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ПІДгоТоВКа МаЙБУТнЬого ВчиТеЛЯ геограФІЇ До органІЗаЦІЇ 
еКСКУрСІЙ У ПоЗаКЛаСнІЙ ДІЯЛЬноСТІ УчнІВ

ключові слова / keywords: вчитель географії /  geography teacher, позакласна 
робота / class work, підготовка вчителя / teacher training, зміст позакласної роботи/ 
content extracurricular activities.

Сьогодення ставить перед системою освіти низку нових проблем. однією 
з основних є виховання сучасного громадянина, що володіє творчим мислен-
ням, здатністю до самоосвіти. важливу роль у становленні особистості відіграє 
навчально-виховний процес в урочний і позаурочний час. Сучасний вчитель по-
винен володіти відповідними як професійними так і особистісними якостями для 
розвитку пізнавальних інтересів учнів до об’єктів і процесів навколишнього світу; 
забезпечення встановлення зв’язків у системі географічних знань, формування 
навчально-пізнавальної, інформаційної та картографічної компетенції, залучен-
ня до практичної діяльності щодо застосування отриманих географічних знань і 
вмінь у повсякденному житті.

Модернізація освіти передбачає удосконалення методів навчання, які б 
забезпечували не лише високий рівень засвоєння знань, ефективно розвивали 
відповідні уміння і навички, а й дозволяли організовувати позакласну діяльність 
учнів.  особливої уваги у цьому напрямку потребує професійна підготовка 
майбутніх учителів географії. вчитель повинен забезпечувати вирішення головних 
педагогічних цілей здійснення позакласного навчання географії, а саме:

1) розширення і поглиблення знань учнів з географії та підвищення заці-
кавленості цим предметом;

2) розвиток пізнавальних здібностей школярів, їхньої самостійності, гео-
графічного мислення й творчості;

3) реалізація комплексного підходу до розвитку й виховання особистості 
школярів;

4) виховання любові до рідного краю та батьківщини;
5) формування екологічної культури й бережного ставлення до довкілля;
6)  організація дозвілля учнів;
7)  закладання основ здорового способу життєдіяльності за умов поєднан-

ня краєзнавчої роботи з туристською [2, с. 383].
важливу роль у вирішенні цих завдань відіграють екскурсії, тому що не 

тільки забезпечують найвищу форму наочності в навчанні, а й  сприяють вивчен-
ню учнями свого краю, створенню в них запасу загальних уявлень і понять, роз-
вивають інтерес до навколишнього середовища, господарської діяльності людей, а 
отже, до географії. Саме екскурсії вносять образність у розуміння предметів і явищ: 
уява учнів знаходить опору в конкретних і реальних матеріалах, підкріплених і 
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збагачених словами вчителя; сприяють самостійній роботі учнів, розвитку вміння 
спостерігати; забезпечують поглиблене пізнання сутності і взаємозв’язків процесів 
розвитку навколишнього світу; впливають на формування переконань, розширю-
ють загальний і географічний кругозір.

Так, підготовка вчителя до проведення географічної екскурсії складається 
з таких етапів:

1) формулювання мети і завдань екскурсії;
2) складання маршруту й ознайомлення з ним на місцевості, вивчення до-

вкілля району екскурсії та його визначних географічних об’єктів;
3) визначення об’єктів спостережень чи досліджень і кількості та 

місцезнаходження зупинок під час екскурсії;
4) розробка змісту і прийомів роботи учнів на кожній зупинці;
5) визначення загального завдання та індивідуальних і групових за-

вдань учням;
6) розробка рекомендацій учням з підготовки приладів і обладнання 

для проведення спостережень чи досліджень;
7) розробка рекомендацій до виконання групових і індивідуальних 

завдань учасників екскурсії;
8) визначення характеру і форми звітної документації учнів, а також кри-

теріїв її оцінювання [2, с.395].
аналіз літературних джерел свідчить, що проблема підготовки вчителів 

географії до організації екскурсій має тривалу історію. Зокрема рекомендації щодо 
проведення шкільних екскурсій у природу були відображені в «уставі народних 
училищ» 1876 р., де висвітлено не лише окремі положення щодо типів училищ, 
змістового наповнення навчального матеріалу, методики проведення занять, вимог 
до вчителя, а й рекомендовано навчати учнів поза навчальним часом, зокрема у 
пункті 38 відмічено, що під час прогулянки учитель повинен звертати увагу учня 
на визначні пам’ятки  [ 3, с.651 ].

вперше було чітко сформульовано основні принципи проведення шкільних 
екскурсій, подана система навчальних екскурсій з урахуванням  шкільної програми 
у підручнику «Шкільні екскурсії, їх значення і організація» під редакцією б. Є. рай-
кова [5, с. 416 ]. 

Ф. Федорченко, досліджуючи екскурсійну діяльність в історії шкільництва 
початку хх століття, відмічає, що здійснювалися урядові заходи, спрямовані на виз-
нання екскурсії як одного із засобів впливу на учнів і водночас організовувалася 
робота з вчителями: самоосвіта, наукова робота на курсах, семінарах, видавнича 
діяльність  [4, с. 53].

основними елементами підготовки майбутніх вчителів географії є  тео-
ретична і практична підготовка  під час навчальних занять з педагогіки, вікової 
психології, методики викладання географії, основ екології. особливу роль у 
підготовці майбутнього вчителя географії до організації екскурсій у позакласній 
діяльності учнів відіграють польові навчальні практики з геології, метеорології, 
мікрокліматології, землезнавства, краєзнавства, гідрології, геоморфології. 

навчально-польові практики з географічних дисциплін забезпечують 
ознайомлення з прийомами орієнтування на місцевості, визначення і опис гірських 
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порід, основних форм рельєфу; закріплення знань із організації метеорологічних 
спостережень; дослідження і комплексний опис водних об’єктів. Саме під час 
практичної діяльності відбувається закріплення та застосування набутих у на-
вчальному процесі теоретичних знань.

Таким чином, у структурі підготовки майбутніх учителів географії до 
організації екскурсій, необхідно у навчальному процесі забезпечувати вивчення як 
теоретичних питань, так і організацію навчально-польових практик.
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доцент, кандидат технічних наук 

вінницький національний  
технічний університет

СУТнІСна ХараКТериСТиКа СаМоСТІЙноЇ роБоТи ЯК ЗаСоБУ 
наВчаЛЬноЇ ДІЯЛЬноСТІ МаЙБУТнІХ ІнженерІВ

Ключові слова: самостійна робота, навчальна діяльність, вміння самоосві-
ти, майбутній інженер.

Keywords: self-study, learning activities, the ability to self-education of future 
engineers.

Постановка проблеми. Постійний приріст інформації та знань вимагає 
адекватної їм особистості з відповідними навичками та здібностями. Сучасний 
стан економіки та виробництва у вищому ступені потребує розкриття індивіду-
ального потенціалу творчої особистості, реалізації її унікальності. Тому з точки 
зору довгострокової життєвої перспективи треба насамперед розвивати у майбут-
ніх інженерів навички самоосвіти, вміння швидко знаходити та засвоювати нову 
інформацію, вміння думати. навчити студента самостійно здобувати знання й удо-
сконалювати навички та уміння – головна задача сучасної освіти.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню самостійної роботи 
студентів студентів в сучасній психолого-педагогічній літературі приділяється зна-
чна увага. науковцями (о.леонтьєв, в.буряк, в.давидов та ін..) розглянуто само-
стійну роботу з точки зору самостійності пізнавальної активності. Питання плану-
вання, організація та витрати часу на позааудиторну самостійну роботу знайшли 
висвітлення в роботах М.Гарунова, Г. кудума, а. Сорокова. особливе значення для 
обґрунтування теоретичних факторів, які впливають на формування професій-
них умінь та розвиток творчих здібностей студентів мають праці л.Мельнікової, 
в.Гінецинського. аналіз цих матеріалів показав недостатню розробку питання са-
мостійної роботи майбутніх інженерів як засобу навчальної діяльності.

Мета статті  – систематизувати та охарактеризувати поняття «самостійна 
робота» майбутніх інженерів.

Виклад основного матеріалу. високо оцінюючи роль самостійної роботи в 
процесі навчання, Я. а. коменський наголошував: «...альфою та омегою нашої ди-
дактики нехай буде пошук і відкриття способу, за якого б учителі менше навчали, а 
учні більше б училися» [8].

Проаналізуємо, як трактують сутність самостійної роботи окремі дослідники. 
визначення будь-якого невідомого терміну починають із тлумачних словників. Так, в 
українському педагогічному словнику самостійність трактується, як одна з властивос-
тей особистості, що характеризується двома факторами: по-перше, сукупністю засобів, 
знань, умінь і навичок, якими володіє особистість; по-друге, ставленням особистості до 
процесу діяльності, її результатів і умов здійснення [4, с.297].

а що думають відносно самостійної роботи представники психолого-
педагогічної науки? Серед дослідників немає єдиного розуміння сутності само-
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стійної роботи. внаслідок цього існує багато різноманітних визначень самостійної 
роботи, які узагальнюють різні її ознаки. Проаналізуємо деякі з них. Так, зокрема, 
Е. брекотін стверджує, що науковий підхід до організації СрС ґрунтується на без-
упинному відновленні форм, методів і засобів навчання, широкому використанні 
евристичних методів проведення занять [1]. Е. Я. Голант [3], не даючи визначення 
поняття, підкреслює, що у теоретичному аналізі проблеми самостійної роботи не 
слід ототожнювати самостійність студентів в роботі як рису особистості із само-
стійною роботою як умовою виховання цієї риси. Заслугою Е. Я. Голанта є те, що він 
особливо виділяє внутрішню сторону самостійної роботи, відзначаючи, що вона 
виражається у самостійності думок і висновків [3].

