглиблювати його знання. Курс 
іноземної мови в немовному вузі повинен бути у взаємозв’язку зі спеціальними 
курсами. Він повинен стати засобом більш глибокої і всебічної підготовки фахівця 
вищої кваліфікації. 

Одним із засобів навчання в курсі викладання англійської мови в немовному 
вузі є текст, орієнтований на спеціалізацію студента. У процесі навчання можливе 
використання як оригінальних текстів із наукової періодики, так і адаптованих. 
Іншомовний текст розглядають як: а) як засіб формування умінь читати, перекладати 
та обговорювати проблеми у професійній галузі на англійській мові; б) як засіб 
отримання нових знань по спеціальності, та, відповідно, підвищення професійного 
рівня студента.

Основним джерелом поповнення професійних знань студентів економічного 
профілю є “The Economist”,”Financial Times” та інші засоби інформації .
               У процесі навчання іноземної мови актуальною є проблема, що стосується 
ролі лексичного аспекту (термінологічної лексики) у розумінні спеціальних текстів 
та вміння використовувати дану лексику у ситуаціях професійного спілкування. При 
відборі фахової лексики доречно брати до уваги вікові особливості та інтелектуальний 
рівень студентів, їх професійні інтереси. Обсяг термінологічної лексики повинен бути 
достатнім для забезпечення комунікативної діяльності студентів у межах тематики 
спілкування, визначеною програмою.

Як зазначає Ю.О. Семенчук, вивчення термінологічної лексики під час 
викладання іноземної мови професійного спрямування буде тим успішнішим й 
ефективнішим, чим краще зроблений вибір іноземного мовного фахового матеріалу, 
який залучається до навчального процесу. Таким базовим матеріалом є, насамперед, 
тексти фахового спрямування. [2,c.29].

Важливе значення має дослідження такого джерела термінологічного словника 
в немовному вузі як словотвір. Англійська мова володіє багатою і складною системою 
словотворення. Терміни, які є ключовими, складають частину загальнолітературної 
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лексики. 

На сучасному етапі навчання іноземної мови є надзвичайною необхідністю 
формування у майбутніх фахівців умінь працювати з літературою на іноземній мові 
за обраною спеціальністю.

При читанні автентичної літератури іноземною мовою, зокрема, англійською 
економічного напрямку повинні вміти не тільки розпізнавати слова, що складають 
рецептивний мінімум, але й уміти розуміти значення незнайомих слів, що відносяться 
до їх потенційного словника.

Окресливши тематику фахових текстів та відібравши термінологічну 
лексику для засвоєння студентами, потрібно створити комплекс вправ з метою 
вирішення комунікативних і пізнавальних задач при роботі з фаховою літературою.

Навчання професійно спрямованого говоріння має свої особливості: 
вправи повинні відповідати таким стабільним вимогам, як заданість ситуації, 
професійна спрямованість завдань, природність ситуації спілкування, вмотивованість 
мовленнєвої дії студента, наявність вказівок на дію з матеріалом, новизна.

 Складним  і специфічним завданням є  укладання професійно-
спрямованих  проблемних завдань з іноземної мови. Необхідно виконати велику 
підготовчу роботу, пов›язану  з  аналізом навчального матеріалу і виокремленням 
у ньому тих моментів, які можуть і повинні бути подані у вигляді проблемних завдань. 

Саме проблемні завдання розвивають уміння читання літератури  за 
фахом,  як базового компонента інформаційної діяльності, відкривають 
можливості використання іноземної мови для вирішення  професійних 
завдань. Вони забезпечують формування відповідних видів мовленнєвої діяльності, 
допомагаючи реалізувати основну функцію вивчення іноземної мови  - формування 
у студентів професійної комунікативної компетенцїі.

В умовах немовного вузу особливе значення мають професійно-орієнтовані 
ділові ігри. Їх застосування створює умови навчання майбутнього фахівця діловому 
спілкуванню на іноземній мові. Тобто ділові ігри, тексти, ситуації, презентації служать 
засобом навчання реальної комунікації, дають можливість відтворити ігрову модель 
професійної діяльності майбутнього фахівця.

Таким чином, при розробці методик навчання студентів навичкам вживання 
термінологічної лексики в процесі комунікації необхідно робити відбір наявних 
типів і видів вправ, розробляти нові лексично-спрямовані вправи, які розкривають 
значення незнайомого терміна, формують навички оперування термінологічною 
лексикою в професійно значущій усній та письмовій комунікації.
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СУтнІСтЬ ФеноМенУ «СиСтеМа ФорМУВання ПроФеСІЙноЇ 
МоБІлЬноСтІ МаЙБУтнІХ ІнженерІВ»

Для визначення методологічних основ системи формування професійної 
мобільності майбутніх фахівців машинобудівної галузі з’ясуємо сутність понять 
«система» та «педагогічна система» в контексті висвітлення нашої проблеми. 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить про те, що існують різні 
погляди на визначення поняття «система». На початку ХХ ст. поняття «система» 
використовувалося для позначення гармонійної, нерозривної єдності, яка цілісно 
взаємодіє із середовищем.

Перші спроби до цілісного вивчення того чи іншого феномену 
прослідковуються ще в працях М.  Ф.  Федорова, Л.  С. Виготського, саме їх 
роботи стали підґрунтям для розгляду педагогічного процесу як системного 
новоутворення. Визначаючи особливості педагогічної системи, ми 
спираємось на праці, А. М. Алексюка, С. І. Архангельського, В. П. Беспалька,  
В. В. Краєвського, Н. В. Кузьміної та ін. Великий тлумачний словник визначає 
систему як сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь або 
система – будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та 
функціональних частин. 

Прослідкуємо різноманітні підходи до трактування  терміну «система» у 
психолого-педагогічній літературі. 

Найбільш відомий з-поміж цих підходів є запропонований  
Л. фон Берталанфи, згідно з яким система розглядається як єдність, комплекс 
взаємодіючих компонентів. 

«Безліч взаємопов’язаних компонентів, що становлять певне ціле у 
своїй будові і функціонуванні» – ось визначення «системи», що наводить  
С. І. Архангельський. Автор вважає, що основна характеристика системи – 
єдність централізації та автономії, які виражають закономірність того, що  
«функція єдиної інтегративної системи більше, ніж сума функцій 
її складових». Ця закономірність є загальною для всіх соціальних 
систем і висловлює філософський принцип цілісності – основний  
системоутворюючий принцип [1, c. 123].

На відміну від попереднього визначення «системи» С. А. Саркісян та  
Л. В. Голованов, розкриваючи досліджуване поняття наголошують на тому, що 
система – це не тільки сукупність великої кількості одиниць, де кожна одиниця 
підпорядковується законам причинно-наслідкових зв’язків, а й єдність відношень 
і зв’язків окремих частин, які зумовлюють виконання безпосередньої складної 
функції, яка й можлива лише завдяки структурі великої кількості взаємопов’язаних і 
взаємодіючих один з одним елементів [2, c. 10]. 
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А. Саранова [2], який вказує на те, що система:  1) цілісне утворення, яке складається 
з елементів, частин, що знаходяться в нерозривному зв’язку між собою, створюючи 
цим самим її структуру як ціле; 2) як ціле характеризується своїми функціями, через 
які вона включається в більш складні системи; породжує ці функції структура, 
яка обумовлює як функції системи в цілому, так і функції її частин та елементів. 
Дослідник акцентує увагу на тому, що системі  притаманна ієрархічність будови, 
яка залежить від ступеня взаємозв’язку її частин і елементів та в ній розрізняють 
процеси функціонування – відображають структуру стану та  розвитку – динамічну 
структуру [2, c. 4].

На думку В. П. Беспалько «система – це будь-який процес, що відбувається в 
певних умовах, в сукупності з цими умовами. Системи, в яких протікають педагогічні 
процеси, визначаються як педагогічні системи, що володіють певними елементами або 
об’єктами і їх взаємозв’язками або структурами та функціями. Педагогічна система, 
як і будь-яка інша система, має свою структуру» [3, c. 241]. Оскільки формування 
професійної мобільності майбутніх інженерів ми розглядаємо в процесі вивчення 
фундаментальних дисциплін у ВТНЗ, саме тому цікавить нас найбільше сутність 
поняття «педагогічна система».

В енциклопедії освіти [4] – педагогічна система (ПС) (грец. systema – ціле, що 
складається з частин) – це полісистемне утворення (цілісність), що складається з 
багатьох взаємодіючих і взаємодоповнюючих частин. У широкому розумінні ПС – це: 
1) об’єднання учасників педагогічного процесу, в якому висувається педагогічна мета 
і розв’язуються педагогічні задачі; 2) об’єднання учасників педагогічного процесу, де 
їх діяльність (пізнавальна, трудова, ігрова) є джерелом педагогічної мети і засобом 
її досягнення одночасно. У вузькому розумінні ПС – це: 1) впорядкована кількість 
взаємопов’язаних компонентів, котрі утворюють єдине ціле і підпорядковані цілям 
виховання і навчання (Л. Вікторова); 2) соціально-обумовлена цілісність учасників 
педагогічного процесу з їх матеріальними і духовними цінностями, що взаємодіють на 
основі співробітництва між собою та з навколишнім середовищем, котра спрямована 
на формування і розвиток особистості [4].

Синтезувавши у своїй концепції уявлення багатьох вчених-педагогів, дамо 
своє визначення поняття системи формування професійної мобільності майбутніх 
інженерів. 

Система формування професійної мобільності майбутніх інженерів-
машинобудівників – це  внутрішньовпорядкована структура елементів, яка становить 
цілісність, сукупність теоретичних, методологічних та технологічних компонентів, 
організований комплекс засобів з реалізації формування виділених складових 
професійної мобільності майбутніх інженерів, застосовуючи компетентністний, 
особистісно орієнтований та діяльнісний підходи. 

Кожна система має системоутворювальний чинник, який є  
об’єктивною потребую, що задовольняється за допомогою створення 
даної системи. Системоутворювальним чинником може виступати мета: 
елементи системи об’єднуються і функціонують заради якоїсь певної мети. У 
соціальній системі мета є одним з ведучих системоутворювальних чинників.  
П. К. Анохин зазначає, що системо утворювальним чинником «всього живого на 
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нашій планеті» [5, с. 75] є результат. Більш того, він звужує тип систем, де «працює» 
знайдена закономірність, до таких, які формують параметри результату «у вигляді 
певної моделі раніше, ніж з’явиться сам результат» [5, с. 76], ототожнюючи таким 
чином «результат» і «мету», оскільки формування моделі результату і її реалізація – 
це цілеспрямована діяльність. Таке розуміння системоутворювального чинника ми 
візьмемо за основу в межах нашого дослідження. Системоутворювальним чинником 
обираємо сформованість базового рівня професійної мобільності майбутніх 
інженерів-машинобудівників, як результат функціонування системи формування 
професійної мобільності в середовищі фундаментальних дисциплін. 
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Анотація
У статті розглядається докладний аналіз уроку іноземної мови як важливий 

компонент успішної реалізації дослідницької функції вчителя. Вона описує важливі 
єтапи та компоненти уроку, на які потрібно звернути особливу увагу під час аналізу.

Анотація англійською
The article considers the detailed analysis of foreign language lessons as part of the 

research function of the teacher. It describes the important stages and components of the 
lesson, to which you should pay special attention analyzing the lesson.

Ключові слова: 
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Важливим прагненням кожної людини ,на шляху до покорення певних 

«професійних вершин» є прагнення до самовдосконалення. Саме воно є рушійною 
силою для формування компетентного фахівця в обраній галузі та формування 
особистості загалом. Говорячи саме про вчителя іноземної мови, варто сказати,що 
аналіз та узагальнення досвіду колег, збагачення на цій основі своєї практики 
ефективними прийомами навчання є необхідними аспектами педагогічної діяльності 
.Уміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно важливим 
кожному вчителю .Розгорнутий аналіз уроку має складну структуру.  Складність 



51

Наука в современном мире
аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності 
окремих його компонентів і типів. Однією з найважливіших завдань у сфері розробки 
та вдосконалення ефективних методик навчання англійської  мови є проблема чіткого 
і осмисленого аналізу уроку . Вирішення проблеми дозволить відчутно підвищити 
рівень викладання англійської мови.

Розглянемо варіант аналізу уроку мови як компонент професійної 
компетентності вчителя іноземної мови,який є досить ефективним. За основу аналізу 
покладено типовий урок іноземної мови. Цілі уроку , мета , порядок прямування його 
компонентів можуть змінюватися, тому аналіз уроку залежить від цілей,які поставив 
собі вчитель. Аналізуючи хід уроку, необхідно виділяти такі елементи [2, с. 52]:  
Учбово-методичні завдання уроку: вступ , закріплення, активізація англомовного 
матеріалу, підсумково-контрольная робота. Тематика змісту навчальних матеріалів: 
текст, усна тема, вправи, ситуації, методичні прийоми, мовний матеріал. Оснащення 
уроку: наочність, дидактичні матеріали. Відношення уроку до вивчення теми. Цільова 
установка: орієнтація формування розвитку навичок і умінь англомовної мовної 
діяльності (аудіювання, говоріння  (монологічне, діалогічне; орієнтація на оволодіння 
учнями аспектами мови ( вимовою, лексикою, граматикою); комплексні цілі уроку. 
Виховні цілі уроку: моральне, естетичне, трудове виховання, виховання цивілізованої 
особистості, культури мислення, спілкування, почуттів та поведінки. Загальноосвітні 
цілі уроку: пізнавальні ,країнознавчі, лінгвокраїнознавчі, розвиваючі ,розвиток 
лінгвістичного мислення. Відповідність цілей уроку до заданої  навчальної теми, 
до вимог  загальнодержавної програми навчання англійської мови і до навчального 
плану даного класу. Підготовка навчального приміщення. Підготовка учнів до занять, 
устаткування їх робочих місць. Навчальна атмосфера у  класі. Використання  засобів 
створення мовної середовища; оформлення відповідним чином класної дошки; 
використання таблиць, візуальної наочності до уроку тощо [4]. Організаційний 
момент ; повідомлення теми уроку ; орієнтування учнів на досягнення практичних, 
виховних, загальноосвітніх цілей; мовна зарядка; встановлення контакту вчителя 
з учнями; застосування інших педагогічних і методичних прийомів до створення у  
класі творчої, ділової, доброзичливою атмосфери; використання у ході мовної зарядки 
матеріалів навчальної темі уроку і орієнтування мовної зарядки на досягнення цілей 
уроку. Фонетична зарядка: підготовка учнів до роботи з новим мовним матеріалом; 
розвиток фонетичних навичок.  Домашнє завдання: перевірка завдання на уроці , 
коментування учителем виконаного завдання, аналіз труднощів, які виникали в  
учнів  під час виконання домашнього завдання; узагальнення типових помилок, 
виправлення помилок, атмосфера коректності і доброзичливості під час перевірки 
домашнього завдання. Введення нового матеріалу: використання індуктивного 
(дедуктивного) способу; використання дошки, матеріалу підручника; використання 
предметної, образотворчої наочності, тлумачення, дефініції, перенесення, контексту, 
ситуації для семантизації нового матеріалу; засвоєння знань при поясненні нового 
мовного матеріалу; контроль розуміння нових мовних одиниць; використання 
учнями мовних одиниць на контексті пропозицій. 

Навчання аудіюванню: прийоми, використані учителем за для досягнення 
поставленої мети; методична обгрунтованість етапів роботи з аудиотекстом; 
організація підготовки до сприйняття тексту; використання магнітофона 
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(програвача); раціональне використання прослуховування; використання наочності 
і мовних та змістових опор; результат роботи. Навчання говорінню: відбір мовного 
матеріалу, мовних ситуацій ,діалога - зразка, тексту ; організація допомоги учням і 
управління побудовою діалогічних (монологічних) висловлювань; застосування 
різних видів опор (плану, ключових слів, початку і кінцівки та інших.); ефективність 
ігрових прийомів і проблемних завдань, використаних учителем. Навчання читання 
: формування навичок техніки читання і розуміння прочитаного; використання 
різноманітних прийомів, завдань і вправ на предтекстовому, текстовому і 
післятекстовому етапах; правильність виконання завдання кожного етапу роботи 
над текстом; застосування раціональних методичних прийомів контролю розуміння 
; використання контексту як , бази щодо розвитку мовлення, доцільність такого 
застосування тексту на даному ступені навчання; ефективність вправ. Навчання 
письму: правильність використання прийомів і завдань відповідно до мети навчання 
(письмового переказу, розширення реплік у діалозі, написання листа, анотації; 
перекладу, складання плану з наступним реферуванням, складання конспекту у 
процесі читання з урахуванням плану, тез, ключових слів і словосполучень). 

  Використання різних форм класної роботи: співвідношення фронтальної і 
групової роботи; роботи у парах та індивідуальної роботи; раціональність застосування 
різноманітних форм, завдань; форм навчальнї взаємодії. Облік, контроль та оцінки: 
ступінь оволодіння учнями англомовним матеріалом ; виконання вправ і завдань, 
тестування, робота з малюнками, роздавальним матеріалом. Заключний етап уроку: 
розмова вчителя з учнями; запитання, які входять у план уроку; розгорнута оцінка 
роботи кожного учня; виставлення оцінок.

Дотримання загальнодидактичних принципів: свідомості, практичної 
спрямованості, переходу від простого до складного, від відомого до невідомого, від 
конкретного до абстрактного. Реалізація методичних принципів: комунікативної 
спрямованості навчання англійської вимови, функціональності та інших. 
Індивідуалізація навчання на уроці: використання кількох видів презентації 
навчального матеріалу одночасно, урахування особистісних інтересів  у виборі 
завдань  різного рівня підготовки з різною швидкості засвоєння нового матеріалу 
,під час вибору завдань до різних груп учнів; стимулювання до дискусії, обговорення; 
застосування диференційованих форм, заохочення і покарання залежно від 
особистісних характеристик учнів. Учитель і клас: загальна атмосфера заняття ; 
контакт вчителя з класом; рівень професіональної підготовки вчителя, володіння 
методикою навчання англійської мови; особисті риси вчителя як педагога; 
виразність мови вчителя, стилістична коректність, відсутність (наявність) мовних 
помилок, тембр голосу. Розуміння класом цілей виконуваних навчальних дій; 
ініціативність у спілкуванні з учителем, з однокласниками; спонтанний характер 
питань; висловлювання своїх думок; прагнення користуватися англійською 
мовою; відсутність страху припуститися помилки; оцінка учнями вчителя як 
фахівця, симпатія до молодого вчителя; висока оцінка думки вчителя; готовність 
виконати навчальні завдання. Використання рідної мови у розмові вчителя і учнів: 
використання учителем рідної мови для роз›яснення учням інструкції, коли, на його 
думку, учні не знають певних слів і словосполучень, які вживаються згідно ситуації; 
постійне використання англійської як засобу спілкування з учнями; дублювання 
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англійською мовою висловлювань на рідній мові; використання рідної мови учнями 
(постійно або тільки тоді, коли їм бракує необхідних мовних засобів) [2, с. 54]. 
Раціональне використання часу на уроці : відповідність розподілу часу на уроці за 
планом заняття.

Зазначимо, основні показники професійної компетентності вчителя 
англійської містять у собі необхідність уміти розвивати у учнів комунікативне 
і міжособистісне спілкування, компонентами якого є лінгвістична, тематична, 
соціокультурна,учбово-пізнавальна компетенції [3, с. 14]. Комунікативна компетенція 
передбачає як формування таких особистісних якостей як: товариськість, 
відкритість у взаємодії з іншими людьми, та практичних умінь.  Вчителю необхідно 
створити умови для для прояву творчості у рішенні комунікативних завдань, цим 
дозволяючи учням відчути  самовдосконалення, побачити свої досягнення . Вчитель 
іноземної мови вирішує як комунікативні , так і  пізнавальні , духовно-моральні, 
розвиваючі завдання. У трудовій діяльності професійно компетентного вчителя 
англійської важливим є присутність рефлексивного компонента. Показником цього 
є характеристика реальних навчальних можливостей учня [1, с. 14]. 

Також одним з інструментів компетенції самовдосконалення вчителя 
іноземної мови є самоаналіз уроку. Саме він надає можливість формувати і розвивати 
творчу свідомість, яка проявляється у умінні сформулювати ,визначити мету  своєї 
роботи і діяльності учнів.  Тому,не достатньо уміти аналізувати досвід своїх колег 
, важливо вміти аналізувати себе особисто,знаходити помилки і ліквідовувати їх, 
давати простір творчості і бути по справжньому зацікавленим у продуктивності 
роботи на уроці , високому рівні засвоєння учнів поданого матеріалу, та зацікавленні 
учнів у вивченні іноземної мови. Саме докладно аналізуючи уроки колег, та власні 
уроки можливо досягти високого професіоналізму. 
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ДелегироВание ПолноМочиЙ на УроКаХ инФорМатиКи

 Слово делегирование пришло из новой философии управления – 
менеджмента («management» англ. – руководство, управление). Делегирование в 
учебном процессе – это проявление доверия плюс рациональное использование 
сил и времени учителя. Опора на этот принцип лежит в основе демократизации 
управления учебным процессом, включая ученика в процесс управления учебной 
деятельностью. Главная особенность демократического стиля это активное участие 
класса в обсуждении хода предстоящей работы и ее организации. Демократический 
стиль позволяет оценивать факты, а не личность. В результате у учеников 
развивается уверенность в себе и стимулируется самоуправление. Как следствие 
в классе возрастает коммуникабельность и доверительность взаимоотношений. 
Организуя делегирование, следует наметить план и систему работы, учесть все 
элементы, выделить составные части. Затем учитель уполномочивает учащихся 
вести определенную часть дела, возлагая на них долю ответственности, но 
основную работу оставляя за собой. Высшей стадией организации делегирования 
является полная передача учителем всех полномочий ученикам, исполняя лишь 
функции руководства и контроля. Учитель выступает в роли менеджера. Становясь 
руководителем познавательной, мыслительной и поисковой деятельности учащихся. 
Наиболее высокий уровень отношений между учителем и учащимися – сотворчество. 
Счастливейшее состояние духа! В сотворчестве человек испытывает духовный 
подъем. Мы не всегда вольны, выбирать тип отношений с детьми, но пусть общение 
перерастает в сотрудничество, а сотрудничество – в сотворчество. В совместном 
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творчестве между детьми и взрослыми само собой устанавливается подлинное 
равенство, идет духовное общение, что позволяет понять учителю духовный мир 
каждого ученика и использовать это при делегировании полномочий, учитывая 
индивидуальные особенности.