розглядаючи організацію самостійної роботи, вчені вважають її:
1) засобом набуття знань (в. а. козаков); 2) методом навчання  

(в. к. буряк, л. в. Жарова, а. в. усова та ін.), за допомогою якого учні під керів-
ництвом вчителя і за його завданнями самостійно вирішують поставлену задачу 
в спеціально виділений для цього час і, виявляючи зусилля, завершують певний 
результат; 3) засобом, прийомом (І. Е. унт ); 4) формою організації навчальної ді-
яльності (б. П. Єсіпов, І. Шамова та ін).

Змістовна  сторона самостійної роботи розкрита в роботах П. І. Підкасис-
того [9], який визначає самостійну роботу як засіб організації та виконання учня-
ми визначеної пізнавальної діяльності, роблячи акцент саме на самостійній пізна-
вальній діяльності [9]. у вищій школі дослідник розглядає самостійну роботу як 
«... специфічний засіб навчання, який у конкретній ситуації засвоєння відповідає 
конкретній дидактичній меті і пізнавальному завданню; сприяє формуванню у сту-
дента на кожному етапі його просування від невідомого до відомого обсягу і рівня 
знань, умінь і навичок, необхідних для розв’язання певного класу пізнавальних за-
вдань, і, відповідно, просування його від нижчих до вищих рівнів розумової ді-
яльності; дозволяє виробити у студента психологічне настановлення на самостійне 
систематичне поповнення своїх знань і умінь з орієнтування у потоці наукової та 
спеціальної літератури, розв’язання навчальних, наукових та виробничих завдань; 
виступає важливим знаряддям педагогічного керування самостійною пізнаваль-
ною діяльністю студента в процесі навчання»[9, с.26].

на противагу, Е. брекотіну та П. Підкасистому в. козаков розглядає са-
мостійну роботу як один з видів навчальних занять, специфічною особливістю 
якого є відсутність викладача в момент навчальної діяльності студента [7]. у 
своїх роботах він визначає самостійну роботу як: « специфічний вид діяльності 
з навчання, головною метою якого виступає формування самостійності суб’єкта 
навчання, а формування його умінь, знань та навичок здійснюється опосередко-
вано через зміст і методи усіх видів навчальних занять» [7]. дослідник акцентує 
увагу на формуванні такої якості особистості як – самостійність, що найбільше 
нам імпонує в нашому дослідженні. дехто з науковців допускає пряме керівни-
цтво викладача у самостійній роботі студентів (о. а. нільсон), схильні вважати 
самостійною тільки ту роботу, яка виконується без прямої участі викладача (в. 
к. буряк, б. П. Єсіпов).

отже, самостійною роботою вважається будь-яка діяльність особистості, 
яка виконується без допомоги інших для досягнення поставленої мети.
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І.а. Зимня визначає самостійну роботу як «...цілеспрямовану, вну-

трішньо мотивовану, структуровану самим об’єктом у сукупності вико-
нуваних дій, контрольовану і кориговану у процесі діяльності» [6, с.177]. 
Проаналізувавши визначення самостійної роботи (Ср), що його дає  
М. Г. Гатунов, а саме Ср – це «виконання студентами різних видів завдань навчаль-
ного, виробничого, дослідницького і самоосвітнього характеру, які виступають як 
засіб засвоєння системи наукових та професійних знань, способів пізнавальної 
діяльності, формування навичок, умінь, досвіду творчої діяльності і професійної 
майстерності, позитивного ставлення до професії та оточуючого середовища»[2, 
с.44] можна відмітити, що не зустрічалося раніше в попередніх визначеннях, ак-
центування уваги на засобі Ср як позитивного ставлення до професії. основною 
ознакою самостійної роботи є наявність в кожному виді самостійної навчальної 
праці студентів так званої генетичної клітинки, конкретної пізнавальної задачі, що 
передбачає послідовне збільшення кількості знань і їх якісне ускладнення, оволо-
діння раціональними методиками і прийомами розумової праці, умінням система-
тично, ритмічно працювати, дотримувати режим занять, відкривати для себе нові 
способи навчальної діяльності [10, с. 75].

на наш погляд, розкриття єдності логіко-змістовної та процесуальної сто-
рін самостійної роботи вкрай необхідно, тому що воно дозволяє проникнути в суть 
самостійної роботи студентів, в її структуру і механізм.

розглядаючи самостійну роботу саме з цих позицій, н. Г. дайрі [5, с. 30] вка-
зує на такі її ознаки: 1) відсутність сторонньої прямої допомоги; 2) опора на влас-
ні знання, вміння, переконання, життєвий досвід, світогляд, використання їх при 
розгляді питання і вирішенні його по-своєму, вираження особистого відношення, 
висловлення власного аргументування, вияв ініціативи, творчого початку; 3) зміст 
роботи – освітнє, виховне, логічне – є важливим, повноцінним і тому збагачує сту-
дента, викликає напругу мислення і розвиває його.

отже, проведений нами аналіз наукової літератури свідчить про те, що са-
мостійна робота студентів із психолого-педагогічної точки зору набуває особливої 
важливості не тільки своїм підсумковим результатом, але й здатністю виховува-
ти самостійність як рису характеру майбутніх фахівців. остання проявляється в 
якостях мислення, у різних видах навчальної, наукової та громадської діяльності 
студентів та його соціальній поведінці.

дослідження н. а. аверіна, Ю. к. бабанського, н. Ф. Тализіної показали, що 
вміння вчитися означає вміння самостійно осягати таємниці навколишнього світу, 
володіти здатністю перетворювати світ, робити його досконалішим. Це загальне 
вміння містить такі види діяльності: а) раціональне використання часу; б) здат-
ність пошуку потрібної інформації; в) робота з довідковою літературою (підручни-
ками, довідниками, журналами, персональними комп’ютерами тощо); г) виділення 
головного, суттєвого в прочитаному та складання конспекту; д) доведення розпо-
чатої справи до кінця. більшість викладачів приходять до висновку, що рівень за-
своєння на лек ції нижчий, ніж на інших заняттях. лекція забезпечує лише знайом-
ство з мате ріалом, але не виробляє умінь, навичок, творчого оволодіння знаннями. 
вищий рівень засвоєння – трансформація, тобто творче оволодіння матеріалом (за 
теорією в. П. беспалько) неможливий без самостійної діяльності.



12

Badania naukowe naszych czasów 
успішність навчання залежить від реалізації мети, яку ставить перед собою 

студент у процесі позааудиторної діяльності. одним із найважливіших мотивів 
майбутніх інженерів є інтерес до обраної професії, прагнення бути конкуренто-
спроможним на ринку праці. відомо, що знання добре засвоюються при наявності 
мотивів: чим сильніші мотиви, тим ефективніше засвоювання. але в останні роки 
падав престиж інженерних спеціальностей, слабшали зовнішні мотиви. Забез-
печення безперервного поновлення знань фахівця та підвищення його інтелек-
туального потенціалу можливо лише за умов оволодіння студентів прийомами 
виконання завдань, вироблення певних алгоритмів опрацювання того чи іншого 
матеріалу. одною із суттєвих особливостей традиційної системи навчання у внЗ є 
зосередження уваги викладача на змісті навчального матеріалу, а не на діяльності 
студента. відповідно, діяльність студента часто направлена не на творче оволодін-
ня знаннями та способами виконання дій, а на конспектуванні матеріалу лекції, 
його запам’ятовуванні та відтворенні. Саме тому в рамках підходу до професійної 
освіти як засобу навчання майбутнього спеціаліста, необхідно передбачити в на-
вчанні  – посилення цінносно-орієнтовних, комунікативних компонентів навчаль-
ного процесу за рахунок включення дослідницьких робіт без готових шаблонів, 
підготовку доповідей, історичних довідок; використовувати ігрові форми навчан-
ня для збагачення емоційної забарвленості навчального процесу; слід заохочувати 
студентів до виконання міжпредметних завдань, що дозволить навчити студентів 
використовувати знання з різних галузей, для розв’язання конкретного завдання.

Висновки. реалізація впровадження самостійної роботи у процесі під-
готовки конкурентоспроможного фахівця, мобільного на ринку праці, потребує 
не лише використання і вдалого поєднання новітніх технологій у роботі, а й ра-
дикальних змін позиції викладача, підвищення його професійної майстерності, і, 
остаточно, його професійної мобільності, що передбачає повсякчасне вивчення 
свого предмета, удосконалення техніки його викладання, пошук можливостей про-
водити інтегровані заняття та складати міжпредметні завдання. викладач має на-
правити свої сили не лише на передачу своїх знань, а не забувати налагоджувати 
емоційний контакт зі студентами, підвищувати мотивацію навчання в позаауди-
торний час, удосконалювати форми контролю за самостійною роботою.

Література:
1. брекотин Э. и. Совершенствование самостоятельной работы студен-

тов важный фактор повышения качества подготовки специалистов /  
Э. и. брекотин // научная организация и контроль самостоятельной работы 
студентов как средство повышения их академической активности.  – барнаул, 
1987. – С. 25–29.

2. Гатунов М. Г. Самостоятельная работа студентов как пред-
мет психолого-педагогических и социологических исследований /  
М. Г.   Гатунов // Проблемы активизации самостоятельной работы студентов. – 
Пермь: Пермский ун-т, 1979. – С. 44–48.

3. Голант Е. Я. о развитии самостоятельности и творческой активности учащих-
ся в процессе обучения / Е. Я. Голант // воспитание познавательной активнос-
ти и самостоятельности учащихся. – казань, 1969. – ч. 1. – С. 36.



13

Научные исследования современности
4. Гончаренко С. у. український педагогічний словник /  

С. у. Гончаренко. – к. : либідь, 1997. – 376 с.
5. дайри н. Г. Главное усвоить на уроке / н. Г. дайри. – М. : Знание, 1984. – 80 с.
6. Зимняя и. а. Педагогическая психология: учеб. [для вузов] /  

и. а. Зимня. – М.: логос, 2001. – 384 с.
7. козаков в. а. Самостоятельная работа студента и ее информационно-

методическое обеспечение: [учеб. пособ.] / в. а. козаков  – к. : вища школа.–
1990. – 248с., С. 10–20, 69–71.