Наиболее продуктивно применение делегирования при работе над 
проектами, соблюдая следующие правила:
- Учащимся следует предоставить достаточно широкий набор тем проектов 
для реализации возможности реального выбора, (проекты могут быть, как 
индивидуальные, так и коллективные).
- Поскольку ученик не владеет проектным способом работы, он должен быть снабжен 
инструкцией по работе над проектом.
-Для ребенка важна практическая значимость полученного им результата и оценка со 
стороны окружающих. Очень важно, чтобы завершенный проект был презентован и 
получил внимание взрослых и сверстников.
- Необходимо создавать условия, при которых учащиеся имеют возможность 
обсуждать друг с другом свои успехи и неудачи.
- Метод проектов ориентируется главным образом на освоение приемов работы с 
компьютером, но можно импровизировать.
 Вообще, строго говоря, о построении уроков на делегировании полномочий 
следует выделить следующие ЦЕЛИ:
- воспитательные: воспитание сотрудничества, сотворчества и информационной 
культуры;
- обучающие: предоставление учащимся возможности заниматься, как 
индивидуально, так и в малых группах, парах в соответствии со своими интересами 
и уровнем подготовленности; освоение и закрепление знаний, умений, навыков;
- развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, 
расширение кругозора; в высшей стадии делегирования освоение азов менеджмента;
- оптимизирующие: рациональное использование сил и времени учителя через 
передачу учащимся отдельных полномочий.

Этапы делегирования полномочий:
I. предварительный этап: учитель изучает интересы и возможности учащихся 

посредством беседы, анкетирования, наблюдений;
II. подготовительный этап: учитель готовит бланк делегирования, где 

указывается класс, Ф.И. учащегося, план работы, задача. Способы, формы, 
метод ее решения, доступность информации, контроль, ожидаемый 
результат и сроки выполнения;

III. этап работы на уроке: распределение полномочий исходя из самооценки 
ученика; заполнение им бланка делегирования, и исполнение возложенных 
полномочий; роль учителя на этом этапе состоит в оказании помощи по 
необходимости;

IV. этап страховки и контроля: это промежуточный контроль над выполнением 
работы учащимися, для своевременной корректировки, но помните, что 
делегирование есть доверие;

V. результирующий этап: демонстрация, защита и обсуждение полученного 
результата работы ученического коллектива.
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Альберт Эйнштейн говорил: «Я никогда ничему не учу своих учеников. Я просто 
стараюсь создать условия, при которых они моги бы учиться» [1]. Сегодня это 
требования века ввиду перехода высшего образования на кредитную основу обучения, 
которая предопределяет самообразование. Следовательно, задача современной школы 
подготовить молодое поколение к такой форме обучения. Делегирование в учебном 
процессе как нельзя лучше способствует стимуляции поисковой и познавательной 
деятельности школьников, что формирует навыки самообразования.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ:
тема: «разработка презентации в Power Point»

определение темы: составление электронного альбома посвященного сорокалетию 
школы 
определение целей: 

	освоение и закрепление навыков оформления электронной 
презентации; 

	осуществление творческого подхода в составлении электронной 
презентации; 

	стимуляция активизация мыслительной деятельности учащихся; 
	сочетание индивидуальных и коллективных форм работы. 

определение задач: 
	обучающая: освоение и закрепление знаний, умений и навыков работы 

Power Point; 
	воспитательная: самостоятельная работа, участие в коллективном деле, 

стимулирование чувства патриотизма; 
	развивающая: поисковая работа по сбору материала. 

план деятельности учащихся 
- распределение обязанностей по сбору материала, закрепление за каждым 
учеником конкретные выпуски (по годам) 
- промежуточный контроль
- защита индивидуальной работы
- формирование коллективного проекта

Бланк делегирования ученику:
группа _________ Ф.и. учащегося ______________________________

1. создание шаблона:
- поэтапное оглашение в презентации определенного материала;
- оформление фона и разметка слайдов, выбор стиля;

2. сбор материала;
3. внедрение собранного материала в презентацию:

- работа со сканером и электронными носителями информации, работа в сети;
- внедрение звуковых объектов (стихи, песни, воспоминания учителей и т.д.)

4. промежуточная демонстрация презентации, корректировка
5. демонстрация индивидуального конечного продукта
6. совмещение индивидуальных работ в общей презентации, как 

юбилейного альбома, посвященного сорокалетию школы
7. запись презентации как выходного продукта на компакт диски
8. демонстрация и вручение альбома на встрече выпускников
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тема: «разветвляющийся алгоритм» 
 (работа с графическими операторами Turbo Pascal)

Бланк делегирования ученику:
группа _________ Ф.и. учащегося _____________________________ 
Задачи:
- составление программы, для определения по номеру месяца соответствующего 
времени года, с иллюстрацией, используя оператор выбора.
- повторить блок-схемы, команды алгоритмического языка, операторы языка 
программирования Turbo Pascal. 
Способы решения: 
- создание основной программы (работа в микро группе);
- для создания иллюстрации разбить экран по числу человек в микрогруппе 
и закрепить за каждым определенную ячейку, где будет размещена 
запрограммированная им картинка;
- внутри группы выбрать оператора (для набора программы) и арбитра (для 
контроля работы других групп). 
Формы представления работ: 
- индивидуальные фрагменты программы на отдельных листах, иллюстрации к ним 
на координатной плоскости в цвете. 
Контроль: сотворческий. 
результат: программа в работе + итог игр. 
Срок выполнения: дата проведения урока.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

Семак С.М. 
Тернопільський обласний  комунальний інститут

післядипломної педагогічної освіти

логоПеДичниЙ  ЗонДоВиЙ  МаСаж
яК ВажлиВиЙ МетоД КореКцІЇ тяжКиХ МоВленнЄВиХ ПорУШенЬ 

При  ДитячоМУ  цереБралЬноМУ  ПаралІчІ

Проблема  реабілітації дітей із тяжкими формами мовленнєвих розладів 
та затримкою психомовного розвитку стає все більш актуальною у вітчизняній та 
зарубіжній логопедії.  Дитячий церебральний параліч (ДЦП) посідає значне місце 
серед захворювань дітей  як у нас в країні, так і за кордоном. За медичною статистикою,  
у 6-10 дітей із 1000 новонароджених,  спостерігають  різні  форми  ДЦП. 

Дитячий  церебральний параліч -  це збірний термін, що об’єднує групу 
захворювань, котрі проявляються в ранньому дитячому віці та характеризуються  
порушеннями рухів: паралічами, слабкістю чи спастикою м’язів, порушеннями 
координації, мимовільними рухами. Із віком захворювання не прогресує та не 
загострюється.  Симптоми і прояви  ДЦП індивідуальні, проте перші ознаки 
ураження нервової системи діагностують  вже у перші місяці життя дитини. 
Діти з церебральним  паралічем  переважно  відстають у своєму моторному 
розвитку і пізніше досягають таких ознак розвитку моторики, як перевертання, 
тримання голівки, сидіння, повзання та ходьба. Характерна особливість дитячого 
церебрального паралічу - порушення моторного розвитку дитини, обумовлене, перш 
за все, аномальним станом м’язевого тонусу і  порушенням  координації рухів. Рухові 
розлади часто супроводжуються недорозвитком чутливості,  мовленнєвими вадами, 
недоліками  пізнавальної та емоційно-вольової сфер.

Наявність патологічного тонусу сформовано недостатністю розвитку 
контролюючого впливу кори головного мозку, в зв’язку з чим необхідна тривала 
система реабілітації, відновлення та оволодіння своїми довільними рухами, як 
статичного, так і динамічного характеру.

Більше 20% дітей, що страждають від церебрального паралічу, не в змозі 
членороздільно вимовляти окремі звуки чи слова,  будувати  фрази. При цьому 
вони відчувають труднощі не тільки в розмові, але і в інших областях комунікації: 
жестикуляції та міміці, у них  спостерігається гіперсалівація. Порушення мовлення 
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і міміки не проходять з часом, а зберігаються  протягом  усього життя. Загальними 
для всіх дітей з ДЦП є складності контролю   над  усвідомленими рухами та 
координуванням роботи м’язів. Через це  навіть простий  мовленнєвий  рух  буде 
складним при ДЦП.   Контингент дітей з ДЦП є різнорідним за ступенем вираження 
порушення, проте всі вони  потребують ранньої комплексної лікувально-педагогічної 
роботи, спрямованої на розвиток загальної і мовної  моторики та інтелекту. ДЦП, 
як наслідок поліетіологічного  дизонтогенезу центральної нервової системи, 
характеризується різноманітністю клінічних проявів, на подолання яких протягом 
багатьох років з більшим  чи меншим ступенем ефективності спрямовані зусилля 
фахівців різних профілів.

Найпоширенішими ознаками   органічної  недостатності  головного мозку 
при ДЦП   є дизартрія.

Дизартрія – порушення  звуковимовної  та просодичної  сторін мовлення, 
що виникає внаслідок  органічного  ураження  центральної нервової системи та  
обумовлене  недостатністю  інервації  мовленнєвого  апарату, дихальних органів, 
голосу та артикуляційної моторики    (спастичність, гіпотонія, дистонія м’язів) [2, 
с.156]. 

Логопедичний  зондовий масаж є  одним з основних засобів корекції порушень 
мовлення та складовою  міждисциплінарної комплексної медико-психолого-
педагогічної роботи, спрямованої   на  корекцію   різноманітних мовленнєвих розладів 
у  дітей  з ДЦП. Зондовий массаж є необхідною умовою  ефективності  логопедичної  
корекції, основним завданням якої є       розвиток відчуття артикуляційних позицій  
та   рухів, подолання і попередження  оральної диспраксії  [2, с.537].
         Вкрай  важливо  правильно  провести дігностику стану артикуляційного апарату: 
обстеження жувально-артикуляційних м’язів, міміко-артикуляційних м’язів, м’язів 
язика, губ, щік, м’якого піднебіння  та врахувати фактори,  котрі визначають специфіку 
мовленнєвих розладів при ДЦП. Логопедичне  обстеження   і  подальша  корекційна   
робота  при мовленнєвих порушеннях, обумовлених  органічним  ураженням 
головного мозку, допоможе  у вирішенні питання про значимість органічних ознак, 
котрі можна розглядати  як причину порушення, так і те, що вони є  супутнім станом.

У дитини, хворої на ДЦП, виникають порушення тонусу та дисрегуляція   
м’язевої  діяльності  [4, с. 129]. Основним завданням логопеда повинно бути   
нормалізація тонусу та  моторики артикуляційного апарату за допомогою 
механічного впливу логопедичними зондами. При цьому  слід прагнути встановити 
м’язевий баланс органів артикуляції та відпрацювати узгодженість у роботі м’язів, 
що утворюють  правильну артикуляційну позицію. Найдоцільніше  використовувати 
логопедичний зондовий  масаж, котрий  слід проводити  в залежності від  порушення: 
при спастичній формі – розслаблення м’язів артикуляційного апарату, при в’ялій – їх 
зміцнення.

Ряд  вчених ( Волкова Л.С., Архипова О.Ф., Новикова О.В.)   розглядають 
логопедичний масаж як структурну частину індивідуального логопедичного заняття 
з дитиною, в якої діагностували дизартрію при ДЦП. Зондовий масаж сприяє 
чіткішому позиціонуванні язика та покращенню ковтання, розтягуванню м’язів, 
зняття напруги в м’язах, розширення діапазону рухів органів артикуляції, а також він  
сприяє зменшенню гіперсалівації  та виконує допоміжну функцію для вироблення   
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повноцінних артикуляційних рухів. Обов’язково проводиться робота з активізації 
мімічних м’язів обличчя,  м’якого піднебіння (для усунення  назалізації звуків). 

М. Є. Хватцев стверджував, що масаж артикуляційного апарату не тільки 
покращує рухову функцію відстаючих систем мозку, але й залучає в роботу близько 
розташовані мозкові системи [6, с.203].

 Основними принципами логопедичного зондового масажу повинні бути 
доцільність,  безперервність, систематичність. Під час масажу не слід вимагати 
від дитини понаднормових зусиль,  тому  що  вони  можуть  сприяти   дифузному  
підвищенню чи розслабленню м’язевого тонусу. Однак, дуже важливо застосовувати 
у традиційній практиці зондового масажу нові методики та нові інструменти. Поряд 
із вже випробуваними зондами, слід розробляти нові методики корекції дизартрії 
при ДЦП. Адже традиційно вважається, що на основі певного вихідного положення 
органів артикуляції із механічною допомогою  мовленнєві органи  дитини   пасивно  
приводяться в необхідне  положення. Проте, сьогодні велика кількість дітей із ДЦП,  
через  складні порушення центральної нервової системи, не мають найменшої 
спроможності відтворити артикуляцію звука за вказівко чи наслідуванням. Отже, 
зондовий масаж є незамінним способом нормалізації тонусу м’язів, оскільки метод 
наслідування дітям із ДЦП складний для розуміння та виконання.  

При логопедичному масажі зондами  у дітей, що страждають ДЦП, 
відзначається зниження спастичності, зростання сили паретичних м’язів, зменшення 
за частотою та вираженістю гіперкінезів, поліпшується психоемоційна сфера і 
рівень мотивації дитини як з вироблення нових рухових навичок. Спостерігається  
позитивна динаміка в мовленнєвому розвитку, у функції артикуляційно-мімічної 
мускулатури і звуковимовної  сторони мовлення  дитини із дизартрією при ДЦП.

На нашу думку, серед різноманітності сучасних методів корекції мовленнєвих 
порушень при ДЦП, все більшої уваги повинен займати метод  зондового масажу, що 
базується на вивченні патогенезу даного захворювання та  на синхронній  корекційній  
роботі   з  подолання порушень розвитку при ДЦП. 
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оСоБлиВоСтІ наВчання аУДІЮВання на ПочатКоВоМУ
СтУПенІ СереДнЬоЇ ЗагалЬнооСВІтнЬоЇ ШКоли

                                                       Анотація
У статті  розглядається важливість використання аудіювання під час 

вивчення іноземної мови,аналізуються основні особливості аудіювання,які є 
важливоюскладовою мовленнєвої діяльності. Акцентується увага на труднощах  та 
пропонуються шляхи навчання аудіювання.

Анотація англійською
The article deals with the importance of usage listening in foreign language learning,  

reveals the basic features of listening that are very constituent of communicative activity. 
Attention is concentrated on the difficulties and offers the ways of listening learning.

Ключові слова: аудіювання,іноземна мова,мовленнєва діяльність, труднощі.
Key words: listening, foreign language, community activity, difficulties.
Аудіювання або сприйняття мови на слух – це одна з найбільш важливих 

складових частин процесу вивчення іноземної  мови. Адже важливо не тільки 
правильно висловити ту чи іншу думку, але й зрозуміти, про що говорить 
співрозмовник.У процесі опанування мови загалом та формування навичок 
аудіювання, зокрема, постає низка труднощів і загальних для процесу сприйняття 
на слух, і особливих, які пов’язані з намаганням зрозуміти іноземну мову, особливо 
на початковому ступені навчання.Це питання розглядають у своїх дослідженнях і 
вітчизняні, і зарубіжні науковці: А. Андерсон, Л. І. Архіпова, Н. І. Гез, Н. В. Єлухіна, 
П. І. Кріцка, Н. Р. Петранговська, Н. І. Соболєва, T. Lynch.Окремими авторами 
розкрито специфіку навчання аудіювання на початковому ступені (В.Г.Барковська, 
Т.В.Лотарева, Г.В.Рогова, O.Dunn, N.Hawkes, J.Stokes).

Мета статті – охарактеризувати особливості навчання аудіювання на 
початковому ступені, визначити його труднощі та розглянути системи вправ.

Аудіювання – це один зі чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів, 
зворотній зв’язок говоріння, що дозволяє здійснювати самоконтроль за мовою 
й знати, на скільки вірно реалізуються у звуковій формі мовні наміри.Аудіювання 
повинне займати важливе місце вже на початковому етапі. Оволодіння аудіюванням 
дає можливість  реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі. Воно дозволяє учити 
учнів уважно вслухуватися в звучну мову, формувати уміння передбачати смисловий 
зміст вислову і таким чином, виховувати культуру слухання не тільки на іноземній, 
але і на рідній мові. Виховне значення формування уміння розуміти мову на слух, 
що в той же час має і розвиваючу дію на дитину, полягає в тому, що воно позитивно 
позначається на розвитку пам›яті дитини, і перш за все слухової пам›яті, такої 
важливої не тільки для вивчення іноземної мови, але і будь-якого іншого предмету[1].
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Аудіювання на початковому ступені навчання  є і метою, і засобом навчання. 

Оволодіння аудіюванням дає не лише можливість реалізувати цілі навчання, 
допомагає дітям порозумітися засобами іноземної мови, а й формує в них уміння 
уважно слухати, розуміти висловлювання рідною мовою, у широкому смислі виховує 
культуру слухання, розвиває пам›ять, зокрема слухову. Аудіювання є надійним 
засобом навчання мови, сприяє оволодінню її звукової форми, фонемним складом, 
інтонацією. У свою чергу, засобами аудіювання відбувається засвоєння лексичних 
одиниць і граматичних структур [4, 111].

Перевірка розуміння відбувається тоді, коли дитина показує відповідний 
предмет або тоді, коли дає коротку відповідь. Таким чином здійснюється і навчання 
розумінню структур різного типу: стверджувальних, питальних, негативних. У теж 
самий час аудіювання полегшує оволодіння говорінням, читанням і письмом.

Таким чином, очевидно, що аудіювання як вид мовної діяльності грає велику 
роль на початковому етапі в досягненні практичної, розвиваючої, освітньої і виховної 
мети і є ефективним засобом навчання.

Успішність аудіювання залежить: 1) від самого слухача (від його 
індивідуально-психологічних особливостей: рівня розвитку у нього мовленнєвого 
слуху, пам’яті, наявності уваги, інтересу, загальні інтелектуальних передумов, 
фактичних знань, знань та вмінь в рідній мові, іншомовних знань, навичок  та 
вмінь, мотивації,). 2) від мовних особливостей аудіотексту та його відповідності 
мовленнєвому досвіду і знанням учнів;3) від умов сприймання аудіо тексту.

Тому під час аудіювання можуть з’явитися фонетичні, граматичні та лексичні 
труднощі. Фонетичні труднощі виникають унаслідок специфіки іноземної вимови 
носіїв певних регіонів (наприклад діалект ісленг) абоіндивідуальнихособливосте
йлюдини, яка презентує певний текст. У галузі граматики, наприклад, ці труднощі 
пов’язані із синтаксисом і морфологією.

Лексичні труднощі виникають у кількісному збільшенні словникового 
матеріалу, його різноманітністі, за наявності слів, які вжиті в переносному значенні, 
наявності слів, що не несуть вагомого інформаційного навантаження [3, 123].

У методиці викладанняіснує два шляхи навчання аудіюванню. Перший 
шлях пропонує навчання аудіюванню в процесі виконання спеціальних вправ, тобто 
аудіювання виступає як мета навчання, отже по цьому шляху аудіюванню слід навчати 
як виду мовної діяльності. Прихильники ж другого шляху указують на необхідність 
поєднання вправ в аудіюванні з елементами говоріння, читання, і письма. Тобто 
аудіювання тут виступає як засіб навчання іншим видам мовної діяльності. Для 
цього передбачаються неспеціальні вправи. Багато сучасних методистів об’єднують 
ці два шляхи. Вони пропонують вчити аудіюванню як цілі, а потім як засобу, і тому 
вони вважають, що система вправ для навчання аудіюванню повинна включати як 
спеціальні так і неспеціальні мовні вправи.

До системи вправ для навчання аудіювання входятьдві підсистеми:вправи 
для формування мовленнєвих навичок аудіювання та вправи для розвитку вмінь 
аудіювання. До першої  підсистеми вправ відносяться спеціальні вправи, спрямовані 
на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання (імовірного прогнозування, 
уваги та аудитивної пам›яті, осмислення). В цілому вправи цієї групи спрямовані 
на подолання ізольованих, штучно виділених труднощів; вони є лише першою 
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сходинкою до формування вмінь аудіювання.   

Друга включає умовно-комунікативні та комунікативні рецептивні вправи. 
Умовно-комунікативні вправице:аудіювання повідомлень, запитань, розпоряджень 
на понадфразовому рівні; комунікативні: вправи на аудіювання текстів з метою 
одержання інформації. Виконуючи мовленнєві вправи, учні оволодівають уміннями 
передбачати зміст, виділяти головне, знаходити другорядні деталі, встановлювати 
причинно-наслідкові зв›язки, зосереджувати увагу на діях і характеристиках 
персонажів, простежувати логічну послідовність подій і дотримуватися її при передачі 
змісту. При цьому у вправах для навчання аудіювання, особливо на початковому 
ступені, важливо враховувати взаємозв›язок аудіювання і говоріння як двох сторін 
усного мовлення, та аудіювання і читання як двох видів рецептивної діяльності [3, 
132-134].

Таким чином, можемо зробити висновок, що володіння аудіюванням як 
видом мовної діяльності, повинно забезпечувати успішний процес комунікації, 
розвивати уміння учнів говорити і розуміти іноземну мову. Дуже важливо підвищити  
мотивацію в учнів до розуміння іноземної мови на слух.

 Тому для досягнення бажаних результатів у навчанні аудіювання варто 
застосовувати як спеціальні, так і неспеціальні мовні вправи. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

алєксєєнко І. г.
Викладач кафедри географії, екології 

і методики навчання  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Г. Сковороди»

СаМоСтІЙна роБота СтУДентІВ ПІД чаС ВиВчення КУрСУ «оСноВи 
ланДШаФтоЗнаВСтВа»

Сучасному суспільству необхідні компетентні, ерудовані фахівці, здатні 
приймати нестандартні рішення, діяти творчо та самостійно. Орієнтири освіти 
вищої школи спрямовані на розвиток індивідуальної творчості, формування умінь 
самостійного пошуку знань, виховання високої культури особистості.

Одне з основних завдань сучасної вищої освіти полягає в розвитку у 
студентів потреби в самоосвіті. На етапі впровадження кредитно-модульної системи 
у ВНЗ країни, успішна організація самостійної роботи набуває особливого значення 
[ 3, с. 254]. 

Питання організації самостійної роботи студентів вивчали як вітчизняні так 
і зарубіжні дослідники − А. Алексюк, Ю. Бабанський, М.  Дяченко, Б. Єсипова,  Л. 
Кандибович, І. Лернер, П. Підкасистий, В. Сиротюк.

Самостійна навчально-пізнавальна робота студентів — різноманітні 
види індивідуальної і колективної діяльності студентів, які здійснюються ними на 
навчальних заняттях або в позааудиторний час за завданнями викладача, під його 
керівництвом, але без його безпосередньої участі [4, с.148].

Мета самостійної роботи студентів полягає у самостійному вивченні, 
закріпленні й поглибленні раніше здобутих і нових знань, набуттю практичних 
навичок і умінь. 

Дидактичні цілі самостійної роботи:
−	 закріплення, поглиблення, розширення й систематизація знань, здобутих 

під час аудиторних занять;
−	 самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом;
−	 формування професійних навичок і вмінь;
−	 формування вмінь і навичок самостійної розумової праці;
−	 розвиток самостійності мислення, творчого підходу до розв’язання 

поставлених завдань;
−	 самоосвіта. ,
Відомо, що у процесі викладання навчального матеріалу засвоюється 

15 відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 відсотків - слух і зір. Якщо 
навчальний матеріал опрацьовується власноручно, самостійно виконується завдання 
від етапу його постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 
90 відсотків інформації.

Систематична самостійна робота – одна з необхідних умов якісного вивчення 
навчального матеріалу курсу «Основи ландшафтознавства». Виконавши завдання 
відповідного рівня, студент має можливість самостійно оцінити власні досягнення, 
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що послужить мотиваційною основою діяльності, сприятиме підвищенню рівня знань 
і навчальних умінь та навичок. Нижче наведені завдання можуть бути використані 
для самоперевірки самостійної роботи студентами.

Початковий рівень. Оберіть вірну відповідь.
1. . Хто з вчених вперше представив докази кулястості Земної кулі
А) Арістотель;     Б) В. В. Докучаєв;     В) Геродот;      Г) Піфагор;
2. Хто з науковців-дослідників вперше на практиці використав принцип 

комплексного польового дослідження  територій шляхом організації польових 
експедицій?

А) В. І. Вернадський;  Б) Г. М. Висоцький;  В) В. В. Докучаєв; Г) Л. С. Берг;
Середній рівень. Оберіть вірну відповідь.
3.У якому році вийшов перший підручник з ландшафтознавства “Основи 

ландшафтознавства і фізико-географічне районування” (автор А. Г. Ісаченко)?
А) 1989   Б) 1905   В) 1913   Г) 1965   Д) 1992
Достатній рівень. Встановіть відповідність інформації, утворивши логічні 

пари. До кожного рядка позначеного літерою, доберіть відповідник позначений 
цифрою.

4. Встановіть відповідність між періодами ландшафтознавчих досліджень в 
Україні та їх характерними особливостями.

А) Перший період 1. Розроблення теоретичних і методичних основ, що 
супроводжувалось складанням ландшафтних карт різних 
масштабів.

Б) Другий період 2. Підвищена увага до вивчення структури і, 
особливо, функціонування й динаміки ландшафтів як 
експедиційними, так і стаціонарними методами на базі 
комплексних географічних стаціонарів.

В) Третій період 3. Значне розширення можливостей розвитку географічної 
науки в умовах державної незалежності України та 
впровадження нових підходів.

5. Встановіть відповідність між етапами розвитку ландшафтознавства у 
радянськиї період та їх характерними особливостями.

А)  Перший 
етап

1. Час від початку детальних польових ландшафтно-зйомочних 
робіт, коли теоретичні уявлення про ландшафти вийшли за межі 

гіпотез, і до появи  першого підручника з ландшафтознавства

Б)  Другий 
етап

2. Час від появи першого підручника з ландшафтознавства до 
аварії на Чорнобильській АЕС, коли відбулося різке збільшення 

ландшафтознавчих досліджень екологічного спрямування.

В)  Третій етап 3. Час від зародження поняття “ландшафтознавство” як 
особливої наукової дисципліни, до першої спроби розробки 

вчення про ландшафт. 
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Високий рівень. Дайте розгорнуту та обґрунтовану відповідь.
1. Проаналізуйте становлення ідеї природного комплексу у кінці ХІХ-

го – початку ХХ століття.
2. У зв’язку з чим у сучасному ландшафтознавстві для позначення 

основного об’єкта дослідження використовується декілька термінів?
3. Використовуючи додаткові джерела інформації підготуйте 

бібліографічний список наукових праць щодо сучасних досліджень ландшафтів. 
Висновок: Таким чином, складання планів, конспектування, рецензування, 

користування словниками, робота з різнорівневим дидактичним матеріалом; 
спостереження, складання бібліографії сприяє ґрунтовному засвоєнню навчального 
матеріалу з курсу «Основи ландшафтознавства».

.лІтератУра
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник  / С. У. Гончаренко. – К.: 1997. 

– 297 с.
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2008. – 168 с.
3. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи / В. Л. Ортинський. – К.: 2009. – 472 с.
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МоВнІ СтратегІЇ Для ПоДолання ПеВниХ ПСиХологІчниХ 
трУДноЩІВ на ПочатКоВоМУ етаПІ ВиВчення англІЙСЬКоЇ МоВи У 

неМоВноМУ ВнЗ

Сьогодні ми маємо справу з необхідністю задоволення особливих потреб 
швидко зростаючої кількості англомовних студентів. Викладання англійської мови у 
немовному ВНЗ має багато особливостей. Для більшості студентів, стиль викладання 
є досить новим. Студенти почувають себе розгубленими і невпевненими в собі, але 
проходить деякий час і вони  поступово адаптуються до безлічі різних стандартів та 
очікувань. І саме формування у студентів англомовної професійної комунікативної 
компетенції у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності, а, також, вдосконалення 
набутих на попередньому етапі навчання загальних та комунікативних компетенції є 
головною метою викладання англійської мови у нашому університеті. 

Метою нашого дослідження є вибір і аналіз найбільш ефективних, на нашу 
думку, мовних стратегій для подолання психологічних труднощів на початковому 
етапі вивчення англійської мови студентами немовного ВНЗ. 

Процес навчання в основному орієнтований на тих студентів, чиї навички 
англійської мови обмежені. У зв’язку з цим використання додаткових матеріалів і 
сучасних мовних стратегій навчання повинно здійснюватися спеціальна підтримка 
в наданні допомоги студентам. Студент, так само як і викладач, має користуватися 
додатковими матеріалами, щоб продовжити розвивати свої мовні навички [2]. 

Більшість наших студентів приїжджають з регіонів, де дискусії та аргументації 
на англійській мові не були звичними в шкільній аудиторії. Ось чому ми, викладачі, 
маємо вступну бесіду на початку кожного семестру для того, щоб допомогти 
студентам реалізувати нормальний інтелектуальний обмін. Ми повинні мати на увазі 
наступні аспекти: а) якщо ми надаємо вказівки або пояснення призначення вивчення 
іноземної мови, то краще, щоб кількість кроків була мінімальною; б) необхідно 
регулярно перевіряти розуміння і заохочувати студентів задавати питання, коли вони 
не розуміють нас; в) надавати допомогу і підтримку:  за допомогою ресурсного центру 
з іноземних мов кафедри іноземних мов ТДАТУ; залишатися на зв’язку зі своїми 
викладачами-інструкторами; приєднатись до дослідницької групи поглибленого 
вивчення іноземної мови. 

Нелегка праця вивчати іноземну мову. На думку Інни Максименко, яка 
заснувала авторські курси з вивчення англійської мови, якщо правильним чином 
налаштувати свій мозок і певною мірою використати всі його можливості, тоді 
вивчення іноземної мови може стати значно захоплюючим та швидким процесом. На 
практиці, Інна Максименко користується наступними 6 ефективними стратегіями 
вивчення іноземної мови [3].

З точки зору навчання, кожен буде стежити і розуміти матеріал краще, 
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якщо не переривати потік його думок. І перша стратегія – використання сили 
емоції. Будь-яка позитивна емоція активізує здібність до вивчення іноземної мови. 
Саме вони дають можливість підсвідомості асоціативно запам’ятати інформацію. 
Наступна стратегія – вплітання у свій досвід нового слова. Таким чином виникають 
неврологічні асоціації у мозку, які охоплюють найрізноманітніші фрагменти 
існуючих знань та відбувається зв’язок з добре відомим. Необхідно радити студентам 
- найчастіше застосовувати нове слово у мовленні. Третя стратегія вивчення 
англійської мови – віра у свої здібності. Викладач має запевнити студентів, що 
результат навчання лежить особисто на них, необхідно вірити у свої сили і не ставити 
в один ряд свої здібності та окремі невдачі. Зберегти знання мови на все життя – 
є четвертою стратегією. Довготривале збереження знань мови залежить від того 
наскільки людина вмотивована і які у неї переконання. Переконання впливають 
на те, як довго і надійно буде зберігатися інформація. Не забути свою мету - п’ята 
стратегія вивчення іноземної мови. Високо-вмотивовані студенти, із поважними 
причинами вивчити мову, мають найкращі показники у навчанні. Для будь-якого 
початку необхідна вагома причина, мотивація та бажання. Останньою шостою 
стратегією, вважає Інна Максименко – несвідоме вивчення. Вивчаючи іноземну 
мову, слова повинні засвоюватися на реальному контексті: огляд фільму, новин, 
читання статті чи роману [3]. 

Дослідження показують, що до цих стратегій можна додати ще дві. 
Самостійність у вивченні мови є невід’ємною частиною навчання в нашому ВНЗ. 
Самостійна робота відіграє виключно важливу роль у формуванні професійної 
компетентності майбутнього спеціаліста, адже доведено, що саме вона є найбільш 
ефективною. Ще однією стратегією у вивченні мови є - не намагатися «переробити» 
англійську мову, а прийняти її такою, якою вона є. Багатьом складно зрозуміти, що 
вивчення мови - це просто засвоєння правил його використання [1]. 

Так, для ефективного оволодіння іноземною мовою, особливо на 
початковому етапі, ми вважаємо, використання комбінацій із стратегій. Ми впевнені, 
що студенти, які вивчають англійську мову, повинні спробувати використовувати 
більшість стратегій і вирішити, які з них допомагають їм найкраще. Вищезазначені 
стратегії навчання сприяють дуже багатому навчальному процесу, який стає більш 
прийнятним і зручним для студентів. 

література
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2. Скляренко Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов (концепція) // Іноземні мови. 
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ролЬ СаМоКонтроля В ПроцеССе оБУчения

Высшая школа выдвигает на первый план требование готовить молодое 
поколение не только к успешному усвоению и воспроизводству унаследованных 
от прошлого ценностей и навыков, но, главное, к самостоятельной творческой 
активности, постановке и решению новых задач. Сущность обучения основана на 
создании условий, при которых в процессе обучения студент становится её субъектом. 
Организация такой деятельности формирует у студентов умение самостоятельно 
ставить перед собой учебные задачи, планировать учебную деятельность, выбирать 
соответствующие учебные действия для её реализации, осуществлять контроль 
по ходу выполняемой работы и умение оценивать полученные результаты. Одной 
из главных целей образования является формирование личности, интеллекта, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе. Основой 
для этого является самоконтроль, посредством которого человек осознает 
правильность своих действий.

Проблема самоконтроля многогранна. Присущие человеку механизмы 
самоконтроля подчиняются иерархической организации, в структуре которой 
занимают определенные уровни [1]:

- биологический, на котором человек выступает в качестве телесного, 
природного существа;

- психологический, на котором человек выступает как субъект 
одушевленной деятельности;

- социальный, на котором человек проявляет себя как реализующий 
объективные общественные отношения, общественно-исторический процесс.

Целенаправленные и систематические исследования самоконтроля в связи 
с вопросами обучения в системе школа-вуз относится к рубежу 50-60-х годов XX 
века, хотя упоминание о самоконтроле можно встретить уже в трудах Аристотеля. 
Интерес к нему расширяется, и требует своего решения в самых различных областях. 
Усиление внимания к самоконтролю объясняется его принципиальной ролью в 
организации жизни человека. Он выступает как условие адекватного психического 
отражения человеком своего внутреннего мира и окружающей его объективной 
реальности. 

Генезис понятия «самоконтроль» раскрывается учеными в физиологии
(П.  К.Анохин, Н.А. Берштейн, Н.И. Жинкин, И.П. Павлов, И.Н. Сеченов и др.), в 
социологии (В.А. Крутецкий, В.Я. Нечаев, Н. Смелзер, Ю.И. Тарский, Т.И. Шибутани и 
др.), в психологии и педагогике (Б.Г. Ананьев, А.Я. Арет, П.П. Блонский, А.А. Бодалев, 
Е.П. Бочарова, В.В. Давыдов, Л.Б. Ительсон, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.С. 
Лында, А.К. Маркова, Г.С. Никифоров, Л.И. Рубинский, Е.Ф. Рыбалко, В.Ф. Сафин, 
А.Е. Соловьева, Н.Ф. Талызина, Т.Н. Тюрина, В.В. Чебышева, В.А. Якунин и др.).
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В настоящее время в психолого-педагогической литературе существует 

множество подходов к описанию самоконтроля и нет однозначного определения 
этого термина. Ряд авторов рассматривает самоконтроль как форму проявления и 
развития самопознания, мышления, качества ума; другие склонны интерпретировать 
данное понятие как свойство личности; третьи определяют самоконтроль 
как компонент учебной деятельности или как умение контролировать свою 
деятельность.

Подробный анализ подходов ученых к понятию «самоконтроль» дан 
в диссертациях Г.С. Никифорова, Е.П. Бочаровой и Л.Г. Абрамовой. Общим в 
понимании ученых о самоконтроле на основе функционального подхода является 
то, что «что бы ни являлось объектом самоконтроля, в какую бы сферу психических 
явлений ни оказался он включенным, его функция носит проверочный характер и 
заключается в установлении степени совпадения между эталоном и контролируемой 
составляющей» [4].

По мнению Е.П. Бочаровой, «процесс повышения учебной успешности 
предполагает выполнение присущих самоконтролю функций: диагностирующей, 
познавательно-развивающей, воспитательной, организации и управления учебным 
процессом» [3]. Так как процесс формирования профессиональных знаний, умений 
и навыков в обучении непосредственно связан с процессом повышения учебной 
успешности, то мы полагаем, что данные функции самоконтроля также способствуют 
формированию профессиональных знаний, умений и навыков у студентов.

Диагностирующая функция состоит в том, что самоконтроль позволяет 
студентам самостоятельно определить и оценить уровень усвоенных ими знаний, 
умений и навыков, являясь тем самым объективным показателем процесса 
усвоения. Он стимулирует студентов на успешное изучение дисциплины, указывая 
одному студенту, какой учебный материал усвоен глубоко, другого предупреждая о 
необходимости систематически работать над материалом.

Познавательно-развивающая функция заключается в том, что 
самостоятельно осуществляя проверку и оценку знаний, студенты мысленно 
прорабатывают оцениваемый ими материал. Процесс оценивания требует от них 
глубокого знания оцениваемого материала и, следовательно, заставляет студентов 
детально знать этот материал. А работа над любым материалом всегда познавательна.

Воспитательная функция самоконтроля способствует воспитанию у будущих 
специалистов положительных качеств личности, таких как требовательность к себе, 
ответственность, доброжелательность и др [7, с. 40].

Функция организации и управления учебным процессом состоит в том, 
что осуществляя самоконтроль, студент получает своевременную информацию 
об учебном процессе. Студент становится действующей единицей его управления 
наряду с преподавателем (их деятельность осуществляется как бы параллельно).

В силу своего нормативного характера самоконтроль выступает как важный 
фактор осознанной индивидуальной и учебной деятельности. Однако для того, 
чтобы самоконтроль стал реальным средством управления, он как вид учебной 
деятельности должен быть организован.

Н.  Ф.  Талызина различает три вида самоконтроля: предварительный, 
текущий, итоговый [6]. Г.  С.  Никифоров также различает три вида самоконтроля, 
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называя итоговый самоконтроль результирующим [5].

Объектом предварительного самоконтроля является «все то, что ещё не 
вступило в фазу непосредственного осуществления, реализации». Например, с 
точки зрения правильности выбора, предварительной проверке могут подвергаться 
цель или программа ещё только предстоящей деятельности. Он имеет место 
также в обдумывании цели, задачи и причины выполнения действия, принятии 
решения выполнения, в прогнозировании результатов учебной деятельности. 
Такого вида самоконтроль необходим для получения сведений об исходном уровне 
познавательной деятельности студентов, а также перед изучением отдельных тем 
дисциплины.

Текущий самоконтроль направлен на проверку правильности результатов, 
возникающих в процессе и по ходу реализации принятых решений в деятельности, и 
предназначен для управления усвоением знаний и умений.

Итоговый или результирующий самоконтроль помогает понять, достигнута 
или нет исходно поставленная цель в деятельности, и предназначен для подведения 
итогов и определения качества сформированности знаний и умений [5, с.148].

Е.П. Ильин выявляет два способа осуществления самоконтроля человеком 
за своими действиями:

1) по результату действия, т.е. через внешнюю обратную связь, с помощью 
которой человек узнает о результате действия;

2) по характеру действия, т.е. через внутреннюю обратную связь, 
позволяющую получить представление о том, как осуществлялось действие [5].

Основными принципами самоконтроля являются: профессиональная 
направленность, валидность, надежность, системность и систематичность [4].

Профессиональная направленность самоконтроля обуславливается 
целевой подготовкой будущего специалиста, поэтому повышается познавательная, 
а затем и профессиональная мотивация, что согласно исследованиям 
Н.  А.  Вербицкого и А.  А.  Бакшаевой, положительно сказывается на подготовке 
высококвалифицированного специалиста [1].

Валидность самоконтроля обеспечивается, с одной стороны, его 
адекватностью целям обучения, с другой стороны — по возможности большим 
количеством контрольных заданий. Валидность самоконтроля должна быть обязана 
как с предметными знаниями, так и с теми видами познавательной деятельности, в 
системе которой эти знания должны функционировать. Например, если изучается 
грамматическое явление в иностранном языке, то изучается и его применение в 
иноязычной речи.

Под адекватностью самоконтроля понимается его содержательная сторона, 
т.е. контролировать следует то, чему обучали студентов, и то, что намечено 
проконтролировать. Надежность самоконтроля — это устойчивость результатов, 
получаемых при повторном самоконтроле. Системность и систематичность занимают 
ведущее место среди принципов самоконтроля. Необходимо продумать всю систему 
проведения самоконтроля от начала до конца с учетом его цели, содержания, средств 
коммуникации и др.

Самоконтроль знаний, являясь обязательным компонентом процесса 
обучения, имеет место на всех стадиях процесса обучения. Особое значение он 
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приобретает после изучения какого-либо раздела программы и завершения ступени 
обучения. Суть самоконтроля знаний состоит в выявлении уровня освоения знаний 
студентами, который должен соответствовать образовательному стандарту по 
данной программе.

Чрезвычайно важным вопросом при разработке системы обучения 
самоконтролю студентов является вопрос о критериях знаний, умений и навыков. 
Этот вопрос требует определения, уточнения и оценки. Только в таком случае 
самоконтроль может быть надежным и объективным.

Под оценкой знаний, умений и навыков дидактика понимает процесс 
сравнения достигнутого студентами уровня владения ими с эталонными 
представлениями, описанными в учебной программе. Как процесс оценка знаний, 
умений и навыков реализуется в ходе проверки последних. С критериями знаний, 
умений, навыков и, соответственно, оценок нужно знакомить студентов заранее.

Именно такой подход с учетом вышеописанных положений осуществляется 
в системе обучения студентов самоконтролю знаний Е.  П.  Бочаровой. Обучение 
самоконтролю знаний, по её мнению, должно проходить в три этапа:

1 этап — контроль преподавателя;
2 этап — взаимный студенческий контроль;
3 этап — самоконтроль.
В контексте общения и межличностного взаимодействия контроль 

преподавателя Е.  П.  Бочарова определяет как форму возвратной информации, 
которую получают преподаватель и студент в произведенных действиях в ответ на 
какое-либо первоначальное действие. Ситуацию взаимоконтроля образуют «случаи, 
при которых в подобной информации заинтересованы оба партнера по общению». Во 
взаимном контроле открывается возможность каждому участнику взаимодействия 
корректировать своё дальнейшее поведение, «заменяя использованные ранее 
действия новыми, которые представляются ему более эффективными» [21, 22].

Таким образом, контроль преподавателя и взаимный студенческий контроль, 
по мнению Е.П. Бочаровой, являются базовыми для формирования самоконтроля 
«как механизма саморегуляции человека в ситуациях общения и совместной учебно-
педагогической деятельности» [3, с. 22].

Самоконтроль знаний студентов тесно связан с оценкой преподавателя 
студенческой взаимооценкой и самооценкой. Рассматривая обучающихся как 
субъект (учебной) деятельности, в структуре этой деятельности, взаимооценка 
и самооценка, предполагают определение и выражение студентами в баллах или 
оценочных суждениях степени совпадения или расхождения имеющегося у них 
уровня знаний, умений и навыков с эталонным уровнем.

Проблему самооценки и взаимооценки в связи с «педагогической 
оценкой» (оценкой преподавателя) отмечает Б. Г. Ананьев. Согласно Б.Г. Ананьеву, 
непосредственное воздействие «педагогической оценки» прямо на студента или 
косвенно через оценку одногрупников должно вызывать активное отношение со 
стороны студента. Следствием этого является взаимооценка между преподавателем, 
одногруппниками и самим студентом.

Таким образом, взаимооценка, исходя из объяснений ученого, представляет 
собой «обратную сторону важнейшего из следствий педагогической оценки — 
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самооценки...». Данный ряд преобразований оценки преподавателя привадит нас к 
пониманию роли воздействия преподавателя на формирование характерологических 
качеств студента через оценку. К такому же выводу приходят Н.В. Кузьмина и Т.Н. 
Тюрина в своем исследовании об обучении будущих учителей взаимоконтролю 
и самоконтролю усвоения знаний как средству формирования педагогической 
направленности [7].

Оценочные воздействия одногрупников, исходя из исследований 
Б.  Г.  Ананьева, являются производными и зависимыми от оценки преподавателя 
(возникают на её основе). Этот вид учебной оценки Б.  Г.  Ананьев называет 
«сооценкой», подчеркивая её зависимый от педагога характер. «Задача школы и 
классного руководителя, - пишет Б.  Г.  Ананьев, - включить сооценку в единый 
план воспитательного воздействия посредством формирования организационного 
общественного мнения школьников вокруг вопросов педагогической оценки, учета 
успешности, мер воздействия» [7]. По нашему мнению, данные положения должны 
также действовать и в высшей школе.

Очень часто студенты не в состоянии адекватно оценить свои реальные и 
возможные успехи в учебной деятельности. Формирование адекватной самооценки 
студентами своих знаний, умений и навыков может быть достигнуто посредством такой 
организации обучения, при которой сами студенты вовлечены в совместную учебно-
оценочную деятельность. По мнению Е.  П.  Бочаровой, такая форма организации 
должна складываться из трех условно выделяемых этапов, отражающих процесс 
перехода от внешних форм контроля к самоконтролю. на первом этапе ведующая 
роль в оценочной деятельности сохраняется за преподавателем, т.е. за внешним 
контролем. Второй этап заключается в привлечении студентов к самостоятельной 
оценочной деятельности в условиях их коллективной, групповой учебной работы, в 
процессе которой каждый из студентов принимает на себя поочередно контрольно-
оценочные функции преподавателя по отношению к своим одногруппникам. 
Таким образом студенческий взаимоконтроль становится основой для перехода к 
самостоятельной оценке собственной деятельности и поведения или самоконтролю, 
что и составляет содержание третьего этапа обучения самостоятельной оценочной 
деятельности [3, с. 22].