8. коменський Я. а. велика дидактика / Я. а. коменський // избр. Соч. – М.,1965. – 
С. 162.

9. Пидкасистый П. и. Сущность самостоятельной работы и психолого-
дидактические основы еë классификации / П. и. Пидкасистый // Проблемы 
активизации самостоятельной работы студентов. Межвузов. сб. н.тр., – Пермь: 
Пермский ун-т, 1979. – 400с., С. 23–32. 



14

Badania naukowe naszych czasów 
ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения

olga Fast
Eastern European national university  

named after Lesyaukrainka, 
 ukraine

STRATEgIES oF ENgAgINg STUdENTS IN LEARNINg USINg CoMPUTINg 
TECHNoLogIES

Annotation
This article deals with analysis of effective strategies of engaging students in learning 

on the basis of computing educational technologies usage. Among those are Problem-Based 
Learning, Collaborative Learning and Active Learning strategies. The innovative strategies that 
teachers need to practice to teach effectively with using computing technologies and stimulate 
students to self-study are characterized.
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Adnotacja
Artykule tym omówionyanalizyskutecznychstrategiiangażowania studentóww nauce-

na podstawieobliczaniawykorzystaniatechnologii.EdukacyjnejWśród tychsąProblem-Based Le
arning,CollaborativeLearningistrategie aktywnejnauki.Innowacyjnestrategie, które nauczyciele 
musząćwiczyćuczyćskuteczniez wykorzystaniemtechnologiiinformatycznychi pobudzićuczniów 
dosamokształceniacharakteryzują.

Słowa kluczowe: skuteczne strategieuczenia się, obliczająctechnologii eduka-
cyjnych, problemem-kształcenie przez, wspólneuczenie się,aktywne strategieuczenia.

Introduction
teaching is a form of art which is often enhanced by years of experience with 

students. teachers open the door of knowledge and invite the student in, but students 
must be willing to enter themselves. to facilitate students’ learning, teachers should create 
an engaging environment to effectively transmit knowledge to the learners. Computing 
technologies in this case help teacher not only to translate the knowledge but what is 
more important to organize students’ self-studying process.

how to teach effectively? according to the research, there are three main factors 
of effective teaching:

• how to teach;
• what to teach.
Through the use of advanced computing and telecommunications technology, 

learning can also be qualitatively different. The process of learning in the classroom can 
become significantly richer as students have access to new and different types of informa-
tion, can manipulate it on the computer through graphic displays or controlled experi-
ments in ways never before possible, and can communicate their results and conclusions 
in a variety of media to their teacher, students in the next classroom, or students around 
the world. For example, using technology, students can collect and graph real-time weath-
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er, environmental, and populations data from their community, use that data to create col-
or maps and graphs, and then compare these maps to others created by students in other 
communities. Similarly, instead of reading about the human circulatory system and seeing 
textbook pictures depicting bloodflow, students can use technology to see blood moving 
through veins and arteries, watch the process of oxygen entering the bloodstream, and 
experiment to understand the effects of increased pulse or cholesterol-filled arteries on 
blood flow.

The studies show that “students generally remember 10% of what they read, 26% 
of what they listen to, 30% of what they see, 50 % of what they see and listen to, 70 % of 
what they say, and 90% of what they say as they do something.” Thus, the students may 
only learn 50% or so from the “chalk and talk” traditional teaching method. Consequently, 
teaching by telling doesn’t work. to achieve effective learning, students must be

“active receptors of knowledge and constructors of their own knowledge”1.
Formulation and Solution a Problem
we know now  – based on decades of use in the educational process, on find-

ings of hundreds of research studies, and on the everyday experiences of educators and 
students,  – that, properly used, technology can enhance the achievement of all students, 
also improving teachers’ skills and knowledge. in order to be a good teacher, an educator 
should be knowledgeable in the discipline, passionate about the subject, enthusiastic in 
teaching.

S/he must emphasize concepts and critical thinking, encourage questions from 
the students. in this context computing technologies demonstrate a powerful potential in 
stimulating students’ to self-development and self-studying.

among the effective learning strategies, contributing to organization and stimu-
lating students’ self-studying are such strategies as problem-based Learning, Collabora-
tive Learning and active Learning.

Problem-Based Learning (PBL)
pbL is a learner-centered educational method. Students are gradually given more 

responsibility for their own education and become increasingly independent of the teach-
er. The duty of a teacher is to be a facilitator. The problems in pbL are designed to chal-
lenge students to develop effective problem solving and critical thinking skills.

in pbL learners attempt to solve a problem with information they already pos-
sess. They also identify what they need to learn to better understand the problem and how 
to solve it. in addition, the students assess each other after completing their work.

Collaborative Learning
This is an instructional method in which students learn in groups. Studies showed 

several positive effects of collaborative learning:
students became acquainted more quickly,
students became accustomed to speaking with confidence in the class using cor-

rect terminology,
the instructor was able to observe the effectiveness of the presentation,
the classroom was more relaxed and more friendly.
Example: Discuss four programming languages, their syntactic and semantics in 

1 Sokolov i., Stoytcheva M.newtechonologiesinForeignLanguageteaching: SomeMethodologicalissues. 
(http://fltests.btu.bg/newtechnologies.htm)
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detail. Then, assign written projects to groups of students. Students are required to learn 
one new language in a group of two, write a report, and present them in class.

Active Learning
Students are active participants in activities in the classroom. These activities 

can be discussing, solving a problem, reading, writing, or responding to questions that 
require more than factual answers. This is important because students who are passive 
have a declined concentration level after 15 minutes in the classroom. using audio-visual 
materials, case studies, collaborative methods, computeraided instruction, lab activities, 
projects, and writing activities can promote active learning in class.

Example: Deliver a lecture for 15 minutes and solve one or two problems on the 
board. Then, assign students 2-3 problems with slightly higher complexity to solve in the 
classroom. next, arrange dynamic groups of students to work on these problems. after 10-
15 minutes, ask a “randomly selected” student to demonstrate his/her programming codes 
using the computer. Students are allowed to ask him any question during his explanation. 
This means the student will write, for example, codes on the computer, run it to obtain 
correct results, and finally explain the efficiency of the algorithm and running time.

what innovative strategies do we need to practice to teach effectively with using 
computing technologies and stimulate students to self-study? here are some of the sug-
gestions, founded in research papers:

– talk with your students about their learning and your teaching practices. Stu-
dents should know they must assume responsibility for their own learning;

– ask students to identify how they learn best and ways in which they might 
improve their learning;

– tell students the “truth”. Students are responsible for their education. no one 
else is. They have to do some work on their own to succeed. “Most students coming into a 
high school computer science course are expecting to be able to program mind blowing 
3D games within a semester.” Make a connection with another discipline such as physi-
cal Education. if you can’t skate, it may take you months or years to become professional 
figure skaters. in other words, it takes years of practice to become competent in any field, 
and more to become an expert.

– provide hands-on activities;
– motivate youth to learn;
a deep-seated belief that “our future is in computers” motivates many students 

to take their computer learning seriously. Students are also motivated by their belief that 
computer skills will be useful in their personal lives. Enjoyment is also a motivator. as 
well, students identified a connection between their developing skills and sense of self. a 
sense of accomplishment is motivating.

–use regular classrooms for instruction before students start a new procedure on 
the computer itself, or demonstrate a procedure by taking control of the students’ screens. 
These strategies may help students attend to the teacher without distraction.

–encourage students to think aloud about the strategies they use to solve prob-
lems, to talk through the procedures they are learning, and to verbalize their thoughts and 
decision making processes;

– assign off-computer time and realistic, practical projects and case studies to 
encourage students to reflect on the meaning and application of what they are learning;
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– the computer class should be alive with students talking about how they are 

approaching their assignments. Students should be encouraged to discuss their ideas, to 
help each other, and to see both the teacher and other students as learning partners;

– emphasize self-evaluation so students understand they are responsible for their 
own learning. provide checklists to be completed before work is submitted so the onus is 
on them to check for completeness [3].

it should be especially emphasized on Multi-media technology usage in the edu-
cational process.

howard Gardner, professor of harvard university wrote that:
“Seven or more “multiple intelligences” that are of equal importance in human 

beings and develop at different times and in different ways in different individuals.Multi-
media can go a long way to addressing these intelligences, much more than traditional 
teaching methods”2.

Below is a list of the intelligences and the technology tools that can be used to 
teach to them.

Verbal/Linguistic intelligence: The ability to think, communicate, and create 
through words both in speech and in writing.

Word processing software stimulates learners to interact more closely with their work.
Audio and video recording can give students instant feedback on their story-telling 

skills and can help them develop them further.
Multimedia software helps students produce multimedia reports.
Telecommunications programs link students who correspond in writing.
Logical/mathematical intelligences: Memorize and perform mathematical op-

erations, ability to think mathematically, logically, and analytically and to apply that un-
derstanding to problem solving.

Multimedia products that graphically illustrate physics concepts.
providing challenging visual/spatial tasks which develop mathematical and logi-

cal thinking.
Develop higher-order mathematical thinking by making abstract ideas concrete.
Visual/spatial intelligence: The ability to understand the world through what we 

see and imagine and to express ideas through the graphic arts.
“Paint” programs that allow students who are unskilled with paper and brush cre-

ate art on computer screens.
Databases of art work.
Desktop publishing.
Camcorders to create documentaries.
Internet links to museums and virtual tours.
Bodily/kinesthetic intelligence: The ability to learn through physical coordina-

tion and dexterity and the ability to express oneself through physical activities.
Educational games which challenge fine motor coordination while developing 

logical thinking skills and mastery over abstractions.
Construction of lego robots and program their movement through the computer.

2 Gardner, howard (1999).intelligencereframed. Multipleintelligencesforthe 21st century, newyork: basic-
books. 292 p.
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Electronic fieldtrips – programs that allow students to interact electronically with a 

scientist who is exploring the depths of the Mediterranean or the inside of a volcano.
Musical intelligence: The ability to understand, appreciate, perform, and create 

music by voice or instruments or dance.
Students can hum into a synthesizer and make it sound like any instrument they 

want.
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) makes it possible to make music on 

an electronic keyboard, which can be made to sound like any instrument and then can be 
orchestrated electronically.