Е.П. Бочарова выявила, что приобретенные студентами умения и 
навыки контроля себя и других на основе единых и известных всем участникам 
учебного процесса эталонов, норм и требований должны создать предпосылки 
к формированию адекватной самооценки, развитию взаимопонимания всех 
заинтересованных сторон, согласованности в действиях, становлению благоприятных 
отношений среди студентов. «Целенаправленная организация обучения, включение 
контроля, взаимоконтроля и самоконтроля в общий контекст совместной учебно-
педагогической деятельности должны привести также к повышению учебной 
активности и успешности..., мотивации и профессиональной направленности» [3, с. 
22].

Итак, при обучении студентов самоконтролю знаний происходит более 
эффективное усвоение профессиональных знаний, умений и навыков на занятии, 
которые модифицируются при переходе на следующий этап обучения.

Наряду с образованием как целенаправленным и специально организованным 
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процессом обучения и воспитания в условиях конкретной образовательной системы 
человек на протяжении всей жизни задействован в процесс самообразования. 
Целенаправленное овладение студентами умением самоконтроля знаний помогает 
им безболезненно включиться в этот процесс.

Обучение в вузе должно развивать у студентов ответственное отношение 
к культуре родного языка и языков международного общения, к сохранению и 
обогащению исторических, научных и культурных ценностей. Образовательная 
среда, сформированная в вузе, влияет на выбор правил общения и способов 
поведения в обществе. Данный выбор в дальнейшем проявится в межличностных 
и деловых контактах специалиста. Обучение самоконтролю знаний на стадии 
овладения студентами умением взаимного контроля формирует у них умение 
общаться и взаимодействовать с соотечественниками. Данное умение, несомненно, 
окажется базовым для формирования другого коммуникативного умения — общение 
и взаимодействие с представителями иноязычной общности.

Анализ современной литературы по проблеме самоконтроля дает 
нам основание говорить об отсутствии единого понятийного аппарата и однозначного 
толкования термина «самоконтроль». Мы принимаем за основу концепцию 
Е.  П.  Бочаровой, которая рассматривает обучение самоконтролю знаний в три 
этапа: контроль преподавателя, взаимный студенческий контроль, самостоятельный 
студенческий контроль. При обучении студентов самоконтролю знаний происходит 
более эффективное усвоение профессиональных знаний, умений и навыков.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

нікора а.о.
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики 

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

МетоДиКа наВчання ІСторІЇ У ПроФІлЬнІЙ ШКолІ

В умовах реформування загальної середньої освіти України на історію та 
інші суспільствознавчі дисципліни покладаються завдання соціальної адаптації 
школярів, їх підготовки до активного громадського життя та формування, з одного 
боку, загальнолюдських цінностей і ціннісних орієнтацій, а з іншого – історичної 
свідомості, що дозволяє критично осмислювати минуле й сучасне та прогнозувати 
майбутнє [3, с. 3]. Відтак, сучасна шкільна історична освіта України переорієнтовується 
на нові підходи до організації навчання, одним із яких став перехід старшої школи 
(10-11 класи) на профільне навчання.

Перевага профільного навчання у тому, що воно дозволяє за рахунок змін у 
структурі, змісті і організації освітнього процесу більш повно враховувати інтереси 
і здібності учнів, створити умови для навчання старшокласників відповідно до їх 
професійних інтересів і намірів відносно продовження освіти [2, с. 5-6]. Профільне 
навчання ґрунтується на принципах: диференціації учнів за рівнем освітньої 
підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами; варіативності, 
альтернативності й доступності освітніх програм, технологій навчання і навчально-
методичного забезпечення; наступності та неперервності між допрофільною 
підготовкою та профільним навчанням; гнучкості змісту і форм організації 
профільного навчання, забезпечення можливості зміни профілю [4, с. 178-181].

У контексті аналізу методики навчання історії у профільній школі необхідно 
звернути увагу перш за все на реалізацію суспільно – гуманітарного напряму 
профілізації, що передбачає зокрема історичний напрям шкільної освіти. Організацію 
навчального процесу у профільній школі доцільно будувати з урахуванням основних 
положень особистісно орієнтованого навчання, що принципово відповідає засадам 
профілізації освіти, з опорою на диференціацію та індивідуалізацію. Це вимагає від 
учителя значної психологізації навчально-виховного процесу, умінь розбудувати його 
з урахуванням даних постійної діагностики рівня розвитку та навчальних досягнень 
учнів, стимулювання, мотивування їх пізнавальної діяльності, забезпечення високого 
рівня їх активності й самостійності. 

Державні вимоги до рівня профільної підготовки учнів сформульовані у 
відповідності до діяльнісного і компетентнісного підходів. У навчальних програмах 
до кожної теми подано два переліки умінь і навичок, яких мають набути учні підчас 
її вивчення. Перший перелік складають основні історико-предметні (хронологічні, 
просторові, інформаційні, мовленнєві, логічні та аксіологічні) уміння та навички 
учнів різних класів у відповідності до їх вікових та пізнавальних можливостей, 
які поступово ускладнюються та поглиблюються. Другий перелік складають більш 
складні, інтегровані уміння, навички та емоційно-ціннісні орієнтації учнів, що 
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в сукупності складають їх предметну історичну компетентність. Без опанування 
учнями першої групи умінь неможливо набуття ними відповідної компетентності.

Систематичне та послідовне формування перелічених знань, умінь, 
навичок, ціннісних орієнтацій забезпечує розвиток в учнів відповідних предметних 
компетентностей (які дадуть можливість індивідуалізувати та олюднити теоретичні 
знання, зрозуміти перебіг подій вітчизняної та світової історії, сформувати позитивну 
мотивацію до навчання) з історії, й є основою для набуття учнями ключових 
компетентностей (які допоможуть учневі досягти певного рівня соціалізації – 
навчитися у школі та поза школою  успішно вирішувати питання особистого і 
суспільного життя) [1, с. 125].

У профільних класах особлива увага повинна приділятися розвиткові 
практичних умінь учнів, тому вчителям бажано віддавати перевагу інтегрованим 
урокам, урокам-дискусіям, урокам-інтерв’ю, урокам з використанням ділових та 
рольових ігор, тощо. А серед методів навчання особливо цікавими і ефективними є 
дослідницький метод, метод проектів і різноманітні інтерактивні методи. Створення 
проблемних ситуацій, пошук і вирішення складних питань, що потребують 
актуалізації знань, аналізу, застосування знань у різних навчальних ситуаціях є 
однією з головних умов організації активної самостійної пізнавальної діяльності. 

Аналізуючи проблему викладання історії у профільних класах суспільно 
– гуманітарного напряму, приходимо до висновку, що на сьогодні найбільш 
дослідженими у теорії і практиці діяльності профільної школи є переважно питання 
загальнотеоретичні, які розкривають проблему організації профільного навчання, 
перспективи профілізації освіти, наукові засади інноваційної діяльності профільних 
навчальних закладів. Однак залишається ще коло проблем, без розв’язання яких 
ефективне функціонування профільної школи є неможливим. До таких проблем 
відносяться: методика навчання історії у профільних класах та професійно-
педагогічна підготовка вчителя, який цей предмет викладатиме. 

література:
1. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі [Монографія]. 

– Х. : Видавнича група «Основа». – 2003. – 176 с.
2. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник 

Міністерства освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С. 3 – 15.
3. Пометун О., Фрейман Г. Нові підходи до вибору та структурування змісту сучасної 

історичної освіти // Історія в школах України. – 2000. – № 2. – С. 2 – 7.
4. Самодрін А.П. Профільне навчання в середній школі [Монографія]. – Кременчуг: 

Видавн. центр сучасного гуманітарно – економічного ін-ту : РВЦ ГНТУ. – 2004. 
– 384 с.
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органиЗация СтУДенчеСКого наУчного КрУжКа 
В аграрноМ ВУЗе

В современных условиях для повышения качества образования в вузе и 
с целью формирования подготовки высококвалифицированных специалистов, 
необходимо совершенствовать учебный процесс. Для того, чтобы подготовить 
квалифицированного работника, который бы соответствовал уровню, обладал 
социальной мобильностью, свободно владел своей профессией необходимо 
совершенствовать учебный процесс, приводя к разработке инновационные 
педагогические технологии. С каждым годом на производстве усиливается 
взаимодействие профессиональных специальных знаний и творческого поиска. 
Поэтому для будущего специалиста, начиная со студенческих лет, важно овладеть 
новыми информационными технологиями и средствами интенсификации творческой 
деятельности и поиска новых идей. Это можно достигнуть не только посредством 
аудиторных занятий, но и путем вовлечения студентов в научные исследования, 
проводимые на кафедрах и факультетах по направлению подготовки специалистов.

Научно-исследовательская работа студентов является одной из форм 
учебного процесса, в которой сочетаются обучение и практика. Эффективное 
участие студентов в научно-исследовательской работе способствует повышению их 
интеллектуального потенциала. Студенты в ходе работы приобщаются к научному 
стилю мышления. Это достигается включением в систему учебно-исследовательских 
работ, самостоятельных занятий, экспериментально-поисковых работ, кружковой 
работы.

Первые студенческие кружки возникли в высших учебных заведениях 
ещё в начале XIX века. На разных этапах становления они выполняли различные 
функции: студенты писали научные рефераты, устраивали литературные чтения, 
издавали лучшие студенческие диссертации и научно-исследовательские работы в 
виде брошюр.  Были кружки естественные, исторические, словесные, цель которых 
состояла в том, чтобы «содействовать теоретической и практической подготовке».

Из опыта работы в аграрном вузе, можно сказать, что многообразие форм 
НИРС дает возможность каждому студенту найти занятие по душе, а участие в 
ней необходимо для наиболее гармоничного и глубокого образования. Принимая 
активное участие в простой форме НИРС-кружке, студенты приобретают навыки, 
которые пригодятся ему в течение того периода, в каких бы отраслях народного 
хозяйства они не работали: уметь целенаправленно и вдумчиво работать, 
самостоятельность  суждений, обладать многосторонним взглядом на возникающие 
проблемы, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения.
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В современных условиях для  развития познавательного интереса,  научных 

навыков работа в студенческих кружках продолжает оставаться актуальной. 
Занимаясь в кружке,  студент развивает заложенные в  нём ресурсы, получает 
возможность самореализовываться. Желательно такую работу начинать с первого 
курса.

Студент приобретает навыки  самостоятельной работы, учится собирать, 
систематизировать, обобщать информацию, пытается формулировать свои выводы. 
Такая работа играет ещё одну важнейшую роль: она способствует возникновению и 
укреплению сотрудничества и  взаимопонимания преподавателя и студента.

Уже много лет, на базе Орел ГАУ на кафедре химии созданы предметные 
кружки по многим химическим дисциплинам. Так, по дисциплине «Аналитическая 
химия и физико-химические методы анализа» во втором семестре на 2 курсе 
среди студентов технологических специальностей проводится кружок на тему: 
«Классические и современные физико-химические методы и их применение в 
анализе сельскохозяйственных объектов». На организационном заседании студентам 
предлагается выбрать интересующую их тему. Они подбирают  литературу, пишут 
первоначальный вариант работы. На следующем этапе идёт совместная работа 
студента с  преподавателем, чтобы раскрыть тему и  показать наиболее яркие и 
интересные факты. 

Цели перед участниками кружка ставятся не сложные. На первом занятии 
работа участников заключается в распределении докладов и рефератов, которые потом 
заслушиваются на заседаниях, кружках или на научной конференции. На занятиях 
преподаватель указывает на наличие для каждой темы основной и дополнительной 
литературы и рекомендует план работы, включая и экспериментальную работу.  Затем, 
начинается главная и основная работа кружка, где ведущая роль принадлежит его 
руководителю (преподавателю). Именно, от опыта, талант и терпение преподавателя 
зависит, сменит ли пыл юных исследователей вдумчивая работа или останется в 
первоначальной стадии. Во время кружковых занятий преподаватель наблюдает за 
работой каждого студента, стараясь предсказать проблемы, которые возникают у 
него в процессе работы. Преподаватель на занятиях кружка рассказывает о методах 
и способах научных исследований, о сборе материала, о работе над литературой; 
показывает, как пользоваться приборами (например, КФК-3, И-500); указывает, что 
на базе вуза имеются лаборатории инновационного оборудования (инновационно-
образовательный центр), где можно проводить научные дальнейшие исследования.

Как правило, на одном заседании кружка заслушиваются около двух 
выступлений (докладов), которые подробно обсуждаются. Студенты задают вопросы 
и получают развернутые ответы на них. Например, обсуждаются следующие 
проблемные вопросы: современные хроматографические методы и их применение 
в анализе пищевой продукции, спектральные методы анализа и исследование 
микроэлементов в воде, почве, капиллярный электрофорез - современный 
метод исследования биохимических показателей в физиологических растворах, 
электрохимические методы, применяемые для исследования кислотности воды, 
почвы и др.

Экспериментальная работа проводится после рассмотрения теоретического 
материала. Перед студентами ставится конкретная задача: проанализировать 
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содержание микроэлементов в почве определенного района или определить 
кислотность сточных вод.  Студенты группами подготавливают работу, выбирая при 
этом метод и способ исследования, прибор. Затем, при окончании экспериментальной 
работы они делают обобщающие выводы. Формами подведения итогов работы 
кружка являются участие студентов в конкурсе докладов, публикации тезисов работ 
в научных сборниках ВУЗов. Лучшие работы выносятся на «Малые Менделеевские 
чтения» - студенческую конференцию, которая проводится на кафедре. 

Со студентами специальности «Защита растений» работа проводится в ином 
плане. После изучения теоретических основ химических и физико-химических 
методов количественного  анализа, мы вместе  со студентами проводим  анализ 
питьевой воды, привезённой из различных источников, определяя  некоторые 
физические и химические показатели, рН с помощью иономера. Студенты 
предварительно знакомятся с ГОСТом по питьевой воде. Эта работа интересна тем, 
что позволяет применить все полученные  знания на практике.

Таким образом, участвуя в работе предметного кружка, студенты позволяют 
начать полноценную научную работу, найти единомышленников по ней, с которыми 
можно поделиться результатами своих исследований.  Их достижения и научная 
квалификация станут важными в их профессиональной карьере. Общество получит 
специалиста, который будет эффективно решать задачи, поставленные перед ним на 
производстве.
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ІМПроВІЗацІя яК ЗаСІБ ЗалУчення СтУДентІВ До тВорчоЇ 
МУЗичноЇ ДІялЬноСтІ

У музично-педагогічній практиці найдієвішим засобом розвитку творчої 
особистості є творчі види музичної діяльності, зокрема мистецтво імпровізації. 
Музичний словник тлумачить імпровізацію (від лат. improvisus – неочікуваний, 
раптовий) як особливий вид художньої творчості, при якому твір створюється 
безпосередньо в процесі його виконання [2, с. 19].   

З педагогічної точки зору проблеми, пов’язані з навчанням мистецтва 
імпровізації, розроблені недостатньо. Найбільш близькі нашому дослідженню праці 
Д. Зарінь, Е. Кержковської, І. Смирнової, Ю. Шмалько та інших, у яких розглядаються 
методичні засади навчання імпровізації.

Аналізуючи процес імпровізації, учені-психологи зосереджують увагу на 
підсвідомій кореляції між «мікропопереджуючим» передслуханням, що формується 
у момент імпровізації та руховою готовністю зробити для звукової реалізації цього 
передслухання необхідні ігрові дії (губ, рук, пальців, легенів, ніг і т. д.). Ф. Куперен 
називав таке явище локальною пам’яттю рук. Німецький піаніст-імпровізатор 
А. Нестман стверджував, що імпровізатор повинен «мати музику в кінчиках пальців». 
С.  Мальцев змальовує цю кореляцію наступним чином: «Між сприйняттями 
зоровими (від нотного тексту, клавіатури і рухів рук), слуховими і руховими у 
піаністів встановлюється настільки тісний звʼязок, що говорити доводиться не про 
два конкурентних сприйняття, а про основну ознаку, що характеризує руку піаніста, 
– про руку, що чує і говорить» [1, с. 61–62].

Синхронність втілення на інструменті «поточних» і тих, що розвиваються, 
слухових уявлень є неодмінною умовою безперешкодного ходу імпровізації. Миттєва 
готовність рук відповісти на наказ слуху, зрозуміло, не є природженою здібністю, 
вона тренується протягом усієї попередньої музичної діяльності. 

Основою для опанування мистецтвом імпровізації є, насамперед, 
індивідуальна схильність до творчості, в залежності від якої педагог визначає 
напрями і обсяг конкретної роботи з кожним студентом – або з переважанням 
репродуктивних навичок і знань, або з розвитком індивідуальних здібностей до 
творчості. Особлива увага звертається на те, що навчальний матеріал має відповідати 
індивідуальним особливостям студента, рівню його загальномузикального розвитку 
і конкретним новим педагогічним завданням, які виникають на кожному етапі цього 
розвитку.

Беззаперечно, що імпровізація, як форма мистецтва, вимагає особливого 
таланту, що відрізняє музиканта-імпровізатора від музиканта, який тільки читає 
ноти. Імпровізатор має володіти матеріалом свого мистецтва не гірше композитора. 
Однак, імпровізатор, одночасно виконуючи музику і створюючи її, повинен володіти 
також і виконавським апаратом не в меншій мірі, ніж композиторським. Систематичні 
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заняття імпровізацією дозволяють більш вільно відчувати фортепіанну клавіатуру, 
краще використовувати колористичні можливості інструменту, транспонувати, 
розвивати творче мислення, технічну та емоційну свободу.

Головним інструментом для імпровізації є творче мислення і творчі здібності 
виконавця, а саме: внутрішній слух і музичне мислення, почуття форми і метро-
ритму, а також уміння швидко реалізовувати теоретичні знання в практиці вільного 
музикування. У цілому названий комплекс являє собою основу формування та 
розвитку здатності творити музику миттєво і на власний розсуд.   

Загальновідомо, що ефективність формування творчої особистості залежить 
від педагогічно правильної організації занять, використання об’єктивних умов і 
внутрішніх можливостей студентів. Згідно з цим, навчанню студентів мистецтва 
імпровізації мають відповідати наступні педагогічні умови: зміст навчального 
матеріалу має бути таким, щоб студенти вміли виходити за рамки зразка; сам 
процес навчання, спрямований на оволодіння цим матеріалом, має створювати 
дієві мотиви, підводити студентів до самостійної постановки задач, стимулювати 
розвиток їхніх творчих здібностей. Для цього рекомендується використовувати 
спеціально сконструйовані варіативні завдання, склад і структура яких орієнтовані 
на систематичність і послідовність, концентрацію уваги, свідоме ставлення до 
творчого процесу. Важливою умовою при цьому виступає створення позитивного 
психологічного клімату та забезпечення гуманної взаємодії педагога і студентів, 
адже, щоб сприяти розвитку здатності до творчості, педагог повинен створювати 
умови для творчої діяльності студентів. 

Вивчення рекомендацій педагогів-музикантів минулого, а також аналіз 
сучасних навчальних програм дозволили зробити висновок про те, що навчання 
імпровізації має спиратися на знання теорії музики; гармонії; поліфонії; музичних 
форм; історії джазових та інших сучасних музичних стилів; знання процесів 
тематичного і драматургічного розвитку, різноманітності їх типів та видів; знання 
світової музичної культури; стилів і жанрів джазової, рок- і попмузики в їх часовому 
розвитку. 

Отже, навчання основ імпровізації – процес творчий та індивідуальний. 
Включення мистецтва імпровізації у заняття з музичного інструменту, використання 
творчих завдань з поетапним їх ускладненням, як засобу залучення студентів до 
творчої музичної діяльності, сприятимуть розвитку їхнього творчого мислення, 
художнього смаку, гармонічного та мелодичного слуху,  слухової памʼяті та почуття 
ритму.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

Волошина а.К.
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та 
інформаційних технологій у навчанні

(Бердянський державний педагогічний університет), Україна

наУКоВиЙ ПІДХІД До ФорМУВання ФаХоВоЇ ПІДготоВКи Вчителя 
ФІЗиКи ЗаСоБаМи ІнтегратиВного КУрСУ

Для нашої сучасності характерна інтеграція наук, прагнення отримати 
найточніше уявлення про загальну будову світу. Ці ідеї знаходять своє відображення 
як в концепції сучасної шкільної освіти, так і в концепції професійної підготовки 
спеціалістів. Завдання розвитку системи фахової підготовки вчителя фізики в умовах 
освітнього інформаційного простору є актуальною проблемою, що зумовлено 
сукупністю завдань сучасної вищої педагогічної школи [3, 4].

Орієнтація на інноваційні процеси у навчанні загальної фізики призводить 
до суттєвих змін змістової і процесуальної складових підготовки вчителя фізики, 
детермінує модернізацію традиційної системи навчання цього фундаментального 
курсу, розробку та реалізацію нової науковообгрунтованої методичної системи, 
що базується на положеннях, які складають теоретичні і методичні засади фахової 
підготовки вчителя фізики [3]. Провідним у цій методичній системі навчання 
загальної фізики студентів педагогічних університетів має бути принцип інтеграції 
фундаментальності та професійної спрямованості змісту, форм, методів і засобів 
навчання.

Професійна фізична освіта вдосконалюється створенням інтегративних курсів. 
Розвиток методики фізики на сучасному етапі, зокрема теорії шкільного підручника 
як ядра начально-методичного комплексу з фізики та збірника задач як інтегровано 
узгодженого методичного доповнення, знаходиться у динамічному розвитку, що 
пов’язано з такими явищами [5]: зміна змістового та процесуального компонентів 
професійної діяльності вчителя; введення профільного навчання; розвиток концепції 
компетентностей; поява різноманіття методичних ліній шкільних підручників 
та збірників задач; поява електронних посібників, які доповнюють традиційні 
підручники.

У контексті цих явищ постає актуальне питання навчити майбутніх вчителів 
фізики науковим основам побудови та використання підручників та збірників задач 
для школи як елементу засобів навчання відповідно до задач розвитку і вдосконалення 
шкільної освіти (в цілому), і фізичної освіти зокрема з урахуванням історичного 
розвитку дидактики фізики [5]. 

Зміст професійної підготовки майбутніх учителів фізики у вищій школі 
має відповідати меті забезпечення синтезу, всебічного вивчення закономірностей, 
явищ та процесів у їх загальному зв’язку, забезпеченню цілісного сприймання 
навколишнього світу, повноті наукового фізичного якому сприяє інтеграція змісту 
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освіти. Впровадження інноваційного підходу до проектування системи професійної 
підготовки вчителя фізики має ґрунтуватися на науково-теоретичних та методичних 
[4, 5] засадах, що зумовлює формування у майбутнього вчителя фізики професійних 
компетенцій щодо вміння використання таких дидактичних інструментів як шкільний 
підручник та збірник задач з фізики в умовах динамічного становлення інформаційного 
освітнього середовища, що вимагає застосування культурно-історичних аспектів 
вивчення методики фізики.

Вдосконалення та розвиток фахової підготовки вчителя фізики у вищих 
педагогічних закладах за різними напрямками здійснювали О.Бугайов, С.Гончаренко, 
О.Іваницький, М.Мартинюк, В.Савченко, М.Садовий, В.Сергієнко, В.Сиротюк, 
Н.Сосницька, В.Шарко, М.Шут та ін.

Теорію навчальних посібників на традиційних друкованих носіях досліджували 
В.Беспалько, Д.Зуєв, В.Краєвський та на електронних носіях О.Бугайов, М.Жалдак, 
Ю.Жук, О.Ляшенко, М.Мартинюк та ін.

Методику розв’язування навчальних фізичних задач як засобу навчання 
розглядали вітчизняні методисти О.Бугайов, С.Гончаренко, Є.Коршак, О.Ляшенко, 
О.Сергєєв, А.Павленко, С.Вознюк, Г.Розенблат, та ін., за межами України це питання 
досліджували в працях Д.Александров, В.Володарський, П.Знаменський, В.Орєхов, 
В.Розумовський, Н.Тулькібаєва, А.Усова.

Проблемам використання історичного підходу у дослідженнях розвитку історії 
дидактики фізики та відповідної навчальної літератури присвячені праці О.Бугайова, 
А.Волошиної, М.Головка, В.Мацюка, Т.Попової, О.Сергєєва, Н.Сосницької, О.Школи 
М.Шута та ін.

Ґрунтовні дослідження змісту фізичної освіти, історичної динаміки її 
дидактичних настанов та концептуальних засад виявили інтегративні тенденції 
структурування навчального матеріалу, методів, організаційних форм навчання, 
еволюції шкільного підручника [5]. Дослідження генезису та розвитку задачного 
підходу до навчання фізики довіли історичну доцільність використання збірників 
задач у навчальному процесі з фізики [1]. У контексті викладеного розроблений курс 
має інтегрувати такі складові, що відповідно до програми структурується у змістові 
модулі: 

– Генезис і розвиток змісту шкільного підручника з фізики (друковані та 
мережеві); 

– Генезис і розвиток змісту шкільного збірника задач з фізики (друковані та 
мережеві); 

Актуальність вивчення першого модулю зумовлена історико-методологічним 
підходом до питань підручникотворення в контексті періодизації розвитку системи 
фізичної освіти, який враховує зв‘язки, взаємозумовленість підручника  у складі 
навчально-методичного комплексу з фізики як феномена освітньої системи, що є 
найбільш ефективним [5], що реалізується формуванням культурно-історичного 
середовища у навчанні природничих дисциплін як важливої складової освітнього 
простору.

Критерії аналізу і оцінювання шкільних підручників з фізики у еволюційному 
контексті розглядаються як історично плинні і набувають статусу історичного 
об‘єкту, що трансформується разом із змістом і функціями нормативної сфери, 
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вимог до наукового змісту предмета фізики, до суспільно-політичного та соціально-
економічного замовлення на якість фізичної освіти, до змісту освітніх стандартів, 
навчальних планів, програм та підручників з фізики, до складових професійної 
компетентності вчителя фізики. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки підручник з фізики 
розглядається як цілісна система, що належить до складнішої системи навчання, 
набуває системну якість, втрачає частину своїх характеристик, притаманних йому у 
минулому, коли був універсальним засобом навчання. Поступово функції підручника 
будуть розподілятися між іншими елементами навчально-методичного комплексу 
курсу фізики: посібниками (паперовими електронними, мережевими ресурсами), 
збірниками задач, зошитами з друкованою основою, тестовими завданнями, 
довідниками, фізичними хрестоматіями, методичними посібниками для вчителя 
тощо.  

 Актуальність вивчення другого модулю курсу зумовлена тим, що розвиток 
психолого-педагогічних засад задачного підходу та широка практика використання 
навчальних задач, привели до виникнення окремих галузей науки про навчальні задачі 
і задачі в цілому - проблемології, раціології (В.В.Власов, Г.О.Балл, А.Ф.Есаулов, 
Ю.І.Машбиць, А.І.Павленко, В.І.Староста, Л.М.Фрідман та ін.). Задачний підхід, 
збагачений сучасними теоретичними наробками в умовах технологізації навчання 
і переходу на компетентнісні засади зараз знаходить свій розвиток в узагальненій 
задачній технології навчання. 

Задачний підхід (і відповідна узагальнена дидактична технологія – 
А.І.Павленко) на сучасному етапі розглядається інноваційним у реформуванні освіти, 
що може в умовах переходу до особистісно-орієнтованого навчання складати основу 
реалізації пошуково-креативних технологічних схем [1, 2]. 

Павленко А. І. розглядає узагальнену задачну технологію як важливий засіб 
розвитку предметної компетентності студентів та учнів [2].

На сучасному етапі розвитку дидактики фізики у компонентах системи 
освітніх стандартів задачний підхід виконує роль [1]: гносеологічного інструменту 
пізнання природи, перебігу технологічних процесів і функціонування техніки – 
методів наукового експериментального дослідження (вимірювання, спостереження, 
експеримент) і теоретичного дослідження (ідеалізація, моделювання, висунення 
гіпотез) при розробці стандартів змісту освіти; діагностичного інструменту 
вимірювання рівня знань учнів (тести) з метою контролю успішності засвоєння змісту 
освіти і управління навчально-пізнавальним процесом; дидактичного інструменту 
розвитку мислення, пошуково-творчих здібностей, формування навчальних 
компетенцій.

Знання вчителем фізики методичних вимог, яким мають відповідати фізичні 
задачі, критеріїв до змісту, структури та функцій збірників задач є необхідною умовою 
компетентного і творчого підходу до організації навчального процесу з фізики. 
розвиток дидактичної бази технології розв’язування фізичних задач (збірники задач, 
навчально-методичні посібники та ін.) носить історично зумовлений характер, що 
віддзеркалювалось у принципах структурування у них навчального матеріалу, доборі.

Отже, чільне місце у формуванні системи професійної підготовки вчителя 
фізики посідає вміння організувати роботу з підручником та збірником задач 
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(процесуальний компонент компетентності фахівця), необхідною умовою оволодіння 
яким вважаємо знання про теоретичні основи побудови підручника збірника задач 
й способи їх використання на уроках фізики (змістовий компонент компетентності 
фахівця). З іншого боку, зазначене новоутворення можна вважати компетентністю 
за умови усвідомлення його як цінності, тобто наявності позитивної мотивації цієї 
діяльності (мотиваційний компонент компетентності фахівця). Історичний аналіз 
закономірностей розвитку шкільного підручника та збірника задач з фізики дозволяє 
майбутнім учителям фізики одержати необхідну методологічну підготовку, на 
конкретному прикладі дослідити історичну трансформацію основних дидактичних 
принципів, цільових, змістових і процесуальних компонентів шкільної фізичної 
освіти.

 Оскільки шкільний підручник є змістовним та процесуальним ядром 
навчально-методичного комплексу з фізики, а збірник задач є дидактичним засобом, 
що узгоджено доповнює підручник щодо практичного компоненту навчальної 
діяльності, нами було інтегровано у спецкурс вивчення майбутніми вчителями фізики 
теорії та історії розвитку шкільного підручника та збірника задач. Процеси інтеграції 
природничонаукового і гуманітарного знання, що відбуваються в сучасному суспільсті 
вимагають необхідності озброєння майбутніх вчителів фізики методологічними 
підходами гуманітарної спрямованості, зокрема історичним підходом до вивчення 
багатої історико-педагогічної спадщини.

Інтегративний спецкурс є ефективною формою реалізації змісту професійної 
підготовки майбутніх учителів фізики. Нами було застосований  принцип 
інтеграційного узгодження формування методичних знань, розроблений С.Ткаченко 
стосовно інтеграційного курсу, що полягає у взаємопідсиленні знань з методики 
навчання фізики, історії методики фізики (зокрема навчальної шкільної літератури 
– підручників та збірників задач), теорії шкільного підручника на основі узгодженої 
взаємодії їх споріднених структур і структурних елементів. Дотримання принципу 
інтеграційного узгодження при формуванні інтегрованих методичних знань дало 
можливість не просто накопичувати нові знання з курсів «Теорія та методика навчання 
фізики», «Історія методики фізики», «Педагогіка» а й розвивати їх у необхідному 
напрямку через інтеграційну взаємодію цих знань та вмінь.

У рамках теорії інтегративних курсів сформовано концептуальні засади 
(концепція інтегративного курсу), що визначають його характеристики, компоненти, 
сумісність їхніх вихідних елементів та умови, за яких функціонування інтегративного 
курсу було б ефективним. Метою впровадження інтегративного курсу «Еволюція 
змісту шкільних посібників з фізики» є забезпечення цілісного підходу до 
професійної підготовки вчителів фізики. У навчальних планах педагогічних вищів 
доцільно поєднувати інтегративні курси з предметними, з наданням переваг системі 
органічно пов’язаних між собою інтегративних курсів, підпорядкованих спільній 
меті та узгоджених із предметними курсами «Фізика», «Методика викладання 
фізики», «Педагогіка». В основі розроблення інтегративних курсів лежить одна з 
класифікаційних ознак (зміст, форма, складність тощо) та конкретна ціль кожного з 
таких курсів. Основне завдання інтегративних курсів полягає в забезпеченні єдності 
формування професійних знань та умінь на базі системи фундаментальних знань.

Метою курсу є інтегрування і поглиблення знання студентів про теоретичні 
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основи і практику підручникотворення в фізичній освіті; ознайомлення їх з 
доступними методами аналізу й оцінювання підручників та збірників задач з 
фізики; формування вміння організувати роботу з підручником та збірником задач 
на уроках фізики, теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо 
формування науковообґрунтованого підходу до використання сучасних шкільних 
підручників та збірників задач з фізики, опанування принципів побудови, оновлених 
функцій сучасних підручників та збірників задач з фізики, творчого їх використання 
у навчальному процесі в умовах мережевого освітнього простору.

Таким чином, впровадження спецкурсу «Еволюція змісту шкільних посібників 
з фізики» у навчальний процес педагогічних вищих навчальних закладів сприяє 
формуванню ключових компетенцій вчителів фізики, вдосконаленню їх методичної 
культури, підготовці роботи з лініями альтернативних шкільних підручників з фізики 
в умовах освітнього середовища, що спроектовано засобами ІКТ.
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иСПолЬЗоВание МенталЬныХ Карт В оБУчении

Одной из задач современного образования является повышение 
многообразия видов и форм организации учебной деятельности.  Педагогическая 
система организации позволяют существенно увеличить образовательные 
возможности обучаемых, осуществить выбор и реализацию индивидуальной 
траектории в открытом образовательном пространстве. XXI век требует новых 
подходов к образованию. Обучение должно быть развивающим в плане развития 
самостоятельного критического и творческого мышления. Для этого необходимо 
широкое информационное поле деятельности, различные источники информации, 
различные взгляды, точки зрения на одну и ту же проблему, побуждающие учащихся 
к самостоятельному мышлению, поиску собственной аргументированной позиции.

Mind Maps (интеллект-карты) - один из нетрадиционных подходов в 
обучении. 

Интеллект-карты — это инструмент, позволяющий: 
1) эффективно структурировать и обрабатывать информацию;
2) мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Интеллект-карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, 
как проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, 
запоминание больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, 
самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, развитие, и 
многих других. Предложил данный метод представления информации Тони Бьюзен 
(Tony Buzan).

Карты памяти представляют из себя древовидную структуру, в центре 
которой располагается основное (главное) понятие, например: Урок 1. Далее от 
данного понятия отходят «ветви» второстепенных понятий. При использовании карт 
памяти обязательно используйте цвета, иконки и т.д. Карты памяти можно рисовать 
на обычной бумаге, но использование программ (например бесплатная программа 
FreeMind, MindMeister.com) намного облегчает их редактирование и дополнение.[1]

Использование ментальных карт результативно в учебном процессе, они 
способствуют эффективному конспектированию лекций, конспектированию книг, 
подготовке материала по определенной теме, помогают в решении творческих задач, 
проведении тренингов.

При всех многочисленных положительных сторонах ментальных карт 
широкого употребления их при обучении студентов пока не наблюдается, в то время 
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как этот инструмент наиболее подходит именно для системы высшего образования. 
[3]

Технологии с применением ментальных карт в процессе обучения могут 
использовать как преподаватели, так и студенты. Так составление ментальной карты 
вводного занятия (вводной лекции) облегчает задачу преподавателя изложить 
суть и содержание изучаемого курса. Ментальные карты можно использовать для 
обратной связи. Предлагая студентам составить ментальную карту приобретенных 
знаний с выделением белых областей (неосвоенные пространства), зеленых 
областей (усвоенных понятий), красных (частично понимаемых), удобно увидеть и 
проанализировать студенту свои пробелы, а преподавателю – недоработки.
Такие карты несут информацию о реальных результатах пройденного курса. Кроме 
того, выделенные слушателями связи между отдельными элементами, так как они их 
увидели, будут в чем-то находкой и для преподавателя.
Постепенно внедрение этой техники поможет разрабатывать разнообразные занятия 
с учетом категории обучаемых, их  возможностей и запросов, ведь любой новый 
инструмент, когда его только показываешь, вызывает чаще всего отторжение, так как 
мы привыкаем работать с каким-то инструментом, а выход на новый уровень связан 
в первую очередь с напряжением внутренних сил, с затратой времени. Создание 
карт мышления – это мощная технология, повышающая эффективность работы в 
несколько раз.

Таким образом, потенциал и возможности использования ментальных 
карт достаточно широки и имеют огромное значение в процессе обучения 
студентов. В структуре интеллект-карт учтено «врожденное стремление мозга к 
формированию целостного образа, непрерывному и потенциально бесконечному 
процессу мышления» [2], позволяющее человеку становиться более активным и 
восприимчивым к новой информации, что является необходимым условием для 
повышения уровня образованности общества.
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Інститут педагогічної освіти

оБраЗотВорче МиСтецтВо, яК ЗаСІБ ФорМУВання тВорчиХ 
ЗДІБноСтеЙ МолоДШиХ ШКолярІВ

Одним із завдань сучасної освіти є формування творчих здібностей 
молодших школярів. Освіта за своїм змістом полягає у тому, щоб дати підростаючому 
поколінню знання законів розвитку природи і суспільства, можливість успішно 
увійти у трудове життя, оволодіти уміннями і навичками, необхідними для творчості 
в галузі виробництва й культури, навчити їх діяти за законами краси і добра. Вагомий 
внесок у його виконання повинні дати заняття з образотворчого мистецтва, на 
яких учні знайомились з творами мистецтва, набували мистецтвознавчих знань, 
займались художньо-творчою діяльністю. Проте й досі цей навчальний і виховний 
потенціал образотворчого мистецтва використовується недостатньо. Причини різні: 
це відсутність якісних програм, підручників, посібників та методичних рекомендацій, 
потрібний високий рівень методичної підготовки та педагогічної майстерності 
фахівців з образотворчого мистецтва. 

Як стверджує С.Коновець, сьогодні основним завданням художньо-
естетичного розвитку молодших школярів засобами образотворчої діяльності 
є: розвиток особистісної цілісності, духовності та послідовне формування 
естетичної культури; виховання активного ставлення до естетичних явищ 
дійсності й мистецтва; цілеспрямоване й систематизоване формування навичок 
естетичного сприймання та соціальної діяльності; стимулювання й актуалізація 
творчого потенціалу й удосконалення практичних знань, навичок та вмінь у галузі 
образотворчого мистецтва; розвиток прагнення до творчої самореалізації в різних 
видах поліхудожньої діяльності [2].

Як відзначає Б.Юсов: «У молодших і середніх підлітків усі види мистецтв 
найбільше засвоюються на образотворчій основі. Світ виступає перед дитиною 
в його наочній об’єктивності при недостатньо критичному ставленні до нього [5]. 
Образотворче мистецтво «зачіпає» й розвиває в дітей емоційно-чуттєву сферу, 
поглиблює знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує загальну 
та естетичну культуру. Доповнюючи цю думку, ми наголошуємо, що образотворче 
мистецтво – це один із видів мистецтва й творчої діяльності дітей, де вони мають 
можливість розширювати й уточнювати сприйняття та відчуття різних предметів 
та істот, природних явищ, людських стосунків, а також нагромадження інших 
пізнавальних процесів в образній формі, тобто відтворити дійсність на площині 
(папір, картон, полотно та ін.), в об’ємі (гіпс, глина, метал та ін.).

У зіставленні з іншими видами творчої діяльності, ми вважаємо за необхідне 
розглянути засоби образотворчої діяльності. Загальновідомо, що для створення 
художнього образу в образотворчому мистецтві включаються основні прийоми 
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художньої виразності: лінія (або крапка, штрих), форма (маса й об’єм), світло (тон, 
тональність), перспектива (лінійна і тональна), колір (колірна гама, насиченість 
кольорів, колірна перспектива й колорит); тобто графічні, композіційні та живописні 
прийоми.

Доповнюючи вищесказане, ми можемо зазначити також, що проблеми 
образотворчих засобів і прийомів вивчали теоретики, мистецтвознавці, художники, 
а також педагоги й психологи. Проблеми просторових відносин, форм і кольору, 
контрастності, колориту, оптичної ілюзії, кольоросполучень, синтез простору 
й предмета та багато інших відкриттів у вивченні образотворчої образності 
зробили С.Алексєєв, М.Волков, Леонардо да Вінчі, А.Дюрер, Й.Ґете, Г.Гельмгольц, 
В.Кандинський, Б.Раушенбаха, М.Федорова, Е.Шорехів та багато інших [1, с.124; 3, 
с.161; 4; 6; 7].

Так, образотворча діяльність унікальна у вирішенні завдань як художнього, 
так і особистісного розвитку, громадянського й духовного становлення дитини. 
Це зумовлено тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність є однією з 
найдоступніших та емоційно-захоплюючих форм творчості. Підкреслимо, що в силу 
своєї специфіки заняття образотворчим мистецтвом вимагають особливого підходу 
й спеціальної організації, а також, у зв’язку з діалектичним початком, системності 
й безперервності. Природно, що їх не можна розглядати без опори на специфічні 
особливості образотворчої діяльності, тобто на її прояви в середовищі, в якому 
виховуються діти, на фактори, які впливають на образотворчу діяльність молодших 
школярів, та опору на психологічні особливості молодших школярів.

Відтак, ми з’ясували, що формування творчих здібностей молодших школярів 
у процесі образотворчої діяльності залежить від середовища різного рівня. Процес 
формування двобічний. Формування здібностей у процесі образотворчої діяльності 
здійснюється за допомогою низки факторів, до яких належать характеристики 
особистості та оточення. З одного боку, в ньому бере участь сам індивід, тобто 
внутрішнє середовище, а з іншого – макро-мікрочинники (зовнішнє середовище). 
На підставі теоретичного аналізу сучасних джерел гуртковою діяльністю значною 
мірою керують мікрочинники (батьки, учителі, працівники навчальних закладів, 
підприємства, які беруть шефство над закладом, фахівці різних галузей науки, 
техніки, мистецтва).

Продовжуючи наше дослідження, ми звернули увагу на фактори, під впливом 
яких в умовах школи та позашкілля формуються творчі здібності молодших школярів 
у процесі образотворчої діяльності. 

На підставі такого підходу та на підставі аналізу наукових даних, 
вважаємо, що під головним напрямом виховної й навчальної роботи слід розуміти 
цілеспрямований вплив взаємодій особливих елементів середовища. До особливих 
елементів середовища у процесі образотворчої діяльності ми приєднуємо чотири 
фактори: виховання, сімейне середовище, мотивація й спадкоємні задатки. 

Співпраця батьків з організаторами шкільного та позашкільного 
педагогічного процесу й активна діяльність учня – надзвичайно важливі чинники. 
Кожна дитина має величезний арсенал задатків, ранній розвиток та формування 
яких залежить від соціальної структури суспільства, від умов виховання й навчання, 
турбот та зусиль батьків і бажання самого школяра. 
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За результатом дослідження, ми можемо констатувати, що тісний зв’язок 

між інститутом сім’ї та позашкільною освітою має позитивну тенденцію. Саме 
батьки вступають у безпосередні контакти з вихователями позашкільних установ з 
метою реалізації однієї спільної мети – усебічного й гармонійного розвитку дитини. 
Відсутність хоча б одного з факторів взаємозв’язку призводить до втрати авторитету 
як батьків, так і педагогів, а з боку дитини – інтересу до творчості. Професіоналізм 
взаємодії батьків і педагогів полягає в усвідомленні загальної мети: уміння 
співпрацювати стає запорукою створення належних умов для подальшого розвитку 
дитини. 

Отже, у контексті, окресленому висновками дослідників, ми повинні звертати 
увагу на характерні стадій образотворчості дітей. Отже, ми встановили, що діти 
цього віку особливо активні в емоційній сфері й у сфері уяви. За формою художнього 
мислення – це діти «дитячого символізму». Можемо стверджувати, що завдання 
вчителя образотворчого мистецтва – створити умови школярам для розвитку їхньої 
творчої фантазії й уяви, формувати на їхній основі художньо-образне мислення, 
так само закріплювати різноманітні уподобання, переборювати бар’єри скутості 
дій руки й проявів у творчих якостей. За нашими переконаннями, для розвитку 
образотворчої діяльності молодших школярів, крім якісних, відповідно до сучасних 
вимог програм, підручників, посібників та методичних рекомендацій, потрібний 
високий рівень методичної підготовки та педагогічної майстерності фахівців з 
образотворчого мистецтва, зацікавленість батьків, художні задатки та інтерес дитини 
до образотворчої діяльності. Такі завдання дадуть можливість ефективно й якісно 
формувати творчі здібності.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

П’ятницька–Позднякова І.С.
кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О.Сухомлинського
м.Миколаїв, Україна

теХнологІя ХУДожнЬо-ПеДагогІчноЇ КоМУнІКацІЇ
В оСВІтнЬоМУ ПроСторІ ВиЩоЇ ШКоли

Постановка проблеми у загальному вигляді. Вивченню комунікативних 
компонентів педагогічного процесу присвячено дослідження, автори яких 
використовують це поняття в різних аспектах. Спектр застосування терміну в 
контексті пропедевтики педагогіки достатньо широкий: «комунікація як педагогічна 
компонента», «комунікації освітнього процесу», «комунікативна практика». Термін 
«комунікація» є предметом міждисциплінарного вивчення цілого ряду наукових 
дисциплін, таких як лінгвістика, соціологія, культурологія, психологія тощо. Вивчення 
цього явища з різних позицій дозволить отримати комплексну характеристику цього 
явища в контексті навчального процесу.