Interactive presentations of renowned classical music let students understand mu-
sic on many different levels; listening to it, seeing the score as it is played, hearing indi-
vidual instruments played alone, reviewing biographical material about the composer and 
learning about the music’s historical and cultural backgrounds.

Interpersonal intelligence: The ability to work cooperatively with other people 
and to apply a variety of skills to communicate with and understand others.

Clusters of students working together on computers learn more than individual 
students working alone.

Electronic networks linking students with their peers within the community and 
around the world.

Lumaphones allow students to see a picture of the person with whom they are 
speaking.

Intrapersonal intelligence: The ability to understand, bring to consciousness, 
and express one’s own inner world of thoughts and emotions.

Multimedia gives teachers the tools to turn the classroom into centers of student-
directed inquiry.

technology offers tools for thinking more deeply, pursuing curiosity, and explor-
ing and expanding intelligence as students build “mental models” with which they can 
visualize connections between ideas on any topic.

individual growth plans, developed jointly by the student, parents and teacher 
can encourage the development of intrapersonal intelligence. technology supports such 
plans with electronic records, videotaped interviews, and multimedia portfolios of stu-
dent work.

Speaking about my own teaching experience, i should admit some effective strat-
egies of using computing technologies in order to encourage students to self-study EFL. 
in particular students were suggested to:

1. use the internet to learn vocabulary, study grammar rules, and practice speak-
ing, listening, writing and reading through free exercises. There are a number of websites 
that offer ESL resources, like vocabulary lists, worksheets and lessons. Structure your own 
learning plan by finding and studying resources that teach the features of the English 
language that are most important to you.

2. purchase an English language teaching software programs that offer flexible 
yet structured plans that allow you to spend extra time learning what is most relevant to 
you while still guiding your study. They also include audio, video and textual elements 
that help you become familiar with all aspects of English study—reading, writing, speak-
ing and listening.
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3. Connect with an English language community using video, audio or typing 

chat. Finding an e-mail pen pal or chat partner, joining an online English conversation 
club or getting an online English tutor can help you improve your written or spoken Eng-
lish skills by increasing the time you spend speaking or writing the language. your tutor 
or study partner can also help you by correcting your errors and coaching you by point-
ing out areas of English grammar or pronunciation that you should study.

4. take an online ESL class at a college or university. Many colleges and universi-
ties now offer for-credit and non-for-credit distance learning classes. College courses offer 
a structured learning environment with an expert facilitator who can make sure you stay 
committed to your studies and offer you valuable feedback regarding your English skills.

Conclusion
technology is making a significant, positive impact on education. important 

findings in these studies include:
Educational technology has demonstrated a significant positive effect on achieve-

ment. Positive effects have been found for all major subject areas, in preschool through 
higher education, and for both regular education and special needs students. Evidence sug-
gests that interactive video is especially effective when the skills and concepts to be learned 
have a visual component and when the software incorporates a research-based instructional 
design. Use of online telecommunications for collaboration across classrooms in different 
geographic locations has also been show to improve academic skills.

Education technology has been found to have positive effects on student attitudes 
toward learning and on student self-concept. Students felt more successful in school, were 
more motivated to learn and have increased self-confidence and self-esteem when using 
computer-based instruction. This was particularly true when the technology allowed learn-
ers to control their own learning.

The level of effectiveness of educational technology is influenced by the specific 
student population, the software design, the teacher’s role, how the students are grouped, 
and the level of student access to the technology.

Students trained in collaborative learning, had higher self esteem and student 
achievement.

Introducing technology into the learning environment has been shown to make 
learning more student-centered, to encourage cooperative learning, and to stimulate in-
creased teacher/student interaction.

Positive changes in the learning environment brought about by technology are 
more evolutionary than revolutionary. These changes occur over a period of years, as teach-
ers become more experienced with technology.

Courses for which computer-based networks were use increased student-student and 
student-teacher interaction, increased student-teacher interaction with lower-performing stu-
dents, and did not decrease the traditional forms of communication used. Many students who 
seldom participate in face-to-face class discussion become more active participants online.

Greater student cooperation and sharing and helping behaviors occurred when stu-
dents used computer-based learning that had students compete against the computer rather 
than against each other.

Small group collaboration on computer is especially effective when student have 
received training in the collaborative process.
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«Может показаться, что искусству угрожает опасность потонуть в море 
разговоров о нем... нас преследует видение небольшого изящного тельца, анато-
мированного толпой любителей оперировать и анализировать. и мы вынуждены 
предположить, что в наше время искусство — это что-то неопределенное, так как 
слишком уж много говорится и думается о нем.

Причина этого заключается в том, что … наши идеи и опыт имеют тен-
денцию быть общими, но неглубокими или, наоборот, глубокими, но не общими. 
Мы отрицаем дар понимания вещей, который дается нам нашими чувствами. в 
результате теоретическое осмысление процесса восприятия отделилось от самого 
восприятия и наша мысль движется в абстракции». [1, с.19]

высказывание рудольфа арнхейма как нельзя лучше формулирует про-
блему и актуальность исследований механизма творческого процесса создания 
произведений искусства, и роли интуитивного в этом процессе.

вместе с тем изучение научных исследований, посвященных механизму 
получения интуитивного знания и педагогический опыт автора статьи в области 
преподавания декоративно-прикладного искусства и дизайна, предположили ана-
лиз смежной проблемы: определения места и роли интуиции в процессе обучения 
искусству. Этот аспект интересен тем, что в классической методологии преподава-
ния искусства для интуиции не предусматривается полноправное существование. 
но педагогический опыт говорит об обратном.

вопрос об особенностях проявления интуиции в формах духовной деятель-
ности человека многогранен. интуиция, как миг озарения, прозрения, непосред-
ственного постижения истины настаивает на более внимательном рассмотрении 
методологии исследований, открытий в науке и создания произведений искусства. 
указывает на определении необходимости субъективного в доказательной сфере 
науки и логико-объективного в образном формообразовании искусства.

Являясь предметом иррационального знания [5, с. 275], интуицию пара-
доксально сложно анализировать как отдельный элемент познания. Ее сущность – 
в неразделимом, практически синкретичном состоянии с несоизмеримым и даже 
противоречащим рациональным мышлением и логикой.

интуиция (лат. intuits  – взгляд, вид или intuitio  – пристальное всматрива-
ние)  – способность непосредственного постижения истины без опоры на логиче-
ские обоснования и доказательства. в акте интуиции непосредственно усматрива-
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ется сущность вещи [5, с. 277-278].

Проблема интуиции в истории философии принимала разнообразную 
трактовку, а само понятие “интуиция” включало многообразное и разноречивое 
содержание: [4].

1) интуиция как обыкновенный биологический инстинкт (врождённый), 
непосредственно указывающий живому существу то, что необходимо для продол-
жения жизни (анри бергсон, антиинтеллектуалистическая интуитивистская фило-
софия “творческой эволюции”).

2) интуиция как чувственная форма познания – ощущения и восприятия, 
которые противопоставляются рассудку и мышлению, но которые, как это обнару-
живает диалектический метод, не лишены элементов рассудка, иначе они не были 
бы средствами познания.

3) интуиция как учение рационалистов, находящих непосредственное зна-
ние в самих операциях рассудка или разума – интеллектуальная интуиция (декарт, 
“Правила для руководства ума”).

4) интуиция как скрытый, затаенный и бессознательный первопринцип 
творчества. Такие учения о подсознательной и организующей все творчество ин-
туиции выдвинули бергсон и Фрейд.

5) Так же следует отличать умозрительное (спекулятивное) [по материалам 
лекций а.н. Мушенко, Москва, 2005 год, hrevolution.allbest.ru] учение об интуиции, 
когда интуиция и рассудок трактовались как подчиненные моменты цельного зна-
ния, а само цельное знание на них не сводилось, но было в сравнении с ними чем-то 
новым (Платон, аристотель, новалис, Шеллинг, Фихте, Гегель).

в то же время нигде и никогда не существует интуиции в чистом и изолиро-
ванном виде. всякий интуитивно данный предмет требует определения, т.е. познается 
не только интуитивно и непосредственно, но анализируется рассудком [4].

для педагогического процесса важно понимание интуиции как специфи-
ческой форме познавательного процесса. в своей книге «в мире научной интуи-
ции. интуиция и разум» в.р.ирина, а.а.новиков раскрывают различные подходы 
к анализу познавательной роли интуиции:

интуиция как специфическая форма познавательного процесса характе-
ризуется неосознанностью, непосредственностью, внезапностью (в. Ф. асмус, а. а. 
налчаджян, Я. а. Пономарев).

взгляд на интуицию как на способность формирования наглядных пред-
ставлений объектов, не воспринимаемых непосредственным наблюдением, утверж-
дается в исследованиях в. П. бранского, луи де бройля.

интуицию, по мнению в.р.ирины, а.а.новикова, рассматривают и как 
специфический метод познания, заключающийся в “перескакивании” через опре-
деленные этапы логического рассуждения, благодаря чему возникает иллюзия пря-
мого непосредственного усмотрения искомого вывода (и. б. Михайлова).

интуиция как особая проницательная способность поставить проблему и 
предсказывать результат исследования у С. и. вавилова.

наряду с этим интуиция  – это форма человеческого познания, выражаю-
щаяся в специфическом сочетании чувственного и рационального моментов (П. в. 
копнин).
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интуиция объявляется специфическим способом взаимодействия чув-

ственного и логического познания (а. Эйнштейн).
По мнению исследователей, большие возможности интуитивного постиже-

ния истины, приводящие нередко к феноменальным результатам, дают основания 
рассматривать интуицию как способность к неограниченной богатой фантазии, 
более точно, к способности вырабатывать невероятные идеи (д. и. блохинцев).