Комунікація в педагогічному просторі існує в різноманітних формах, до 
яких відносяться відрефлексовані наукові ідеї, що знайшли практичне застосування; 
твори мистецтва, що на інформативному рівні передають знання та стереотипи 
поведінки, притаманні певному культурно-історичному періоду тощо. Аксіологічна 
нейтральність дозволяє використовувати можливості комунікації в опановуванні 
нових культурних шарів. Мета педагогічної комунікації носить трикомпонентний 
характер: професійний, особистісний, суспільний. В професійній сфері комунікація 
передбачає формування ключових освітніх (базисних) компетенцій (адаптивність, 
результативність, системність й т.д). В особистісній сфері важливим є становлення 
особистості, здатної на глибинному, ціннісному рівні підходити до вирішення 
професійних завдань, що дозволяють розкрити інтелектуально-емоційну складову 
діяльності, основою якої виступають цінності. В загальній сфері головним завданням 
є повноцінна соціалізація в суспільстві.

Наукові праці в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Серед 
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наукових праць, які вплинули на розробку основних концепцій та положень означеної 
наукової проблематики, є сенс виокремити праці М.С.Кагана, Ю.М.Лотмана, 
Е.А.Орлової, А.Я.Флієра, Т.Адорно, А.Моля, Ю.Хабермаса де висвітлено концептуальні 
аспекти теорії комунікації, основні проблеми функціонування художньої інформації 
в постіндустріальному просторі. Окремі проблеми теорії музичної комунікації 
знайшли своє відображення у працях Б.В.Асаф’єва, Л.А.Мазеля, Є.В.Назайкінського, 
А.С.Соколова, Ю.С.Соловйова, що дозволили виявити основні комунікативні 
формати в музичній культурі.

Сучасна освітня парадигма ставить нові завдання, де пріоритетну роль 
набуває розробка художнього компоненту системи освіти. Так, А.А.Мелік-Пашаєв 
розглядає концепцію «творчої Я-особистості» в контексті «онтологічної єдності 
зі світом». У працях А.А.Мелік-Пашаєва, Ю.Б.Алієва, Б.П.Юсова, Л.В.Школяр, 
В.Г.Ражникова, А.Н.Малюкова та багатьох інших піднімалися питання взаємодії 
художньої та педагогічної діяльності. Піднімаючи питання ролі педагога-майстра, 
педагога-творця, педагога-новатора акцентувалася ідея художнього в педагогічному 
процесі, що організується для реалізації як навчально-виховних, так і соціальних 
завдань, де переосмислюються проблеми змісту сучасного освітянського процесу, а 
педагогіка та мистецтво служать одній меті. Не лише знання та досвід, а й емоційно-
ціннісне відношення до світу є метою художньо-педагогічної діяльності, в якому 
мистецтво відіграє ключову роль. 

З огляду на викладене стає очевидним актуальність піднятої проблеми 
технології художньо-педагогічної комунікації в контексті сучасного освітнього 
простору на дисциплінах мистецького спрямування. Ця проблематика не висвітлена 
у наукових дослідженнях з точки зору її практичного впровадження у навчально-
виховний процес. Отже, на основі аналізу великого шару наукових досліджень є 
сенс констатувати, що процес художньо-педагогічної комунікації є однією з форм 
реалізації внутрішнього потенціалу суб’єкта навчання під час спілкування з різними 
видами мистецтва, що характеризується сукупністю об’єктивних та суб’єктивних 
факторів. З огляду на складність та багатоаспектність обраного наукового напряму 
метою даної статті є розкриття технології художньо-педагогічної комунікації в 
освітньому просторі вищої школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з умов формування 
особистості є процес формування компонентів художньо-педагогічної 
спрямованості у всіх видах діяльності. Якщо врахувати розроблений В.О.Кан-
Каликом «естетичний блок» можна виокремити різноманітні художньо-педагогічні 
завдання, а саме: художньо-дослідницькі, художньо-конструктивні, художньо-
комунікативні, кожен з яких передбачає конкретний вид діяльності, включеність 
в які відбувається з урахуванням художньо-педагогічної спрямованості. Отже, під 
час художньої комунікації виникає художньо-педагогічна задача, творче вирішення 
якої визначається специфічними особливостями художнього матеріалу та має 
власний алгоритм вирішення. В процесі вирішення художньо-педагогічних завдань у 
майбутніх вчителів формуються художньо-педагогічні вміння. 

Художньо-педагогічне завдання це використання у процесі викладання 
емоційної сили мистецького твору, використання таких прийомів роботи з художнім 
твором, які дозволяють розвинути особливу увагу до художнього слова, емоційну 
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пам’ять, чутливість до засобів виразності того чи іншого виду мистецтва, розуміння 
інтонаційного спектру поетичного слова, гармонії єдності форми та змісту в 
художньому творі, відчуття стилю тощо.

Відповідно до діяльнісного підходу М.С.Кагана існують п’ять видів діяльності, 
а саме: перетворювальна, пізнавальна, ціннісно-орієнтована, комунікативна та 
художня. Відповідно до цієї концепції художня діяльність здатна не лише акумулювати 
в собі усі види діяльності, але й моделювати підсистему «художнього цілого» що 
реалізується в художній творчості [6;С.168]. 

У працях Л.Н.Столович розглянуто різні моделі художньої діяльності, які 
дослідниця розглядає в діалектичному контексті: «суб’єкт-об’єкт» - як практична 
система та «суб’єкт та особистість» - як соціально-психологічна система [9;С.35-37]. 
Л.Н.Столович підкреслювала, що процес художньої творчості інтегрує різні види 
людської діяльності та виокремлювала кілька основних: пізнавальна, перевтілююча, 
виховна, ціннісна, комунікативна та ігрова. Дослідниця мотивувала це тим, що митець 
пізнає взаємозв’язки між особистістю та суспільством відображаючи дійсність в 
художньому продукті, що трансформує «матеріал життя» в індивідуальну модель 
художнього твору [9] та акцентувала увагу на тому, що соціальна детермінанта 
митця впливає на духовній світ особистості під час сприйняття твору мистецтва, 
де особистість митця представлена своєрідним рухом «духовних характеристик» 
(думок, почуттів, уяви тощо). Саме завдяки цьому виражається діалектична єдність 
особистісного й суспільного.

У працях С.П.Іванова виокремлено діяльність, в якій «яскраво виявлена 
творча компонента соціального» [5;С.26.] Зокрема, дослідник виявляє змістовну 
складову направленість культури в процесі перевтілення особистісних сторін 
«суб’єктного існування людини» [5;С.30], тобто художня діяльність суб’єкта 
усвідомлюється як вид людської діяльності, основною функцією якого є трансляція 
культурної організації простору людського розвитку. Саме в такому просторі у 
формі художньої творчості багатолінійно розкривається діяльність особистості, що 
спрямована на реалізацію суб’єктного потенціалу. 

Л.В.Школяр розробляє положення художньої дидактики для музичних 
дисциплін. Важливим принципом реалізації повноцінної художності дослідниця 
вважає «вихід на філософсько-категорійний рівень мислення» [10;С.106]. На основі 
видів діяльності, психологічних закономірностей, філософських та естетичних 
міркувань відбувалося становлення поняття «художня діяльність», що розумілося як 
функція мистецтва, багаторівневий творчий процес, що характеризується творенням 
мистецького продукту (художнього твору), в якому художній образ екстраполювався 
в єдності суб’єктивного та об’єктивного. Саме в реалізації нових можливостей та 
створенні усвідомлених реальностей і знаходить вираження змістовно-творчий 
аспект художньої діяльності людини. Митець прагне знайти відповідні засоби 
виразності для реалізації художнього задуму з метою донести його до слухача. 
Естетичне відношення митця має прояв в його суспільній сутності як особистості, 
який створюючи художній продукт вкладає у зміст та форму модель емоційно-
образного пізнання світу, що віддзеркалений в емоційно-концентрованій формі 
колізій, протиріч, діалектиці процесів навколишньої дійсності. Творчість виступає 
як предметно-чуттєва діяльність опосередкована словом, рухом, кольором, звуком й 



95

Наука в современном мире
т.д., в процесі якої відбувається духовно-матеріальне перевтілення форм зовнішнього 
світу.

М.С. Каган характеризував художню діяльність інтегративними якостями 
в прояві логічного та образного, матеріального та духовного, теоретичного та 
практичного, пізнавального та ціннісного [6]. В його концепції для того, щоби 
педагогічна діяльність стала умовою для розвитку особистості, необхідно обрати 
цілеспрямовані педагогічні методи, засновані на взаємопроникненні особливостей 
художньої творчості та педагогічної діяльності. Зміст та форма організації 
педагогічного процесу в контексті художньої діяльності перевтілюються в силу 
специфічних якостей: емоційності, суб’єктивності, асоціативності, діалогічності та 
ін. Безумовно, перед педагогом стоїть завдання не стільки трансляції знань, скільки 
створення умов, що сприяють творчій діяльності особистості.

В.О.Сухомлинський наголошував на тому, що процес навчання – це не 
механічна передача інформації, а складні людські взаємовідносини. Від того, як саме 
педагог побудує процес комунікації, створить необхідні умови комунікативного 
процесу, побудує емоційний простір процесу спілкування – залежить результат 
засвоєння знань, адже управління пізнавальним процесом безпосередньо залежить 
від чітко побудованого процесу спілкування.

В контексті пропедевтики навчання у вищій школі розкриваються особливості 
педагогічної комунікації заснованої на суб’єкт-суб’єктних відносинах, що має прояв 
у співпраці, здійснюється в атмосфері творчості та сприяє гуманізації навчання. 
Основні форми педагогічної діяльності здійснюються в умовах спілкування (лекція, 
семінар, іспит, групові чи індивідуальні форми навчання), зміст якого полягає в обміні 
інформацією, але ним не завершується, адже важливою складовою спілкування 
є прагнення транслювати себе за допомогою спільної діяльності, в процесі якої 
відбувається обмін подіями, певними думками, фактажем цінним для обох сторін. В 
такому контексті спілкування є важливим фактором вирішення навчально-виховних 
завдань. Без організації продуктивного спілкування неможливо плідно реалізувати 
дидактичні завдання процесу навчання, в якому комунікація здійснюється у трьох 
аспектах: 
- як засіб вирішення навчальних завдань;
- як система соціально-психологічного забезпечення виховного процесу;
- як організація взаємовідносин викладача і студента, в якому процес навчання 

поєднується із процесом виховання особистості; в такому контексті викладач 
є ініціатором та керівником процесу комунікації, де не останню роль відіграє 
процес трансляції особистісних якостей педагога.

Велика кількість наукових досліджень свідчить про те, що основна складність 
полягає у встановленні взаємовідносин зі студентами у сфері особистісного 
спілкування. Для того, щоби оволодіти основами професійно-педагогічного 
спілкування необхідно знати його як змістовні, так і процесуальні характеристики. 
Педагогічна взаємодія – процес творчій незалежно від того, який аспект комунікації 
мається на увазі: вирішення навчально-виховних завдань чи організація 
взаємовідносин. Творчий характер носить і вирішення педагогічних завдань і процес 
втілення цього рішення у процес спілкування. Від того, яка інформація відібрана, 
яким чином вона побудована, як в ній поєднується загальне та особистісне та як 
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це доноситься до аудиторії, обмірковується та оцінюється – залежить якість знань. 
Якщо звернути увагу на такі види навчальної діяльності як лекція, семінар, практичні 
заняття, то процес підготовки до них включає в себе певні комунікативні структури 
які необхідно засвоїти. Дослідження проблем комунікації в сучасній науковій думці 
дало можливість виокремити наступні структурні етапи художньо-педагогічної 
комунікації:
	 прогностичний етап, де відбувається моделювання процесу майбутнього 

спілкування, що повинен відповідати педагогічній меті й завданням, 
загальній морально-психологічній ситуації в студентській аудиторії; творчій 
індивідуальності педагога; індивідуальним характеристикам студентів та 
включати систему методів навчання та виховання, адже завдяки змістовній 
методичній складовій виникне емоційна єдність в колективі;

	 початковий етап, який передбачає взаємодію із аудиторією, якість якої визначає 
успішність подальшого розвитку як змістовного, так і соціально-психологічного 
аспектів процесу спілкування, складовими якого є побудова моделі спілкування 
та умов самої структури комунікації й результативності обраних для цього 
методів;

	 процесуальний, де методичні та дидактичні умови поєднані із соціально-
психологічними вимогами до самого процесу спілкування: реалізація всіх видів 
проблемного навчання; управління пізнавальною діяльністю суб’єктів навчання; 
єдність професійних та особистісних якостей педагога; створення цілісної 
системи взаємовідносин між суб’єктами навчання, що підвищує мотиваційність 
процесу навчання, стійкість комунікаційного процесу та формує світоглядні 
позиції суб’єкта навчання;

	 рефлексивний із подальшим моделюванням комунікаційних процесів, уточненням 
результатів та прогнозуванням наступних кроків.

Основним у цьому визначенні є розуміння комунікації як процесу, що виконує 
об’єднувальну функцію і не є тотожним мовленню. Мовлення є формою спілкування, 
але не єдина, адже такі психофізіологічні форми впливу на співбесідника, як 
навіювання, поведінкові акти, що можуть супроводжуватися мовними актами, теж є 
формами комунікації й спрямовані на залучення учасника комунікації до виконання 
ним певних інтелектуальних (фізичних) дій. 

Зміна звичного характеру комунікації призвела до глобалізації й модифікації 
самого процесу спілкування. Якщо у типових, побутових або навіть виробничих, 
ситуаціях спілкування виникає ніби стихійно, раптово і як дія підпорядкована 
основному виду діяльності, включається в неї, то намагання спілкуватися з масою 
людей, переконувати їх у чомусь змушує ставитися до спілкування серйозно, 
готуватися до нього. Для тих хто постійно займається спілкуванням (в учителів, 
письменників, лекторів, журналістів та ін..) це перетворюється у роботу, яку можна 
назвати професіональною діяльністю суспільно-культурного плану. 

Педагог як професія також може бути віднесена до сфери професійної масової 
комунікації як виду суспільно-культурної діяльності і має статус творчої професії, 
пов’язаної зі створенням неповторних, оригінальних продуктів – «творів». Творча 
праця відрізняється тим, що не можна поставити на потік виготовлення стандартних 
предметів виробництва. Продукт творчої праці завжди існує як унікальний, що 
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позначений індивідуальністю, своєрідним світобаченням, розумінням життя. Під час 
комунікації сказане суб’єктом слово виражає тільки його задум, сподівання, емоції, 
але це зовсім не означає, що творча праця раз і назавжди позбавлена технологізації 
процесів праці, уніфікації певних операцій. Межа між «творчим» і «нетворчим» 
змінна та залежить від стану професії, рівня наукового розвитку суспільства, 
освіченості виконавця роботи. 

Якщо комунікацію розглядати як виробничу діяльність це означає, що ми 
повинні ставитися до неї як до процесу, що відбувається з використанням певних 
технологій, а людей які зазнали такого технологічного впливу, розглядати як предмет 
комунікативного виробництва. Це означає, що інтелектуальна й емоційно-вольова 
поведінка мас поставлена на «виробничий конвеєр», де метою є вироблення поведінки 
мас, своєрідний штамп за певними алгоритмами на основі певних наукових розробок. 
Комунікація як вплив на людину залишиться як на рівні поведінки, так і на творчо-
діяльнісному рівні, спрямовану на перетворення мас. Комунікація включена у сферу 
педагогічної діяльності є позитивним фактором у формуванні молодшого покоління. 

Мистецтво діалогічно за своєю суттю, воно є формою вираження 
внутрішнього «Я» митця засобом пізнання світу і самовираження автора. С.С. 
Аверінцев писав: «авторство є в деякому роді авторитет - але авторитет, який 
оскаржує інші, йому подібні, і оскаржений ними, усвідомлено перебуває в стані 
спору… але триваючого, поки триває буття культури» [1; 122]. Сприйняття поєднує 
у собі об’єктивне і суб’єктивне начала та за самою своєю суттю є діалогічним, 
оскільки діалог відбувається не лише під час створення, а й сприйняття. Підтверджує 
думку вислів філософа Г.В.Ф.Гегеля який вважав, що художній витвір є цілісним, 
самодостатнім утворенням, відокремленим від об’єкту, але існує не для себе, а для 
сприйняття його публікою[3]. Саме така спрямованість мистецького твору породжує 
відповідний імпульс бути зрозумілим. З точки зору М.Бахтіна, почути твір мистецтва 
означає відчути світ його творця, але пропустити крізь свій, тому розуміння за своєю 
суттю вже діалогічно [2]. Отже, мистецтво за своєю суттю діалогічно, оскільки має як 
процес створення, так і процес сприйняття. 

Однак бути зрозумілим не означає бути ідентично відтвореним, адже 
необхідність інтерпретації закладена в самому мистецькому творі. Ідея діалогу в 
XX ст. стала визначальною в методології гуманітарного знання в цілому, культури 
- конкретно, мистецтва зокрема, що дозволило виокремити структуру (складові) 
художньо-педагогічної комунікації, зокрема:
	 мотиваційно-ціннісна складова, завдяки чому відбувається розвиток інтересу 

до пізнання мистецьких творів, прагнення співучасті в естетичній діяльності, 
розвиток здібностей до художньо-педагогічної діяльності та вдосконалення 
педагогічної майстерності;

	 когнітивна, завдяки чому відбувається збагачення знань під час спілкування 
з мистецтвом, набуваються знання з психології сприймання та формування 
художнього сприйняття;

	 креативна (творча), що має прояв в оригінальному вирішенні педагогічних 
завдань під час засвоєння мистецьких творів та дозволяє розвинути творчу 
фантазію, розвинути асоціативні процеси, емоціональний рівень сприйняття 
творів мистецтва;
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	 процесуально-художня, що передбачає вміння використовувати набутий багаж 

художньо-педагогічних знань та вмінь, необхідних для подальшої ефективної 
професійної діяльності.

Висновки. Отже, суб’єкти педагогічної діяльності повинні володіти 
комплексом художньо-педагогічних якостей, що дозволяють організувати та 
управляти педагогічним процесом, що має прояв у художньому втіленні поставлених 
завдань, здатності до імпровізації, освоєнні діалогових форм комунікації та оволодінні 
рефлексивним механізмом творчої діяльності. Мета художньо-педагогічної 
діяльності педагога полягає у позитивному розвитку потенційно закладених 
особистісних якостей суб’єкта навчання, що дозволить формувати його новий образ. 
Для реалізації художньо-педагогічної діяльності необхідно мати уявлення про власні 
творчі можливості, професійні якості та індивідуальний стиль, здатність до рефлексії, 
що дозволить зрозуміти та впровадити авторські методики, позбавить шаблону та 
стереотипів, дозволить здійснити особистісно значущий вплив.
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Поняття та СтрУКтУра ПраВоВоЇ ПреДМетноЇ КоМПетентноСтІ

Погляд на освіту з позицій її результативності актуалізував компетентнісний 
підхід, перспективність якого, на думку Л. Паращенко, полягає в тому, що він 
передбачає високу готовність випускника школи до успішної діяльності в різних 
сферах [2, с. 72]. Такий підхід спрямовує навчання на формування і розвиток 
компетентностей особистості як інтегрованого освітнього результату. Сформовані 
компетентності, вказує О. Пометун, можуть використовуватися в різних контекстах 
залежно від умов і потреб. Людина компетентна застосовує ті стратегії, які здаються 
їй найбільш прийнятними для виконання завдань, управляючи власною діяльністю, 
вона підвищує або модифікує рівень компетентності [2, с. 18]. 

За обсягом змісту освіти у системі компетентностей розрізняють: ключові, 
загальнопредметні, предметні. Ключові реалізуються на метапредметному рівні 
змісту. Загальнопредметні – на рівні змісту сукупності предметів, освітньої сфері, 
у результаті засвоєння змісту певної освітньої галузі у всіх класах середньої школи. 
Предметні компетентності формуються в рамках окремих предметів; упродовж 
навчання того чи іншого предмета в усіх класах середньої школи; упродовж навчання 
певного предмета протягом навчального року або ступеня навчання, ґрунтуються на 
загальнопредметних і є ступенями, рівнями їх набуття. 

У Державному стандарті предметна компетентність – це набутий учнями у 
процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із 
засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань [1].

Актуальність упровадження компетентністного підходу в правову освіту 
обґрунтовується важливістю і необхідністю формування у людини правової 
предметної компетентності, оскільки вона має бути спроможною співвідносити свої 
дії з чинним законодавством, жити та діяти згідно з його нормами, а також оцінювати 
своє життя та життя інших людей з позицій правомірності чи протиправності 
поведінки. 

Освітня компетентність є багатоаспектним і багатовимірним поняттям. 
Відповідно до Державного стандарту, компетентність складається із знань, умінь, 
досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці [1]. 

У результаті аналізу визначень правової предметної компетентності, 
правової компетентності студентів, сформульованих різними науковцями (Я. 
Кічук, Д. Клочкова, С. Нетьосов, К. Одинець, Т. Ремех, І. Романова, Ю. Сурмяк) ми 
встановили, що правова компетентність інтегрує правові знання, уміння, навички, 
способи діяльності, досвід правомірної поведінки, особисті установки і здібності, 
що формуються і реалізуються в діяльнісній формі; є системним утворенням. У 
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її структурі ми виокремили когнітивний, ціннісно-мотиваційний та практично-
поведінковий компоненти, що є взаємопов’язаними та взаємообумовленими. 

Когнітивний компонент включає спеціальні знання з правознавства, 
засвоєння яких учнями є передумовою формування у них правової предметної 
компетентності. Крім знань цим компонентом охоплюються також процедури їх 
отримання, необхідні вміння й навички роботи з джерелами правової інформації: 
підручником, словниками, довідниками, нормативно-правовими актами з метою 
отримання, накопичення, використання інформації, потрібної для розв’язання 
завдань у навчальній та позанавчальній діяльності; вміння самостійно здобувати 
правові знання, вільно, конструктивно й творчо використовувати їх, що передбачає 
вміння проводити певні логічні інтелектуальні операції.

Практично-поведінковий компонент включає вміння й навички 
застосовувати правові знання у навчальних та життєвих ситуаціях, для розв’язання 
як стандартних, за зразком, так і нестандартних завдань, містить вміння реалізувати 
приписи права для ефективної взаємодії з іншими учасниками не лише навчання, але 
й суспільного життя.

Ціннісно-мотиваційним компонентом у цілісній структурі правової 
предметної компетентності охоплюється: особистісне (у т. ч. емоційне) ставлення 
учня до держави і права, як об’єктивно існуючих явищ; система цінностей, в яку 
органічно вплетені загальнолюдські, національні, громадянські, морально-етичні, 
правові (політико-правові); вироблена на цьому ґрунті певна мотивація правової 
поведінки та реалізації права. 

Слід зазначити, що правова предметна компетентність – не просто 
інтегрований результат навчання, а складне індивідуальне утворення, відкрита, 
динамічна й певним чином самоорганізована система, яка формується як під 
впливом умовно зовнішніх факторів (навчальне середовище учня, викладання 
вчителем предмета), так і внутрішніх (внутрішня потреба самої особистості, мотиви 
учня до навчання, його здібності, пізнавальний інтерес тощо). Діяльність у такому 
випадку стає самодіяльністю, а компетентність як системне утворення не лише 
організовується ззовні, але й саморганізовується. До того ж, правова компетентність 
є не лише результатом навчальної діяльності учня на певному етапі навчання, але 
й може змінювати, удосконалюватися у подальшому, під час навчання у вищих 
навчальних закладах, професійної діяльності.

Отже, правова предметна компетентність – це здатність особи застосовувати 
набутий у процесі навчання правознавства в середній загальноосвітній школі досвід 
специфічної діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням 
правових знань. Як інтегрована здатність учня, вона складається з правових знань, 
відповідних умінь, цінностей і ставлень, що можуть цілісно реалізовуватися 
на практиці, отже, містить когнітивний, ціннісно-мотиваційний і практично-
поведінковий компоненти.  

Як бачимо, з позицій компетентнісного підходу правова предметна 
компетентність як сучасна мета і результат шкільної правової освіти спрямовує 
навчання правознавства на засвоєння учнями правових знань, вироблення 
предметних умінь і навичок, формування позитивного ставлення до явищ і процесів, 
пов’язаних з державою і правом, та відповідних ціннісних орієнтацій. Вона може бути 
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досягнута за умови активного залучення учнів до навчальної діяльності, розвитку 
у них інтересу до правознавства, їх інтелекту, критичного і творчого мислення, а 
також формування у них: цілісної системи знань, умінь і навичок, необхідних для 
дослідження, оцінювання й розв’язання правових (суспільно-правових) проблем, 
аналізу правових (суспільно-правових) подій, явищ, процесів і тенденцій у житті 
особи, у державі та світі; умінь здійснювати пошук правової інформації з різних 
джерел; почуття власної гідності, поваги до прав і свобод людини, гуманістичної 
системи цінностей, в яку органічно вплетені загальнолюдські, національні та 
правові цінності; правової культури, навичок правомірної, соціально-відповідальної 
поведінки та правомірної активності, активної громадянської позиції, готовності та 
здатності до компетентної участі у суспільному житті.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

Січко І. о.
кандидат педагогічних наук,

 доцент кафедри методики початкової освіти 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

    
 ФорМУВання ІнтереСУ До ПрироДооХоронноЇ ДІялЬноСтІ 

МолоДШиХ ШКолярІВ У ПроцеСІ ВиВчення  ПрироДи

       Екологічна ситуація в сучасному суспільстві викликала занепад промисловості, 
сільського господарства, зумовила появу великої кількості шкідливих 
речовин,побутових і виробничих відходів, що призвело до незворотніх зміни в 
біосфері Землі. Тому суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні та культурні в 
екологічному відношенні люди.  
       Сучасне людство має нові технології виробництва, за яких припиниться необдуманий 
та безвідповідальний вплив на навколишнє середовище, будуть враховуватись 
вимоги екологічних законів. Тільки в тому разі,коли господарська діяльність людей 
відповідатиме об’єктивним вимогам екологічної науки, а не навпаки, зміна природи 
людиною стане способом її збереження. Саме тому так важливо закласти стійкі 
мотиви бережливого ставлення до природи ще в школі. [3, c. 61]
       Педагогічна наука має певний досвід щодо дослідження окремих аспектів 
природоохоронного виховання. Значний інтерес мають праці вчених,зокрема з 
таких проблем: формування екологічної культури учнів загальноосвітніх шкіл ( 
С.Дерябо,М. Колесник, Е. Писарчук, Т. Русак, Н. Сєдова),особливості екологічного 
виховання молодших школярів ( В. Маршицька, Ж. Масенко, О. Онопрієнко,І.
Жаркова, Н. Пустовіт). Проте  питання формування мотивів природоохоронної 
діяльності молодших школярів досліджено не достатньо.
       Метою статті є аналіз передумов формування мотивації природоохоронної 
діяльності учнів початкових класів.
 У початковій школі природоохоронна робота здійснюється у таких напрямках 
виховання любові до природи: виховання вміння поводити себе в природному 
середовищі; встановлення екологічних взаємозв’язків  у природі; виховання активної 
життєвої позиції  стосовно навколишнього середовища; природоохоронна діяльність, 
тобто посильна участь у галузі охорони і збереження об’єктів  природи [5, с. 2].
     Розглянемо поняття «природоохоронна діяльність» в наступних аспектах: по-
перше, це поняття розглядається як органічна складова всієї екологічної культури 
суспільства і характеризує сферу взаємодії людства з природою[4, с. 45]. У такому 
розумінні поняття природоохоронної діяльності має історичний характер і 
визначається дослідниками як сукупність досягнень суспільства в його матеріальному 
та духовному розвиткові, закріплених у звичаях, етичних нормах, в усталених 
стереотипах ставлення людей до природи, поведінці у природному середовищі; по-
друге у педагогічному аспекті поняття «природоохоронна діяльність» вживається 
для визначення рис особистості,що передбачає наявність у людини відповідних 
знань і переконань,підпорядкування практичної діяльності вимогам раціонального 
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природокористування. У такому розумінні природоохоронна діяльність є показником 
свідомого, відповідального ставлення особистості до природи[1, с. 5].
      У зв’язку з необхідністю практичного впровадження природоохоронної 
діяльності у школах вводяться нові альтернативні програми, підручники, посібники, 
які написані згідно з новими вимогами. Викладаючи природознавство,учитель 
початкових класів має підготувати учнів до свідомого сприймання природничих наук 
у старших класах. А тому важливе завдання вивчення природознавства в початковій 
школі – це дати учням елементарні поняття про найпоширеніші предмети та явища 
природи, сформувати практичні уміння і навички догляду за рослинами, розкрити 
перед дітьми важливість і необхідність природоохоронної діяльності практичного 
спрямування, виховати у них наукове розуміння явищ природи [2].
      У контексті природоохоронної діяльності молодших школярів виділяють три 
групи мотивів: навчально-пізнавальні (пов’язані зі змістом навчальної діяльності 
і її процесом); широкі соціальні (мотиви  обов’язку і відповідальності; мотиви 
самовизначення і самовдосконалення); та вузько-особистісні мотиви[1, с. 7].
       Навчально-пізнавальні  мотиви закладені в самій учбовій діяльності і повязані 
із змістом та процесом учіння,оволодінням способом діяльності.Вони виявляються 
у пізнавальних інтересах, прагненні долати труднощі у процесі пізнання, виявляти 
інтелектуальну активність. Розвиток мотивів цієї групи залежить від рівня пізнавальної 
потреби, з якою дитина приходить в школу, й від рівня організації навчального 
процесу. У процесі формування цих мотивів враховується, що навчальний матеріал 
за своїм змістом є дуже різноплановим ( природничим, історичним, літературним, 
географічним).
     Широкі соціальні мотиви молодших школярів виявляються як мотиви 
самовдосконалення і самовизначення.  Ці мотиви зрозумілі школярам і пов’язані 
з деякими цілями. До них належать мотиви обов’язку й відповідальності, котрі 
спочатку не усвідомлюються дітьми, але реально діють у формі добросовісного 
виконання завдань учителя, прагнення відповідати всім його вимогам.
    Важливим суспільним мотивом природоохоронної діяльності повинно стати 
усвідомленням того, що забруднення навколишнього середовища є одним їз 
найсуттєвіших факторів, що негативно впливає на тривалість життя і здоров’я людей 
і збільшує небезпеку генетичних порушень [2, с. 51].
    Вузько-особистісні мотиви виявляються у формі прагнення одержати хорошу 
оцінку будь-якою ціною, заслужити схвалення вчителя чи батьків, уникнути 
покарання чи одержати нагороду (мотиви благополуччя) у формі бажання виділись 
серед однолітків, зайняти певне місце у класному колективі (престижні мотиви).
   Розвиваючи формування цих мотивів в аспекті природоохоронної діяльності, 
треба прагнути викликати у дітей передусім допитливість, а згодом – стійкий інтерес 
до природи і на цьому грунті – відповідальне ставлення до всього живого. Процес 
цей складний і тривалий, тому найперша умова його результативності, особливо в 
міській школі, - вихід навчання за межі підручника.
    Сама по собі природа не розвиває і не виховує, тільки «активна взаємодія з природою 
здатна виховати найкращі людські якості, ось чому у школі важливо забезпечити 
практичну природоохорону діяльність учнів, спрямувати її на збереження, 
примноження, впорядкування навколишнього середовища» [4, с. 46].
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   А починати слід з формування в дітей уявлення про природу рідного краю, потреби 
спілкування з нею, розкриття зв’язків між різноманітними її  об’єктами, взаємовпливу 
природи і людини. Вже в початковій школі учні мають усвідомити, що життя 
людини, її матеріальне й моральне благополуччя залежать від стану навколишнього 
середовища. Ці ідеї можна втілювати в різний спосіб: під час екскурсій до лісу (парку, 
водойми), коли діти спостерігають за змінами як у живій, так і в неживій природі та 
за працею людей, перевіряють прикмети про зміну погоди, з’ясовують особливості 
пір року; на прогулянках, в ході яких виявляються ті рослини найближчого оточення, 
що потребують охорони ( те ж саме і щодо тварин) або більш тривалих подорожей; « 
догляд за  квітами на пришкільний ділянці та  квітами в умовах класного приміщення; 
робота на навчально – дослідній ділянці, озеленення школи, дитячого садка; збирання 
насіння та плодів для пернатих; висаджування дерев і кущів на шкільному подвір’ї , 
за межами школи; прокладання екологічної стежинки; регулярна підгодівля птахів 
узимку, розвішування шпаківень, дуплянок; допомога дорослим у підгодівлі лісових 
звірів» [5, с. 3].
      Для учнів молодших класів, природа – це те цілісне,єдине,що викликає яскраві 
позитивні емоції. У їхньому життєвому досвіді триває процес накопичення перших 
вражень, отриманих від спілкування х природою.
      Висновок. Виховання мотивів природоохоронної діяльності потрібно починати 
вже в початковій школі; учні мають усвідомити, що життя людини, її матеріальне й 
моральне благополуччя залежить від стану навколишнього середовища.Всі види й 
форми природоохоронної  роботи дають найбільш ефект тоді, коли їх застосувати 
комплексно, не зводячи до буденного повторення вивченого на уроці матеріалу з 
підручника, їхня мета – розширити, поглибити, систематизувати набуті знання, 
сформувати в учнів уявлення про природу як джерело добра і краси, матеріального й 
морального благополуччя.
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Читання є одним із найважливіших видів комунікативно-пізнавальної 

діяльності учнів у процесі вивчення шкільного курсу англійської мови. Найбільш 
розповсюдженим способом іншомовної комунікації є комунікативне вміння та засіб 
спілкування читання англійською мовою, яким учні загальноосвітнього навчального 
закладу мають оволодіти відповідно до вимог чинної програми з англійської 
мови. У сучасних умовах суспільства підготовка старшокласників вимагає нового 
теоретичного і методичного підходу, на основі якого англійська мова повинна вивчатись 
як синтез усіх видів мовленнєвої  діяльності з тим, щоб була змога усвідомити іншу 
національну ментальність, відчути відмінну від звичної естетику сприйняття слова. 
Оскільки зазначене найяскравіше втілюється в художній літературі, художні твори 
різних жанрів мають зайняти місце серед мовних засобів навчання англійської мови у 
загальноосвітньому навчальному закладі.

 Як зазначає Т.Бабенко, навчання іноземних мов передбачає опрацювання 
оригінальних літературних творів, яке полягає в першу чергу у доборі високохудожніх 
текстів для читання, аналізу та перекладу. Науковець стверджує, що зміст творів таких 
класиків англійської та американської літератури, як Т.Драйзера, Дж.К Джерома, 
С.Моема, Е.Хемінгуея, О.Уайльда, Ф.Фіцджеральда, А.Мердока  дає змогу збагатити 
не тільки лексичний запас,  активізувати усне мовлення, але й зробити значний внесок 
у формування естетичних смаків учнів.

 Основою роботи з художнім текстом має стати не стільки запам’ятовування 
інформації старшокласниками, скільки активне оволодіння ними знаннями, 
формування в них здатності до самостійної діяльності, розвиток інтелектуальних, 
пізнавальних здібностей, емоцій та почуттів [1]. Це посилить тенденцію до розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків між явищами, вдосконалить уміння аргументувати, 
робити висновки, знаходити аналогії, інтерпретувати художні твори, оскільки 
особисте сприйняття та оцінювання художніх творів є невід’ємною складовою 
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розуміння тексту.

 Не дивлячись на позитивні чинники використання іншомовних текстів 
у навчанні взагалі (пізнавальну, культурологічну, естетичну цінність, сприяння 
розвитку мовлення),  необхідно усвідомити труднощі  у вивченні текстів. Переваги 
тексту (його нестандартна структура,  підтекст, інтерпретація, образність мови) 
можуть перешкоджати розумінню іншої мови і культури. 

 В умовах відсутності іншомовного середовища  більшість країнознавчих, 
соціокультурних та міжкультурних знань і понять засвоюються лише на основі 
лінгвостилістичних засобів художнього тексту, тому й виникає потреба в розробленні 
методики формування компетентності у процесі читання за допомогою художнього 
тексту.

 У чинній програмі з англійської мови  для загальноосвітніх навчальних 
закладів зазначено, що старшокласники повинні читати адаптовані уривки з 
автентичних текстів з повним розумінням, аналізувати їх та робити власні висновки. 
Однак кількість годин, відведена на засвоєння предмета у ЗНЗ (1-2 год. на тиждень) 
не забезпечує повноцінної професійно-методичної підготовки, необхідної для 
організації та проведення уроків домашнього читання. Тому саме питання організації 
та проведення уроків домашнього читання англійською мовою у старших класах  ЗНЗ  
залишається нерозв’язаним та недослідженим.

 Навчання читання автентичних художніх текстів дає змогу учням усвідомити 
проблеми їхніх однолітків за кордоном, ознайомитися з особливостями культури 
іншої країни, зрозуміти національно-специфічні особливості її народу, порівняти 
звичаї, традиції власної країни і країни, мова якої вивчається. Результатом цього буде 
оцінювання учнями літературних творів, розуміння культури, традицій інших народів 
тощо.

Метою роботи над фрагментом твору є навчання читання англійською мовою 
з повним розумінням автентичного художнього тексту та його інтерпретація. Це 
завдання передбачає такі рівні діяльності учнів:

1) ознайомлення зі змістовим планом тексту;
2) прогнозування змістового і смислового розгортання тексту;
3) виявлення ставлення автора до описуваних подій;
4) висловлення оцінки прочитаного, обмін думками.
 У процесі зазначеної діяльності вдосконалюється вміння учнів самостійно 

визначати лексичний зміст тих слів, які не заважають розумінню, розпізнавати і 
виділяти емоційно забарвлені слова і словосполучення, які характеризують душевний 
стан персонажів. Під час роботи над фрагментом художнього твору учні з’ясовують 
його проблематику, ознайомлюються з характерними особливостями жанру: 
захоплюючим сюжетом, дійовими особами, живою розмовною мовою героїв, зміною 
перспективи оповіді (авторською мовою та діалогічною мовою героїв). Пропонована 
система вправ спрямована на розвиток культури особистості, створює невимушену 
атмосферу.

 Процес роботи з художнім твором англійської мови може здійснюватися на 
різних етапах: дотекстовому (попередня робота з текстом); читання твору або уривка 
(операційно-пізнавальний етап); контролю розуміння прочитаного (контрольно-
оцінний  етап), а також творчому етапі (етап творчого осмислення, інтерпретації). 
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 До кожного етапу роботи з художнім текстом пропонуються різні типи 

вправ. За класифікацією Н.Скляренко до вступного спонукально-мотиваційного 
етапу у процесі роботи з художнім текстом  пропонуються передтекстові (дотекстові) 
вправи (рецептивно-продуктивні комунікативні, рецептивно-репродуктивні умовно-
комунікативні) [2].

 Мета попередньої роботи полягає в тому, щоб створити відповідну 
лінгвістичну й ситуативну атмосферу для сприйняття тексту, життєпису, творчого 
доробку автора, співвіднести із твором тексти інших жанрів подібної тематики. 
Операційно-пізнавальний етап передбачає передтекстові (дотекстові)  вправи  
(рецептивно-репродуктивні умовно-комунікативні).

 Метою подальшої діяльності є спрямованість на пошук певної інформації з 
художнього твору, активізація уваги та пам’яті, усвідомлення специфічної структури 
літературного твору.

  Мета контрольно-оцінного етапу  – виявити ґрунтовність розуміння учнями 
тексту. Це залежить не лише від виду читання, а й від спеціального спрямування 
на розуміння ідеї художнього тексту. За допомогою різних завдань визначається, 
наскільки старшокласник розуміє сюжетну лінію твору, усвідомлює функції 
образності, виразності, визначає авторську позицію, розкриває соціальну сутність 
персонажів. На цьому етапі пропонується використовувати післятекстові вправи.

 Етап творчого переосмислення передбачає використання післятекстових 
вправ. Основна мета цього етапу – критичне й аналітичне розуміння тексту. У 
процесі творчого етапу розвиваються вміння старшокласника розв’язувати проблемні 
завдання, аналізувати стилістичні й мовні особливості тексту. Учневі потрібно 
орієнтуватися на виконання ідейних операцій з інформацією (аналіз, синтез, відбір, 
перегрупування, конструювання нових зразків, пошук  аргументації).

На цьому етапі удосконалюються уміння творчого переосмислення. 
Основна увага приділяється створенню оригінального художнього  тексту (листа, 
вірша, оповідання, художнього перекладу), який збирає в собі весь зміст навчання на 
рівні сприйняття. 

 Завдання, які спрямовують увагу на  об’єкт і сприяють роботі з ним упродовж 
значного проміжку часу, є такими: прочитати текст і звернути увагу на те, як автор 
змальовує природу, інтер’єр, атмосферу в сім’ї; з’ясувати, як автор сприймає те чи 
інше явище; прочитати текст, спробувати відшукати у героя риси, які притаманні і 
тобі; прослідкувати особливості авторського стилю, добір лексики.

 Пропонована система роботи над текстом – лише один із можливих варіантів 
роботи в контексті міжкультурної дидактики й особистісно-діяльнісного підходу у 
навчанні іноземної мови. Практика доводить, що така система читання й опрацювання 
іншомовної художньої літератури підвищує інтерес учнів до неї, навчає їх аналітично 
осмислювати літературні твори.

література
1. 1. Журавлёва Л.С. Обучение чтению (на материале художественных текстов) / 

Л.С.Журавлёва, М.Д.Зиновьева. – М. : Русский язык, 1984. – 96 с.
2. 2. Скляренко Н.К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні / Н.К. Скляренко 

// Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання 
іноземних мов :збірник наукових праць. – К., 1992. – С.9-14.
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Перехід до інформаційного суспільства, в якому знання й інформація будуть 
основними виробничими силами, не може не вплинути на таку сферу людської 
діяльності, як освіта. Розповсюдження персональних комп’ютерів та ноутбуків 
дозволяє активно використовувати в процесі навчання педагогічні програмні 
засоби (ППЗ), тому на уроках все більше застосовуються інформаційні комп’ютерні 
технології (ІКТ) і програмне забезпечення. У навчальній програмі з інформатики для 
учнів 10 класу за рівнем стандарту передбачені навчальні години для навчання роботи 
з інструментальними засобами зі створення і обробки комп’ютерних публікацій. 
Головною навчальною метою є навчити учнів створювати інформаційні бюлетені 
і буклети за допомогою програмного засобу Microsoft Publisher 2007. Разом з тим 
навчальна практика потребує педагогічно опрацьованих комп’ютерних програмних 
засобів навчального призначення про комп’ютерні публікації, застосування яких 
дозволить інтенсифікувати процес навчання. У зв’язку з цим темою дослідження 
було обрано розробку педагогічного програмного засобу для навчання комп’ютерних 
публікацій у 10 класі за рівнем стандарту як допоміжного електронного навчального 
засобу, який створює педагогічні умови для організації як індивідуальної, так 
і групової роботи учнів, знайомить учнів із сучасними видами комп’ютерних 
публікацій, містить практичні завдання для опанування роботи з Microsoft Publisher 
2007.

Процес створення ППЗ за характером роботи можна віднести до проектно-
виробничої діяльності, результатом якої є кінцевий товарний продукт, який 
може бути використаний у реальному навчальному процесі [3,  с. 6]. Аналіз різних 
підходів до даного типу діяльності, аналіз досвіду використання різноманітних 
ППЗ у навчальному процесі в закладах освіти України, у близькому та далекому 
зарубіжжі показує, що доцільним є розробка таких узагальнюючих рекомендацій, 
які мають допомогти авторам в організації процесу створення зазначених засобів, 
тобто такої організації проблемно-орієнтованої проектно-виробничої діяльності, 
яка має забезпечити той рівень якості кінцевого продукту, який відповідає потребам 
користувача. Зрозуміло, що методики, про які йдеться, повинні відповідати сучасним 
технічним, ергономічним та педагогічним вимогам, враховувати вітчизняний 
і зарубіжний досвід в галузі використання ППЗ, базуватися на нових методах, 
способах та формах представлення знань, які характерні для інформатизованого 
суспільства, враховувати перспективи подальшого розвитку електронних засобів, 
зокрема, призначених для використання у навчальному процесі.



109

Наука в современном мире
Метою статті є опис етапів створення педагогічного програмного засобу для 

навчання комп’ютерних публікацій у 10 класі за рівнем стандарту.
В процесі створення ППЗ застосовувались інформація про комп’ютерні 

публікації і їх створення в настільній видавничій системі, які мають апаратну та 
програмну складові [1, с. 166]. В ППЗ використовується настільна видавнича система 
початкового рівня Microsoft Office Publisher. Основним об’єктом у Publisher 2007 є 
публікація як сукупність сторінок. [1, с. 168].

У ППЗ «Комп’ютерні публікації» обрана така побудова ППЗ, щоб нові знання, 
уміння і навики засвоювалися у зв’язку з раніше вивченим, закріплювалися і 
вдосконалювалися в певному порядку — в системі. В ході виконання дослідження 
був розроблений ППЗ «Комп’ютерні публікації» у вигляді електронного навчального 
ресурсу для навчання комп’ютерних публікацій у 10 класі за рівнем стандарту. 
Основний напрям створення ППЗ – подання навчального матеріалу для вивчення 
учнями і самопідготовки до уроку. У ППЗ «Комп’ютерні публікації» реалізовано такі 
можливості:

– представлений педагогічно структурований і ілюстрований 
теоретичний матеріал;

– надана можливість тестування для визначення рівня навчальних 
досягнень;

– передбачений доступ до галереї з фотозображеннями різних видів 
публікацій.

Розробка ППЗ «Комп’ютерні публікації» (рис.1) здійснювалася за такими 
етапами.

Рис. 1. ППЗ «Комп’ютерні публікації». Головна сторінка.
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Перший етап — розробка уроків. Каталог уроків містить усю необхідну 
навчальну інформацію (текст, зображення) за усіма темами курсу. На рис. 2,3 
представлені відповідно перший і другий уроки.