однако в современной научной практике часто интуиция представляет со-
бой нечто лишнее, нежелательное в упорядоченном ходе научного исследования. 
и если для ответа на поставленный вопрос в процессе научной деятельности еще 
признается необходимость интуиции, для завершенности научной работы важным 
условием является как раз полное от нее избавление. «истина, усмотренная интуи-
цией, в дальнейшем должна пройти через этап доказательства и обоснования»[3]. 
особенностью интуиции является то, что она есть познание личностное, субъек-
тивное, а научное знание безличностно, объективно. уже поэтому возникает види-
мое противоречие между такими двумя сферами человеческой деятельности, как 
наука и искусство.

основными различиями между наукой и искусством являются следующие 
утверждения.

во-первых, наука обосновывает и объясняет, а искусство добивается по-
нимания и коммуникации. Это связано с отличием между гуманитарным знанием 
и знанием естественнонаучным. оно основано не на разнице в способах получения 
этих знаний, а на разнице в способах их восприятия.

во-вторых, наука как бы обращается к всеобщему, к разуму. искусство 
же – к личному, к интуиции, к инсайту.

в-третьих, задачей науки является доказательство соответствия чего-либо 
определенной норме, а искусство допускает существование объектов особенных и 
нестандартных.

однако, как показывает история науки и искусства между двумя этими 
сферами человеческой деятельности можно провести весьма явные параллели. на-
пример, нечеткость границы между объективностью и субъективностью, с одной 
стороны, и уникальность момента понимания в науке, сходная с уникальностью 
творения нового в искусстве – с другой. искусство, наравне с наукой, представляет 
собой некий кумулятивный процесс (а. бретон). и именно интуиция является со-
поставляющим фактором для процессов, происходящих в науке и искусстве.

однако если параллели между наукой и искусством имеют обоснованный 
характер, то объединяющая их интуиция, наоборот характеризуется своей необо-
снованностью. в исследованиях можно найти утверждение, что подходы к ее роли 
с точки зрения науки и с точки зрения искусства принципиально различаются, так 
как в науке не доказанное знание не является конечным знанием, а в искусстве, на-
против, интуитивное озарение есть и начало, и конечная цель, и даже оправдание 
самого искусства.

однако и в науке почти всегда остается некоторая часть понятий, кото-
рые практически невозможно логически обосновать, так называемая «интуиция-
суждение»[3], например, достаточность опытных данных для подтверждения тео-
ретического положения. интуиция присутствует в системе доказательств, как в 
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науке, так и в искусстве, но искусство почти целиком опирается на нее, а наука 
использует её только как связку в спорных, сложнодоказуемых местах.

вопрос интуиции в искусстве часто рассматривается в контексте практи-
ческого ее существования в творческом акте создания произведения искусства. 
Причем речь не идет о профессиональном художнике-практике, а о студенте, ко-
торый только начинает осваивать профессиональное мастерство. основная харак-
теристика методического процесса обучения творческому процессу может быть 
сведена к реализации схемы Петра Энгельмейера. Петр Энгельмейер предложил 
следующую схему творческого процесса:

Первый акт – акт интуиции и желания. Происхождение замысла.
второй акт – акт знания и рассуждения. выработка схемы или плана.
Третий акт – акт умения. конструктивное выполнение изобретения.
действительно, любая методика обучения творческому процессу ведется 

через замысел (постановку задачи), нахождение новой идеи (решение задачи) и 
разработку этой идеи (конструктивное ее воплощение).

однако как показала практика преподавания декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, преподаватель достигает цели формирования в студенте спо-
собности ведения индивидуального творческого процесса создания и воплощения 
нового замысла в форму в том случае, если он не только достигнет теоретических 
и практико-ориентированных знаний, умений и навыков в профессиональной об-
ласти, но и выработает в себе механизм возникновения интуиции (можно назвать 
творческой интуиции).

основным активным методом обучения, позволяющим развить в студенте 
если не творческую интуицию, то способность интуитивного выбора, является про-
ектирование. художественный проект позволяет максимально приблизить учеб-
ный процесс к индивидуально-творческому процессу. однако обучение творческо-
му процессу и сам творческий процесс в значительной мере отличаются. отличие 
состоит, прежде всего, в том, что в образовательной сфере обязательно существует 
коммуникативный процесс как минимум двух уровней: преподаватель-студент и 
студент-студент. Следовательно, на формирование способности к творческой ин-
туиции будут влиять внешние факторы, например, интуиция и практический про-
фессионализм педагога или анализ практической деятельности других студентов 
или другими студентами.

Гипотетически схема этапов обучения творческому процессу студентов 
педагогом с учетом коммуникативного воздействия педагог-студент может выгля-
деть так:

Этап первый: педагог – демонстрация проблемы, постановка цели и задач; 
студент – акт восприятия проблемы.

Этап второй касается только деятельности студента. в ходе восприятия со-
держания цели и задач, возникает многочастный креативный акт решения студен-
том первоначальных творческих проблем (представление им многовариантности 
решений на основе преобразования наглядных образов (аналогов) к новому по-
нятию (модели).

Этап третий – интуитивный акт выбора педагогом замысла (точка отсчета 
для решения проблемы студентом) как высшая точка понимания сущности про-
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ектируемого объекта. выработка педагогом индивидуальной схемы и плана дости-
жения замысла произведения искусства.

Этап четвертый: студент – акт логического рассуждения студентом в области 
выбранного замысла. выбор средств художественной выразительности. Педагог  – акт 
подтверждения преподавателем логического рассуждения студента (анализ педагогом 
выбранных студентом художественных средств достижения замысла).

Этап пятый: педагог  – акт обучения умениям; студент  – многочастный 
креативный акт материального и технического решения замысла (представление 
многовариантности решений преобразования выбранного понятия (модели) к но-
вому чувственно-наглядному образу.

Этап шестой: интуитивный акт выбора педагогом материального и техни-
ческого оформления понятия-модели в наглядно-чувственный образ.

Этап седьмой: материально-технический акт воплощения студентом за-
мысла в объект искусства.

Этап восьмой: соотнесение воплощенного чувственно-наглядного образа с 
первоначальным замыслом или искусствоведческий анализ (обоснование целесоо-
бразности индивидуальной схемы взаимодействия интуитивного и логического 
в творческом процессе создания объекта искусства)  – анализ, осуществляемый и 
студентом, и педагогом на разных стадиях образовательного процесса.

Предложенная автором статьи схема этапов обучения студентов творче-
скому процессу весьма условна и ни в коем случае не претендует на завершенность. 
Скорее она  – результат только педагогического опыта, наблюдения и руководства 
проектной работой студентов, которая ставит немало вопросов в тот момент, когда 
речь идет о формировании творческого мышления личности. опыт показал, что, 
во-первых: обучение, основанное только на логических приемах порождает, ско-
рее, ремесло, чем искусство. во-вторых: именно творческий авторитет педагога у 
студентов (его можно назвать верой в «профессиональную» интуицию педагога-
художника) дает возможность развить у них способность к интуитивному выбо-
ру в собственном творческом процессе. в-третьих, можно отметить интересный 
факт, что в процессе обучения студентов искусству, развитие способности интуи-
тивного выбора идет через обратный ему процесс  – логический анализ. То есть, 
педагог предлагает единственность интуитивного выбора, например, замысла из 
предложенных вариантов креативных решений как некий уровень сущности объ-
екта искусства, который студент постигает логическими средствами композиции, 
технологии материала, знаниями психологических особенностей визуального вос-
приятия. в-четвертых: именно на этапе материально-технического акта воплоще-
ния замысла в объект искусства, т.е. когда студент совмещает мыслительные опера-
ции с тактильными, может возникнуть тонкое интуитивное ощущение сущности 
будущего объекта искусства. в этом случае изначальная проблема будет решена 
максимально.

Продуктивность предложенной схемы проектного обучения творческому 
процессу зависит от многих факторов: творческого и педагогического опыта пре-
подавателя, индивидуальных особенностей студента (психологических, организа-
ционных). немаловажный фактор – с каким объемом непосредственного и опосре-
дованного знаний студент подходит к решению проектной проблемы.
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непосредственное знание, как результат осознанной и неосознанной форм 

отражения, выступает началом и предпосылкой всякого знания (не только научно-
го), в том числе и интуитивного.

исследование в.р.ирины, а.а.новикова «в мире научной интуиции. инту-
иция и разум» дает анализ непосредственного и интуитивного знаний в процессе 
получения знаний вообще. их выводы и анализ собственного проектного руковод-
ства у студентов, дали возможность сделать следующие предположения:

– творческий процесс создания объектов искусства у детей основывается 
на непосредственности знаний, можно предположить, что интуитивная способ-
ность у детей находится лишь в зачаточном состоянии;

– активность непосредственного знания в детском возрасте постепенно с 
изучением аналитических методов постижения наук входит в состояние пассив-
ности, однако интуиция при этом может еще не начинать развиваться; (возможно, 
именно этот факт является доказательством, например того, что дети до подрост-
кового возраста все «умеют рисовать», с взрослением это качество исчезает, если 
его не развивать специально);

– творческая интуиция активно развивается именно в профессионально-
значимой научной образовательной сфере.

Еще одна важная проблема обучения искусству: обучение студентов 
раскрытию и извлечению собственных знаний из общего объема криптогнозы 
(от греч. kryptos  – тайный, скрытый и gnosis  – знание, понимается временно 
неосознаваемое знание, полученное от непосредственного взаимодействия че-
ловека с объективным миром, включающее в себя весь предшествующий опыт 
субъекта, но не используемый им ранее)[3], а именно: из общей суммы зна-
ний, приобретенных человечеством на данном этапе исторической практики и 
суммы знаний, которой располагает конкретный студент. на курсах повыше-
ния квалификации в Московском государственном университете печати (11-
27 апреля 2010 года) слушателям (в том числе и автору статьи) были предостав-
лены материалы по методике преподавания графического дизайна профессора 
в.Е.валериуса. уникальность этой системы состоит в обязательных этапах рас-
крытия и извлечения объема знаний, полученных от живого созерцания через 
обучение абстрактному мышлению к практике. например, при разработке фир-
менного стиля или иллюстрированного книжного организма, имеющего свой 
контент, обязательным является условие рождения замысла через креативные 
решения жизни абстрактной формы, полученной на базе контента и раскрытия 
непосредственного знания студента. Это совершенно логично, ибо первона-
чально пассивное состояние непосредственного знания у студента, не дает воз-
можность увидеть сущности объекта за деталями постоянно анализируемого 
окружающего пространства. При постановке проблемы решения замысла ми-
нимальными средствами, активизируется мыслительный процесс, становится 
напряженным, что в свою очередь способствует раскрытию непосредственного 
потенциала студента и, как следствие, получению интуитивного знания.

конечно данная статья  – это лишь тема для глубокого размышления о 
механизмах влияния интуиции на плодотворность творческого процесса. однако 
вывод сделать все-таки возможно: в процессе обучения созданию объектов искус-
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ства интуиция является не только неотъемлемым механизмом создания (или по-
лучения) нового знания, но и одним из критериев определения и спецификации 
искусства.
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recently is observed the tendency of decrease in interest of students to 
occupations of foreign language. traditional forms of education cardinally lag behind 
modern perception of information: students abstractedly study a presented material, 
preferring to look through furtively news on social networks on smartphones. in the 
course of standard training there is no opportunity to realize the needs for self-expression, 
self-knowledge of students. practical lecture is directed generally on passive assimilation 
of a material offered by the teacher, learning of rules, without abilities, tendencies and 
interests of students.

Formation of the active personality is impossible without activity in mastering by 
knowledge. having departed from a template, it is possible to create interesting examples 
of non-standard forms of education that will allow to return the lost interest to learning of 
foreign language. The teacher should to some extent away from the standard of practical 
lessons, to make something new that could attract attention, to intensify the activities of 
the students, make them act, to think, to search. The use of new technologies in English 
language teaching is caused not only by the desire for novelty, this training also allows a 
learner-centered approach.

relevance of application of new information technologies is dictated, first of 
all, by pedagogical needs for increase of efficiency of developing training, in particular, 
requirement of formation of skills of independent educational activity, research, creative 
approach for training.

More and more various resources of the internet, and also emergence of a 
large number of training materials on compact disks, set a task of carrying out complex 
researches of opportunities and features of their application in educational process.

in training special relevance is gained by a problem of regularities of informative 
processes. Therefore before in a new way building educational process, it is necessary to 
carry out diagnostics of informative processes of trainees. in the organization of perception 
it must be kept in mind that on the modality pupils are conditionally distributed on 
“audial”, “visual” and “kinestetik”.

“audial” – the one who receives the main information through hearing. “Visual” – 
the person perceiving the most part of information by means of sight. “kinestetik” – the 
one who perceiving information through other feelings (sense of smell, touch, etc.) and by 
means of movements. The test of a.Levis and F.pukelik will help to carry out with students 
diagnostics on definition of representative system (the leading channel of perception, 
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processing and information storage).

why is it important to know how the trainee perceives information?
on practical occupation the teacher can submit information, using all channels 

of perception: both sight, and hearing, and kinestetik channel. Then each of trainees has 
a chance to acquire at least part of these messages. Exactly so usually also occurs. This 
chance considerably increases, if, for example, both the teacher and the student – “visuals” 
(or “audials”). From what channel at the trainee the leader, depends development of many 
important skills. For example, reading or writing. Features of mental work significantly 
differ (for example, the distractibility, especially memory, etc.).

using computer technologies, the teacher will consider these features of students 
and to provide information in that look in which it will be better acquired by them.

The computer can be used at all stages of process of training: at an explanation 
of a new material, fixing, repetition, control.

The computerization of training has considerable impact on all components 
of modern educational system and, in particular, on discipline “Foreign language”: its 
purposes, task, contents, methods, technology.

training in a foreign language with use of the computer differs a number of 
advantages:

* training individualization;
* interest of students to the computer leads to high motivation of process of 

training;
* students willingly carry on dialogue with the computer, they increase the 

general, computer and language culture;
* possibility of providing direct feedback;
* the computer doesn’t show negative emotions at repetition of mistakes;
* objectivity of a mark;
* effective implementation of exercises and trainings [2. p. 143].
Characteristic disadvantages of training with a computer: abuse of computer 

effects, redundancy of paints; in a subject it is very difficult to adapt ready training 
computer programs for a traditional lesson as they not always correspond to the working 
program of discipline, the methodical purposes and the didactic principles in training.

Specific of the subject “Foreign language” is that a leading component of the 
content of training in a foreign language are not bases of sciences, and ways of activity – 
training in different types of speech activity: to speaking, listening, reading, writing. it is 
possible to train in speech activity only in live communication, and the partner is for this 
purpose necessary. The computer program, the compact disk, what interactive thus they 
wouldn’t be, can provide only communication with car. The exception is made only by 
telecommunications, when the student enters live dialogue (written or oral) with the real 
partner – the native speaker.

Computer programs have to be used as important, but an additional component 
of the training program, on an equal basis with traditional materials and methods. 
working with the computer, inevitably it is necessary to change all structure of a lesson 
and in general its competence. it is necessary to define specifically the corresponding role 
and a computer place in educational process, to specify and determine the main concepts, 
to introduce methodical and technical aspects.
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at creation of educational process with application of computer training programs 

it is necessary to choose the concrete section from the working program; to design a set 
of tasks; to choose software for selection of tasks; to carry out expertise of the picked-up 
computer tasks; to develop methodical recommendations for the being trained.

work with the computer not only promotes increase of interest to study, but 
also gives the chance to regulate presentation of educational tasks of difficulty degree, 
encouragement of the correct decisions. besides, the computer allows to eliminate 
completely one of the most important reasons of the negative relation to study  – the 
failure caused by misunderstanding of a material or a problem in knowledge. This aspect 
also is provided by authors of many computer training programs. The trainee was given 
opportunity to use various handbooks and dictionaries which can be caused on the 
screen by means of only one click on a mouse. working at the computer, the student has 
an opportunity to finish the solution of a task, relying on the necessary help [4. p. 38].

important feature of the computer in teaching and educational process on a 
foreign language is that he can be “interlocutor” of the trainee, i.e. work in communicative 
the directed dialogue mode and definitely, for example, from graphic means, the analyzer 
and a synthesizer of speech to fill absence of the natural interlocutor, modeling and 
imitating his nonverbal and speech behavior.

The computer allows to show elements of regional geographic character, feature of 
an environment and a situation which can be used as a formation background at trainees 
of speech activity in a foreign language on the display screen. The computer possesses 
great opportunities for creation of the color images which are giving in to necessary 
transformations in set limits.

noted possibilities of the computer do it by a fine technical tool for different 
explanations and generalizations of the phenomena of language, speech and speech 
activity.

now there is a big variety of modern multimedia programs where it is possible 
to find enough exercises for being trained all age and different levels of knowledge. For 
example, “bridge to English – Doki English” is an animated world where you can be trained 
in a game form in English. “Movie talk. English. The interactive video-course” will help 
you to improve perception of English speech aurally. “English in action. The royal family” 
is a computer course on the basis of video records from life of the british royal family.

Computer training programs have huge databases, provide high technological 
effectiveness of performance of separate training exercises, give the chance to combine 
most optimum analysis and imitation receptions in a support on consciousness, focus the 
training which was trained on free speed, individual logic of knowledge.

The computerization of our society appeals to life and emergence of an increasing 
number of people who want and can use these clever cars in an everyday life. Computers 
facilitate life and do it more interesting. after all if by means of this car within an hour 
or two it is possible to attend training courses on the internet in any subject, to see the 
world in its present condition and variety, to communicate to the huge mass of the most 
different people and to get access to libraries, museums and on exhibitions of which it is 
possible to dream only, the best means for self-development and individual education and 
self-education really isn’t present.

to train in language  – means to train in communication, transfer and perception 
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of information. There are three areas in which the internet can bring English training to new 
level. it is communication, information and the publication. Communication is carried out by 
means of e-mail, huge layers of information are concluded in a world wide web, the publication 
can be carried out by creation of own page on the internet [10. p. 36].

So, the simplest applications of the internet is to use it as a source of additional 
materials for the teacher by preparation for occupation. Materials can be unpacked and be 
used then during traditional occupation. Certainly, in this case the part of opportunities of 
the internet is used only. but even at such application of the internet training of a foreign 
language changes: the internet user gets access to actual and authentic information which 
is difficult for selecting from other sources [6. p. 41].

The internet can become your assistant and when training students in the letter. 
Communication on correspondence with the native speaker will be ideally suited for 
this purpose. Moreover, it is possible to improve skills of a pronunciation, talking to the 
foreign friend by means of the Skype program. Communicating in virtual reality, the 
trainee uses the skills of foreign language skills, comes into friendly contacts and studies, 
thus culture of other country.

it should be noted that training through computer telecommunication networks 
provides immersion of the trainee in the real language environment and by that 
significantly weakens a traditional language barrier of practical use of a foreign language 
in this environment as exchange of information happens between contemporaries, the 
maintenance of materials includes thoughts, feelings of idea, the situations interesting to 
trainees and important in their life.

possibilities of use the internet – resources are huge. The global internet creates 
conditions for receiving to any necessary student and the teacher of information being 
in every spot on the globe: regional geographic material, articles from newspapers and 
the magazines, necessary literature etc. Students can take part in testing, competitions, 
the olympic Games held on the internet, to correspond with contemporaries from other 
countries, to participate in chats, videoconferences etc. Students can receive information 
on a problem over which work at present within the project. it can be collaboration of the 
russian students and their foreign contemporaries from one or several countries.

using information resources of the internet, it is possible, integrating them into 
educational process more effectively to solve a number of didactic tasks on practical 
occupation:

* to form skills and abilities of reading, directly using materials of a network of 
different degree of complexity;

* to improve abilities of the monological and dialogical statement;
* to fill up the lexicon, both active, and passive, with lexicon of a modern foreign 

language;
* to get acquainted with the cultural studies knowledge including speech etiquette, 

especially speech behavior of the various people in the conditions of communication, 
features of culture, traditions of the country of studied language [5. p. 22].