Рис. 2. ППЗ «Комп’ютерні публікації». Перший урок.

Рис. 3. ППЗ «Комп’ютерні публікації». Другий урок.
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Другий етап — опрацювання практичної роботи (рис. 4) для учнів, у якій наводиться 
докладний алгоритм дій, послуговуючись яким учні створюють інформаційний 
бюлетень і буклет. 

Рис. 4. ППЗ «Комп’ютерні публікації». Практична робота.
Третій етап — розробка навчальних тестів (рис. 5), призначення яких: оцінити 

навчальний рівень підготовки учнів.

Рис. 5. ППЗ «Комп’ютерні публікації». Тестові завдання.
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Четвертий етап — опрацювання галереї (рис. 6) з цікавою довідковою 

інформацією з комп’ютерних публікацій. Створений для поглибленого вивчення 
учнями комп’ютерних публікацій. 

Рис. 6. ППЗ «Комп’ютерні публікації». Галерея «Це цікаво».
Висновки. Таким чином, розробка ППЗ «Комп’ютерні публікації» відбувалася 

за чотирма етапами. Результатом стали чотири розділи «Уроки», «Практична 
робота», «Перевір себе», «Це цікаво», які сприятимуть створенню більш ефективних 
педагогічних умов для учнів, які вивчають інформатику у 10 класі за рівнем стандарту 
за розділом «Комп’ютерні публікації».
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

Минина е.В.
Магистр педагогических наук

Институт социального образования УрГПУ

ФорМироВание готоВноСти СтУДентоВ 
К СаМоСтоятелЬноЙ раБоте

Введение Государственных образовательных стандартов третьего 
поколения связаны с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. 
В традиционной системе образования студент накапливал знания «на всю жизнь», 
а новый формат предполагает приобретение им базовых знаний, необходимых «для 
жизни», т.е. «обучаемый» становится «обучающимся». Поэтому высшее образование 
призвано давать основу для его систематического продолжения в течение всей 
последующей жизни, наряду с общей и профессиональной подготовкой. 

Среди востребованных сегодня качеств личности можно выделить такие, как 
активность, организованность, самостоятельность, способность к мобилизации, к 
предельной концентрации всех жизненных сил для достижения поставленной цели. 
Однако система высшего профессионального образования по-прежнему направлена 
на субъект-объектное обучение студентов, которое нередко приводит к подготовке 
обученных, но не воспитанных.

Увеличение роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный 
пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, который должен 
строиться так, чтобы способствовать развитию у студента способности к творческому 
применению знаний, самоорганизации, быстрой и успешной адаптации в профессии 
и социуме.

Все это в значительной мере определяется готовностью студентов к 
самостоятельной работе, роль которой в последнее время значительно выросла и 
стала выступать в качестве проблемы, как в теоретическом, так и в практическом 
аспектах. 

Применительно к вузовскому образованию В.И. Загвязинский утверждает, что 
именно самостоятельная работа «формирует готовность к самообразованию, создает 
базу непрерывного образования», предоставляя возможность «быть сознательным и 
активным гражданином» [1;4].
 И.А. Зимняя считает, что самостоятельная работа обучаемого, есть следствие 
правильно организованной учебной деятельности, что мотивирует самостоятельное 
ее расширение, углубление, продолжение в свободное время. Ее выполнение требует 
достаточно высокого уровня самосознания, рефлексии, самодисциплины и личной 
ответственности. Являясь одним из видов учебной деятельности, самостоятельная 
работа рассматривается как важнейший элемент обучения и воспитания студентов, 
что отражено в письме минобразования РФ от 29.12.2000 N 16-52-138ИН/16-13 о 
рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы студентов 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 
в условиях действия ГОС СПО. Преподаватель в таком случае из транслятора знаний 
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превращается в менеджера образовательного процесса, организуя и направляя 
познавательную деятельность обучаемых. Эффективность самостоятельной работы 
определяется правильной организацией работы [2]. 

Поэтому актуальным становится формирование готовности студентов 
к самостоятельной работе, необходимой для получения качественного 
профессионального образования, эффективного включения в профессиональную 
деятельность и социальную жизнь. Учебный процесс в системе высшего 
профессионального образования играет решающую роль в развитии и накоплении 
опыта познавательной самостоятельности студентов как основы овладения любыми, 
в том числе и профессиональными знаниями. 

Важно показать студентам, что готовность к самостоятельной работе, к  
непрерывному поиску нового, актуального знания, к грамотному осуществлению 
информационных процессов (поиска, хранения, переработки, распространения) 
– одна из профессиональных компетенций специалиста в любой отрасли, которая 
определяет успешность его личностного роста и социальную востребованность [3].

На вопрос «Считают ли студенты необходимыми ежедневные самостоятель-
ные занятия?» из общего числа опрошенных утвердительно отвечают 38,8%; 24,1% 
респондентов признают за самостоятельной работой эпизодический характер; 37,1% 
анкетируемых считают, что она должна соотноситься только с практическими заня-
тиями. Такие данные позволяют утверждать, что далеко не каждый студент понимает 
значение и необходимость самостоятельного учебного труда и занимается самопод-
готовкой ежедневно.

На вопрос «Какова степень Вашей самостоятельности при подготовке к заняти-
ям?» ответы студентов разделились на две позиции: одни ориентируются на задания, 
сформулированные преподавателем, другие стремятся выходить за рамки предло-
женного для самоподготовки. 

Студенты  первого курса испытывают трудности, связанные с отсутствием 
готовности работать самостоятельно. У них недостаточно сформированы такие 
личностные качества, как самоконтроль, умение правильно распределять своё рабочее 
время для самостоятельной подготовки, обрабатывать полученную информацию и 
т.д. Студенты первого курса не умеют выполнять некоторые виды самостоятельной 
деятельности, необходимые для обучения в вузе. Так, им сложно самостоятельно 
работать на семинарских, практических и лекционных занятиях, выполнять задания 
без непосредственной помощи преподавателя. Все это свидетельствует о невысоком 
уровне готовности студентов первого курса к самостоятельной работе. Готовность 
студентов-первокурсников к осуществлению самостоятельной работы существенно 
влияет на их адаптацию к условиям обучения в вузе, к успешному овладению 
знаниями на новой ступени образования, а также препятствует формированию 
учебно-профессиональных навыков. 

Одна из главных задач вуза заключается в том, чтобы научить студентов учиться, 
сформировать у них способность ко все более сознательному и самостоятельному 
усвоению знаний и приобретению умений. Для этого в Институте социального 
образования УрГПУ был введен спецкурс «Культура учебной деятельности», целью 
которого является специальное обучение студентов необходимым и рациональным 
способам и приемам деятельности обучения в вузе.
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В содержании курса приводятся рекомендации относительно того, как 

планировать и организовывать свою учебную и профессиональную деятельность, 
овладевать навыками самоконтроля и самооценки, с пользой слушать и эффективно 
конспектировать лекции, готовиться к практическим и семинарским занятиям, 
работать во время экзаменационной сессии, научиться приемам рационального 
чтения учебной литературы. Большое внимание уделяется методам развития 
восприятия, управления вниманием, совершенствования памяти, что в свою очередь 
является фундаментом для самообразовательной деятельности студентов.

Внеучебная деятельность так же оказывает существенное влияние на 
формирование готовности студентов к самостоятельной работе и направлена на 
формирование системы ценностных ориентаций, убеждений личности. Внеучебная 
деятельность направлена на содействие всестороннему, гармоничному развитию 
студента, формированию социально-коммуникативных качеств, необходимых в 
будущей профессиональной деятельности. Данная деятельность направлена на 
создание условий для творческой самореализации личности, а также досуга студентов 
во внеучебное время.

Организация внеучебной работы со студентами представляет собой систему, 
которая одновременно выполняет несколько функций (обучающую, развивающую, 
контролирующую, дисциплинарную, интегрирующую) и имеет ряд характерных 
особенностей. Во-первых, внеучебная работа связана теснейшим образом с учебным 
процессом. Второй характерной чертой является признание лидерства как ценности, 
прививаемой высшим образованием.

Составным компонентом формирования готовности студентов к 
самостоятельной работе является научно-исследовательская деятельность. Студенты 
осваивают такие методы, средства и формы учебной деятельности, которые служат 
осуществлению не только учебных целей, но и подготовке будущих специалистов 
для продуктивной профессиональной деятельности, которая на этапе обучения в 
вузе находит свое отражение в проектных работах, курсовых работах, выпускных 
квалификационных работах, круглых столах, мастер-классах, конференциях и т.д.

Таким образом, целью самостоятельной работы является, формирование 
умений, навыков и, главное, развитие личностных качеств студента необходимых 
для овладения компетенциями и для формирования .
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теХнологичеСКое оБеСПечение ПеДагогичеСКого  ПроцеССа 
В ФорМироВании СиСтеМноЙ готоВноСти СтУДентоВ 

оБУчения В ВУЗе

Идеи технологизации образования получают все более глубокое научное 
осмысление и широкое применение в образовательной практике. На сегодняшний 
день в арсенале отечественной педагогики имеется большое количество различных 
образовательных технологий, в том числе таких, которые отвечают целям и задачам 
системно-деятельностного подхода к подготовке профессиональных кадров. Однако 
это не упрощает, а скорее усложняет задачу отбора конкретных технологических 
средств в соответствии с определенными образовательными целями. Оптимальный 
выбор технологий основывается на понимании сущности этого понятия и специфики 
технологической организации образовательного процесса.

Термин «технология» далеко не сразу был принят педагогами. Но и после 
того, как категория «педагогическая технология» прочно вошла в понятийно-
терминологическую систему образования, она продолжает эволюционировать, что 
выражается в последовательном расширении ее объема: от технологии как формы 
технического оснащения деятельности педагога – до качественно нового понимания 
педагогической деятельности как системно организованной, технологизируемой 
социальной сферы (Н.А. Алексеев, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, М.В. Кларин и др.).

К наиболее известным авторам – исследователям современных 
педагогических технологий за рубежом – относятся Дж. Кэрролл, Б. Блум, Д. Брунер, Г. 
Гейс, В. Коскарелли, Т. Сакамото, С. Сполдинг, Ф. Янушкевич и др. Изучение феномена 
педагогической технологии позволило выделить ряд ее безусловных преимуществ, 
благодаря которым она реализуется как систематическая, целенаправленная, 
сознательно проектируемая деятельность, отличающаяся от неструктурированного 
элементарного исполнения, поэтому служит достижению цели с наименьшими 
затратами [7].

Отечественная теория и практика применения технологического подхода 
к обучению отражена в научных трудах Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, Е.В. 
Бондаревской, П.Я. Гальперина, В.В. Гузеева, М.В. Кларина, Б.Т. Лихачева, В.М. 
Монахова, Г.К. Селевко, В.В. Серикова, Н.Ф. Талызиной, Г.И. Щукиной, П.М. 
Эрдиева и др. При этом в отечественной педагогической литературе в понимании 
и употреблении термина «педагогическая технология» существуют существенные 
разночтения: одни исследователи рассматривают технологию как процесс, другие 
как средство, третьи включают в ее состав педагогические условия, четвертые 
отождествляют ее с самой педагогической деятельностью.

Так, В.П. Беспалько определяет педагогическую технологию как совокупность 
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средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения 
и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные 
цели [2].

По мнению М.В. Кларина, педагогическая технология означает системную 
совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных 
и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей. 
Понятие «педагогическая технология», подчеркивает М.В. Кларин, соотносится 
в отечественной педагогике с процессами обучения и воспитания, в отличие от 
зарубежной, где оно ограничено сферой обучения. Поэтому понятие «педагогическая 
технология» шире, чем понятия «технология обучения» и «технология воспитания».

БГ.К. Селевко выделяет в педагогической технологии три аспекта:
•	 научный: педагогические технологии – часть педагогической 

науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 
проектирующая педагогические процессы;

•	 процессуально-описательный: описание (алгоритм) процесса, 
совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых 
результатов обучения;

•	 процессуально-действенный: осуществление технологического 
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных 
и методологических педагогических средств [4].

В целом в зарубежной и отечественной научной литературе на сегодняшний 
день предложено свыше трехсот различных дефиниций педагогической технологии.  

Однако к настоящему времени достаточно четко обозначилось и смысловое 
ядро этого понятия. Под влиянием системного подхода, с позиций которого учебный 
процесс рассматривается как целостная система, где нельзя ограничиться анализом 
отдельных составных ее частей, постепенно выделились и общие установки 
педагогической технологии, сущность которой Н.Ф.  Талызина определила как 
наиболее рациональные способы достижения поставленных учебных целей [6].

С этой точки зрения термин «технология обучения», который также широко 
применяется в педагогике, трактуется как системное конструирование учебного 
процесса, в соответствии с заданными исходными образовательными ориентирами, 
целями и содержанием обучения.

И это, безусловно, качественно новый этап в осмыслении рассматриваемого 
понятия, так как, исходя из него, технология – это своеобразная дидактическая 
система, стержнем которой является структура, позволяющая оптимизировать 
учебный материал, рационально дозировать знания и умения, подлежащие усвоению, 
экономить время обучающихся и преподавателей. Из такого понимания следует, 
что педагогическая технология занимается целевым проектированием процесса 
формирования личности средствами оптимизации учебного материала. Такая 
трактовка сближает педагогическую технологию с теорией оптимизации учебного 
процесса Ю.К. Бабанского [1], в которой уделяется внимание не только и не столько 
средствам обучения, сколько самой организации процесса и, в определенной мере, 
деятельности его участников.

Близка к этой теории и концепция научной организации учебного 
процесса, предложенная Д. Янушкевичем, с позиций которой технология обучения 
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определяется как «система указаний, которая в ходе использования современных 
методов и средств обучения должна обеспечить подготовку специалиста нужного 
профиля за возможно более сжатые сроки при оптимальных затратах сил и средств» 
[8, с. 24].

Определяя технологию обучения как процесс проектирования практики 
обучения, автор отмечает, что она предполагает:

• определение целей и задач;
• отбор адекватного предметного содержания;
• выбор объектов изучения и видов деятельности для разработки 

учебного курса;
• оценку достижения планируемых результатов обучения этому 

курсу, а также эффективности применяемых в обучении методов.
В этом случае технология обучения рассматривается как применение научных 

принципов к практике обучения, как «прикладная дидактика» (М.Ж. Арстанов, П.И. 
Пидкасистый и др.). Близки к этому пониманию и позиции относительно сущности 
технологии обучения, представленные в исследованиях Э. Бистерски, Дж. Брунера, 
В.В. Гузеева, В. Дьяченко, Э.И. Короткова, Т. Сакамото, Л. Салан, Ж. Целлера и др.

В целом разделяя такое понимание технологии обучения, В.П. Беспалько 
также отмечает, что главное в ней – «описание – проектирование процесса 
формирования личности учащегося, которое гарантирует педагогический успех 
независимо от мастерства учителя» [2, с. 12].

В.П. Беспалько вычленил требования, обязательные по отношению к 
технологиям обучения, применяемым в школьном образовании, которые адаптивны 
и к профессиональному образованию.

Во-первых, посредством технологий обучения педагоги должны стремиться 
свести к минимуму педагогические экспромты в практическом преподавании и 
перевести их на путь предварительного проектирования учебно-воспитательного 
процесса и последующего его воспроизведения в классе.

Во-вторых, в отличие от ранее использовавшихся методических поурочных 
разработок, предназначенных для учителя, технология обучения предлагает проект 
учебно-воспитательного процесса, определяющего структуру и содержание учебно-
познавательной деятельности самого учащегося.

В-третьих, существенная черта технологии обучения – процесс 
целеобразования. Если в традиционной педагогике проблема целей не особенно 
волнует теоретиков и практиков, «цели», задаются весьма нечетко, а степень 
их достижения определяется на «глазок», то в педагогической технологии – 
это центральная проблема, рассматриваемая в двух аспектах: диагностичного 
целеобразования и объективного контроля качества усвоения учащимся учебного 
материала и развития личности в целом.

В-четвертых, благодаря представлению о предмете технологии обучения 
как проекте определенной педагогической системы можно сформулировать важный 
принцип разработки технологии обучения и ее реализации на практике – принцип 
целостности, структурной и содержательной, всего учебно-воспитательного процесса 
[там же, с. 13].

Кроме того, при всем многообразии и содержательной наполненности 
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различных определений, нельзя не заметить, что они не дают достаточно четких 
оснований для разведения понятия «педагогическая технология» и смежных, близких 
по смыслу педагогических категорий. Поэтому одни и те же педагогические явления 
трактуются одними авторами как технологии, а другими – как педагогические 
или воспитательные «системы», «методы обучения», «виды обучения», «формы 
организации обучения» и др.

Между тем эти понятия не взаимозаменяемы и выражают различную 
педагогическую реальность.

Определяющее влияние на выбор технологий обучения оказывает 
парадигмальный методологический подход, положенный в основу образования 
в качестве ведущего, – это может быть традиционный (знаниевый), личностно-
ориентированный, компетентностный и т.д. Хотя на сегодняшний день, как правило, 
в любых, парадигмально ориентированных образовательных моделях, применяются 
технологии, адаптивные к разным парадигмам, тем не менее, их соотношение и 
акцентуализация меняются в зависимости от того, какой методологический подход 
ставится во главу угла.

К примеру, в реализации компетентностного подхода в профессиональном 
образовании, по мнению Э.Ф. Зеера [3, с. 52-53], важное место принадлежит 
технологиям саморегулируемого и развивающего обучения, к которым он относит:

•	 когнитивно ориентированные технологии: диалогические методы обучения, 
семинары-дискуссии, проблемное обучение, когнитивное инструктирование, 
когнитивные карты, инструментально-логический тренинг, тренинг рефлексии и др.;

•	 деятельностно ориентированные технологии: методы проектов и 
направляющих текстов, контекстное обучение, комплексные (дидактические) 
задания, организационно-деятельностные игры, технологические карты, 
имитационно-игровое моделирование технологических процессов и др.;

•	 личностно ориентированные технологии: интерактивные и имитационные 
игры, тренинги развития, развивающая психодиагностика и др.

Поиски путей совершенствования технологического обеспечения 
образовательного процесса ведутся по разным направлениям.

Поиски по линии репродуктивного обучения направлены на максимально 
эффективное объяснение знания, они ставят целью добиться непосредственного 
понимания учащимися явлений и процессов, которые изучаются. Все средства 
этих технологий служат тому, чтобы обучающийся логически усвоил предметные 
понятия, запомнил информацию и был готов ее воспроизводить устно и письменно, 
применять в адекватных ситуациях. Конкретно-дидактическая основа такого 
обучения во многом связана с развитием программированного обучения.

Поиски по линии продуктивной познавательной деятельности нацелены 
на то, чтобы обучающиеся от понимания общего для всех смысла того или 
иного научного факта, взаимосвязей, содержащихся в общепринятых научных 
определениях, переходили к более высокому уровню понимания – к пониманию как 
интерпретации, как осмыслению, то есть рождению своего индивидуального смысла. 
В этом аспекте одним из наиболее распространенных является исследовательское 
обучение, в рамках которого учебный процесс строится как поиск познавательно-
прикладных, практических сведений (новых инструментальных знаний о способах 
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профессиональной деятельности, разработки новых концепций и парадигм). 

Технологии, разрабатываемые и применяемые с целью развития 
познавательной деятельности обучающихся, способствуют освоению ими 
собственных путей к новому знанию, переживанию открытия знания, формированию 
потребности в постоянном, непрерывном познании. Однако они не обеспечивают 
деятельной активности обучающихся, их становления как субъектов деятельности 
– социальной, профессиональной и др. На решение этих образовательных задач 
направлены технологии активного обучения.

Технологии активного, деятельностного обучения опираются не только на 
процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое, продуктивное 
мышление, поведение, общение. При активном обучении обычно используются 
разные технологии: например, игровое проектирование, при котором участники 
занятия организуются в небольшие группы для работы над проектом, потом 
сравнивают результаты в условиях презентации каждого проекта на межгрупповом 
пленуме и затем обсуждают инновационные подходы и идеи; или, например, в 
мастер-классе, в творческой лаборатории преподавателя обучаемые анализируют 
разнообразные по жанру, виду и целевому предназначению ситуации-кейсы; или, 
например, на тренинге разыгрывают инсценировки, ситуации в ролях, отслеживают 
видеозаписи.

В последние годы в высшей школе все более широкое распространение 
получают модели учебной дискуссии, характерными чертами которой являются 
прежде всего обмен знаниями, сведениями; поощрение разных точек зрения и 
подходов; возможность критиковать или отвергать любое из высказываемых 
мнений; выработка коллективного, как правило, компромиссного решения, а также 
организация обучающей деятельности на основе игровой модели, предполагающей 
включение в учебный процесс имитационных игр, тренингов и упражнений при 
максимальной активности обучаемых.

Так называемые «интерактивные технологии» занимают важное место среди 
технологий деятельностного обучения.

К интерактивным (от англ. interaction – взаимодействие) относятся такие 
обучающие и развивающие личность интенсивные технологии, которые построены 
на целенаправленной и специально организованной для достижения определенных 
целей групповой и межгрупповой деятельности. Взаимодействие между всеми 
его участниками при этом основывается на «обратной связи», способствующей 
достижению взаимопонимания и развитию индивидуального стиля общения, а 
также коррекции учебного и развивающего процесса, на рефлексивном анализе или 
дебрифинге («здесь» и «сейчас») [5].

Практически любая интерактивная технология вызывает физическую, 
социальную и познавательную активность обучаемых, и каждая из них является 
значимой для достижения планируемых результатов в соответствии с поставленными 
учебными и развивающими целями.

Следует отметить, что выбор в пользу применения интерактивных 
технологий обучения не должен стать самоцелью преподавателя в образовательном 
процессе. Каждая из описанных технологий должна быть внедрена с учетом учебных 
целей и задач, особенностей группы обучаемых, их интересов и потребностей, 
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уровня компетентности, регламента и многих других факторов, обусловливающих 
возможности их внедрения, подготовки и реализации.

При выборе педагогических технологий следует учитывать ряд факторов 
педагогического процесса, к которым относятся:

•	 потенциальные возможности организационных форм учебной 
деятельности с точки зрения освоения с их помощью тех или иных профессиональных 
знаний, умений, формирования личностных качеств;

•	 функция учебной информации в педагогическом процессе (обучающая, 
контрольно-диагностическая);

•	 целевое назначение учебной информации (познавательного типа, 
операционного типа);

•	 возможности обучаемых (уровень учебно-познавательной деятельности, 
уровень базовой подготовки по предмету);

•	 возможности обучающего (уровень методической компетенции, 
методическая и техническая оснащенность учебного процесса);

•	 временные возможности (продолжительное время – более 45 минут, 
непродолжительное время – 45 минут и менее).
Педагогически скоординированное применение рассмотренных образовательных 
технологий в процессе подготовки студентов в вузе обеспечивает эффективность 
процесса формирования системной готовности студентов к успешной деятельности 
как цели образовательной деятельности.
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