So, computer technologies help:
• to attract passive listeners;
• to do practical occupations by more evident;
• to provide educational process by new, earlier inaccessible materials which 
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help students to show their creative abilities;

• to accustom being trained to independent work with a material;
• to provide instant feedback;
• objectively to estimate actions of the being trained;
• to realize personal the focused and differentiated approaches in training;
• to remove such negative psychological factor, as fear of the answer;
• to raise a level of development of psychological mechanisms (imagination, 

attention, memory).
Summing up, it should be noted that undoubted advantage of use of computer 

technologies is transition to methods of search and creative activity of the teacher and 
the student. it helps to influence formation and development of language competence 
being trained, skills of audition, a speaking, reading, improvement of written language, 
education of the creative, social and active person.

use of computer technologies give opportunity to exempt the teacher 
from considerable part of routine work, such as check of performance of separate 
exercises, frontal poll, presentation of large volume of a language material. use of the 
computer equipment does occupation attractive and rather modern, there is a training 
individualization, control and summing up take place objectively and in due time.

in modern conditions more and more high demands are made to process of 
training in foreign languages. information volumes promptly grow, and modern ways of 
their storage, transfer and processing cease to be effective. and computer technologies 
represent a big range of opportunities for increase of efficiency of training.
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анотація. у статті теоретично обґрунтовується доцільність викoристaння 
вiршoвaнo-пiсeннoгo мaтeрiaлу нa уроках іноземної мови.
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в умoвaх гумaнiзaцiї oсвiти, кoли oсoбистiсть людини знaхoдиться в 
цeнтрi всiєї oсвiтньoї i вихoвнoї дiяльнoстi, пoшук eфeктивних спoсoбiв i прийoмiв 
нaвчaння, в тoму числi й нaвчaння iнoзeмнoї мoви, привeртaє пильну увaгу бaгaтьoх 
вчeних, мeтoдистiв i вчитeлiв. нa нaшу думку, oдин з тaких eфeктивних прийoмiв 
навчання  –  викoристaння вiршoвaних i пiсeнних мaтeрiaлiв нa урoкaх iнoзeмнoї 
мoви.

Прaктичнo всi пeдaгoги i мeтoдисти, які прaцюють з дiтьми нa рiзних 
eтaпaх нaвчaння, вiдвoдять вeликe мiсцe пoeтичним тeкстaм i пiсням при нaвчaннi 
iнoзeмнoї мoви. дeякi пiдручники цiлкoм бaзуються нa викoристaннi пoeтичних 
тeкстiв: aутeнтичних чи спeцiaльнo ствoрeних. вaжливiсть цiєї рoбoти вaжкo 
пeрeoцiнити [5, с. 224].

Прoблeмa викoристaння вiршiв i пiсeнь хвилювaлa людeй з дaвнiх чaсiв. 
Як ствeрджують iстoрики, в шкoлaх дaвньoї Грeцiї бaгaтo тeкстiв рoзучувaли зa 
дoпoмoгoю спiву, a в пoчaткoвiй шкoлi iндiї aбeтку i aрифмeтику вивчaють зa 
дoпoмoгoю пiсeнь i зaрaз.

нa сучaснoму eтaпi рoзвитку oсвiти питaння викoристaння вiршoвaнoгo 
тa пiсeннoгo мaтeрiaлу нa урoкaх iнoзeмнoї мoви в пoчaткoвих клaсaх вивчaється 
тaкими нaукoвцями як н.П. дьячeнкo, E.a. Пaвлoвa, І.Г. Прігоцка, E.и. Шeвчeнкo, 
i.л. Шoлпo та інші.

вiдoмий пeдaгoг Ян aмoс кoмeнский ввaжaв, щo тoй, хтo нe знaє музики 
упoдiбнюється тoму, хтo нe знaє грaмoти. дaнe питaння зaслугoвує нa увaгу нa усiх 
eтaпaх нaвчaння, пoчинaючи з пoчaткoвoгo, зaкiнчуючи стaршoю шкoлoю, aджe 
любoв дo пoeзiї i музики мaє бути зaклaдeнa в мoлoдшoму вiцi i супрoвoджувaти 
людину всe життя [4, с.37-39].

отже, мета нашої статті  –    теоретично обґрунтувати доцільність 
викoристaння вiршoвaнo-пiсeннoгo мaтeрiaлу нa заняттях з іноземної мови. 
Це пoвнiстю вiдпoвiдaє вимoгaм сучaснoстi, кoли iнoзeмнa мoвa вивчaється в 
нeрoзривнoму зв’язку з культурoю крaїни. З iншoгo бoку, спiв пiсeнь i читaння 
вiршiв є рoзширeнням кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнцiї й твoрчих здiбнoстeй, a тaк сaмo 
oдним з нaйeфeктивнiших зaсoбiв нaвчaння iнoзeмної мoви. Eмoцiї й врaжeння, 
oтримaнi пiд чaс читaння вiршiв aбo спiву пiснi, стaють прoжитим життєвим 
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дoсвiдoм, щo пeрeтвoриться в знaння, щo у свoю чeргу стимулює мoтивaцiю учнів 
[1, с. 178-181].

вiршi й пiснi вчaть дiтeй вирaжaти свoї пoчуття й дoнoсити їх дo iнших, 
рoзвивaти фaнтaзiю й твoрчi здiбнoстi кoжнoгo, привчaючи їх прaцювaти в кoлeктивi. 
Пoмiрнe спoлучeння aнглiйськoгo слoвa з музикoю oсoбливo сильнo впливaє нa 
eмoцiйний мир дитини, прoбуджує думку, уяву, сприяє крaщoму запам’ятовуванню 
мaтeрiaлу [4, с. 37-39].

aджe щoб пiдвищити eфeктивнiсть прoцeсу нaвчaння iнoзeмної мoви, 
нeoбхiднo впливaти нe тiльки нa свiдoмiсть учнiв, aлe й нa їхню eмoцiйну сфeру. 
один зi спoсoбiв впливу нa пoчуття й eмoцiї школярів  –  музикa. Музикa й спiв 
мoжуть нaдaти нeoцiнeнну дoпoмoгу у вивчeннi iнoзeмнoї мoви нa пoчaткoвoму 
eтaпi нaвчaння. Пiсня, як oдин із видiв мoвнoгo спiлкувaння,  –  зaсiб рoзширeння 
лeксичнoгo зaпaсу, тoму щo з її дoпoмoгoю дiти вивчaють нoвi слoвa й вислoви. Цe 
сприяє рoзвитку в шкoлярiв пoчуття мoви, дoпoмaгaє дoвiдaтися йoгo стилiстичнi 
oсoбливoстi. Зa дoпoмoгoю пiсeнь крaщe зaсвoюються й aктивiзуються грaмaтичнi 
кoнструкцiї. Пiснi сприяють удoскoнaлювaнню нaвичoк iншoмoвнoї вимoви, 
рoзвитку музичнoгo слуху. рoзучувaння й викoристaння кoрoтких, нeсклaдних 
пo мeлoдiйнoму мaлюнку пiсeнь iз чaстими пoвтoрaми дoпoмaгaє зaкрiпити 
прaвильну aртикуляцiю й вимoву звукiв, прaвилa фрaзoвoгo нaгoлoсу, oсoбливoстi 
ритму. Завдяки музиці нa урoцi ствoрюється сприятлива aтмoсфeрa, знижується 
психoлoгiчнe нaвaнтaжeння, пiдтримується iнтeрeс дo вивчeння iнoзeмнoї мoви. 
ввaжaється, щo сaмe чeрeз рoзучувaння пiсeнь людинa крaщe пoчинaє рoзумiти нe 
тiльки чужу мoву – у прoцeсi спiву крaщe oсягaється й рiднa мoвa [3, с.28-31].

Проаналізувавши роботи вчених з даного питання, ми дійшли висновку, 
що вiршi й пiснi мoжуть викoнувaти рiзнi функцiї:

1. викoристoвуються як фoнeтичнa зaрядкa нa пoчaтку урoку. Пiсня 
дoзвoляє вчитeлeвi пeрeйти вiд звукiв рiднoї мoви дo звукiв iнoзeмнoї мoви, 
трeнуючи мoвнi oргaни й пiдгoтoвляючи їх дo бiльшe склaднoї артикуляції.

2. для мiцнoгo зaкрiплeння лeксичнoгo й грaмaтичнoгo мaтeрiaлу [6, с. 201] .
3. Як вид рeлaксaцiї в сeрeдинi aбo нaприкiнцi урoку, кoли дiти втoмилися 

aбo пoтрiбнa рoзрядкa, щo знiмaє нaпругу й вiднoвлює їхню прaцeздaтнiсть [2, 
с. 14-17].

вiршi тa пiснi тaкoж є бeзпeрeчним зaсoбoм фoрмувaння пoзитивнoї 
мoтивaцiї нaвчaння, oсoбливo у мoлoдших шкoлярiв, у яких цeй прoцeс знaхoдиться 
в стaдiї фoрмувaння. остaннiм чaсoм нaмiтилoся пoмiтнe збiльшeння чaстки 
вiдeoкурсiв i кoмп’ютeрних прoгрaм, щo зaстoсoвуються у хoдi нaвчaння iнoзeмної 
мoви, щo нeгaтивнo пoзнaчилoся нa викoристaннi в хoдi зaнять вiршiв. Тим 
чaсoм вiршу й пiснi, як дидaктичнoму мaтeрiaлу, влaстивий ряд пeрeвaг, їх мoжнa 
викoристoвувaти як при вивчeннi лeксичнoгo, тaк i грaмaтичнoгo, фoнoлoгiчнoгo 
мaтeрiaлу. Цe дoзвoляє викoристaти пiснi й вiршi нa зaняттi пo iнoзeмнiй мoвi з 
бiльшим кoeфiцiєнтoм кoриснoстi.

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що пiдтримуючи 
iнтeрeс дo мoви як зaсoбу спiлкувaння, нeoбхiднo рoзвивaти iнтeрeс дo нeї як до 
нoсiя свoєрiднoї культури. нeoсяжну дoпoмoгу в цьoму вiднoшeннi мoжe нaдaти 
викoристaння духoвнoї спaдщини крaїни, мoвa якoї вивчaється, зoкрeмa, музичнi 
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твoри тa вiршi. викoристaння вiршoвaнo-пiсeннoгo мaтeрiaлу нa зaняттi з iнoзeмної 
мoви пoвнiстю вiдпoвiдaє вимoгaм сучaснoстi, кoли iнoзeмнa мoвa вивчaється в 
нeрoзривнoму зв’язку з культурoю крaїни.

Література:
1. aнтoнюк н. нaвчити сприймaти крaсу: Eстeтичнa пaрaдигмa у нaвчaннi 

aнглoмoвнoгo спiлкувaння / н. антонюк // iнoзeмнi мoви в нaвчaльних 
зaклaдaх. – 2003. – №1. – С. 178-181.

2. бeлoнoжкo н. испoльзoвaниe музыкaльных вырaзитeльных срeдств в прoцeссe 
oбучeния aнглийскoму языку / н. белоножко // iнoзeмнi мoви.  – 2001.  – 
№4. –  С. 14-17.

3. Гeбeль С.Ф. викoристaння пiснi нa урoкaх iнoзeмнoї мoви / С.Ф. Гeбeль // 
iнoзeмнi мoви в шкoлi. – 2009. – № 5. – С. 28-31.

4. Михaйлoвa Е.a. рoбoтa нaд пiснeю нa урoцi aнглiйськoї мoви / E.a. Михaйлoвa 
// iнoзeмнi мoви в шкoлi. – 2006. – № 1. – С. 37-39.

5. рoгoвa Г.в. Мeтoдикa нaвчaння aнглiйськoї мoви нa пoчaткoвoму eтaпi i в 
сeрeднiй шкoлi: пoсiбник для вчитeля / Г.в. рoгoвa, i.М. вeрeщaгiнa.  –М.: 
«Прoсвeщeниe», 1988. – С. 224.

6. рoмaн С.в.учим дeтeй рeчeвoму oбщeнию / С.в. роман, Штaнинa л.a // учeбнo-
мeтoд. Пoсoбиe. – Гoрлoвкa: ГГПииЯ, 1993 – С. 201. 



36

Badania naukowe naszych czasów 
ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения

Кунашенко о.В.
кандидат педагогічних наук, асистент кафедри українознавства  

Миколаївського національного аграрного університету

ПСиХоЛого-ПеДагогІчнІ оСоБЛиВоСТІ ФорМУВаннЯ 
МоВЛеннЄВоЇ КУЛЬТУри ФаХІВЦІВ аграрного ПроФІЛЮ, 

ЯК ВажЛиВоЇ УМоВи ФорМУВаннЯ КУЛЬТУри СПІЛКУВаннЯ

актуальність теми. на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти та 
педагогічної думки важливого значення набуває питання переосмислення чинних 
підходів, пошук і впровадження нових до організації та здійснення навчального 
процесу у закладах освіти.

Значна кількість наукових доробок присвячена вивченню професійного 
спрямування фахівців аграрної сфери, а саме: формування культури професійного 
спілкування (С.  амеліна); навчання професійного спілкування студентів вищого 
аграрного навчального закладу (л.  барановська); організація самостійної роботи 
майбутніх фінансистів (в.  бебих); підготовка майбутніх менеджерів-аграріїв до 
управлінського спілкування (к.  богатирьов); методика навчання студентів немовних 
навчальних закладів англійського ділового спілкування (Ю.  дегтярьова); гуманізація 
педагогічного спілкування в умовах модульного навчання студентів університету 
(в.  Зінкевічус); культура ділового мовлення (в.  Михайлюк); формування культури 
професійного спілкування у майбутніх менеджерів невиробничої сфери (в. лівенцова); 
формування готовності до професійного іншомовного спілкування у майбутніх 
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (н.   логутіна); навчання професійної 
лексики студентів-економістів під час усномовленнєвого спілкування в непрофесійних 
сферах комунікації (Е.  Мірошниченко); підготовка студентів аграрних спеціальностей 
до професійного спілкування в іншомовному середовищі (Ю. ніколаєнко) тощо.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні, 
теоретичному обґрунтуванні психолого-педагогічних особливостей формування 
мовленнєвої культури фахівців аграрного профілю, як важливої умови формування 
культури спілкування.
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майбутніх фахівців аграрного профілю.
Предмет дослідження  – процес формування психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю.
Саме від рівня розвитку культури спілкування багато в чому залежить 

ефективність діяльності менеджера, його здатність логічно і переконливо 
висловлювати свої думки, налагоджувати сприятливі взаємини зі співробітниками, 
формувати позитивний соціально-психологічний мікроклімат в очолюваному 
колективі. Помилки, допущені під час спілкування, можуть суттєво впливати на 
ефективність діяльності, службову кар’єру і психічний стан керівника. Причиною 
багатьох непродуктивних конфліктів, які знижують творчий потенціал персоналу, 
у багатьох випадках є низький рівень культури спілкування керівника, зумовлений 
неадекватними ціннісними орієнтаціями, відсутністю спеціальних знань про 
спілкування і відповідних комунікативних умінь [8].

отже, культуру ділового спілкування можна розглядати як професійно 
необхідну якість майбутнього менеджера, показник його професійної зрілості й 
ефективності.

на думку о.а.  Гуревича у вітчизняній літературі дослідники, які 
намагалися дати визначення культури звичайно підкреслювали або ж філософсько-
антропологічну, або ж філософсько-історичну, або соціологічну природу даного 
феномена. Тут можна назвати імена С.С.  аверинцева, в.д.  Губіна, в.в.  Іванова, 
л.Г. Іоніна, л.Є. кертмана, М.С. кагана, Ю.М. лотмана, Е.С. Маркаряна, в.М. Межуєва, 
Г.о. нодіна, в.І. Поліщука, в.М. розіна, в.н. Топорова [7, с. 24].

Е.С.  Маркарян, вважає культуру позабіологічно виробленим способом 
діяльності [14, с. 60]. особливий характер адаптуючого, перетворюючого впливу 
людини на природу був зумовлений тим, що він, так як і інші специфічні прояви 
активності людей, став позагенетично програмуватися і реалізовуватися завдяки 
механізмам культури [15, с. 80-84].

культура за в.М.  Межуєвим  – це виробництво самої людини у всьому 
багатстві і багатогранності його суспільних зв’язків і відносин, у всій цілісності 
його суспільного буття [16, с. 67].

розглядаючи культуру з позиції діяльнісного підходу н.С. Злобін визначає 
її як соціально значущу творчу діяльність у діалектичному взаємозв’язку її 
результативності (опредмеченою у нормах, цінностях, традиціях, знакових та 
символічних системах вираження і її процесуальності, яка припускає засвоєння 
(розпредмечення) людьми уже існуючих результатів творчості, тобто перетворення 
багатства, досвіду людської історії у внутрішнє багатство індивідів, які знову 
втілюють внутрішній зміст цього багатства у своїй соціальній діяльності, яка 
направлена на перетворення дійсності і самої людини [9, с. 36-37].

у свою чергу, знаходимо таке тлумачення поняття культури у М.С. кагана, 
в якому автор вказує, що навіть у латиномовній літературі античності, яка створила 
декількома століттями пізніше класичні еллінські твори, вживається практично як 
синонім грецькому paideia (виховання відповідно до традицій етносу) [16, с. 19]. 
Цікавим на думку автора, є факт, що за часів античності культура сприймалася 
перш за все як спосіб тлумачення святого тексту і як накопичений досвід цього 
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тлумачення. для номіналістів і гуманістів XVi ст. мова є незалежною від буття сферою, 
де здібності людини можуть виражатися вільно. номіналісти проблематизували 
мову, роздумуючи про співвідношення слів і речей, про співвідношення структур 
мовних висловлювань зі структурами буття природного [10, с. 22–25].

на думку І.н.  Горелова, мова є засобом спілкування у процесі колективної 
праці. Тому із зникненням спільної мови, успішність праці колективу стає неможливою: 
зникла мова по волі божій, і вежа залишилася недобудованою [6, с. 50].

дослідник вказує на можливість виникнення труднощів у розумінні 
лексичного значення слова з появою новотворів. Так, наприклад, виникає 
позначення «кулькова ручка», якої ще не було в 50-х роках, або «менеджмент», або 
ж «спонсор», які не зустрічали в середині 80-х років. Таким чином, слід мати на увазі 
такий момент мовлення, тобто вербальне лежить в основі всього невербального. 
Предмет мови первинний, сама ж вона – вторинна [6, с. 50-51].

Поняття «культура мовлення», унеможливлює своє значення без 
існування літературної мови. лише унормованість мови здатна породжувати 
культуру спілкування. Так, у науковому дослідженні в.в.  виноградова зазначено, 
що ступінь і рівень культурного суспільства народу безпосередньо залежить від 
можливості користуватися своєю літературною мовою. на думку вченого, ніхто 
не намагається і не може спростувати той факт, що літературна мова є знаряддям 
розвитку суспільного життя, матеріального і духовного прогресу певного народу, 
із залученням останніх досягнень народної, національної культури, а також 
всесвітньої науки та техніки, знаряддям сумісної колективної творчої діяльності на 
шляху розвитку культури окремої нації, народу [4, с. 100].

у напрямі вдосконалення системи комунікативних умінь викладача, які 
мають суттєвий вплив на розвиток культури спілкування студента продовжує 
свої наукові дослідження л.о.  Савенкова. Якість освітніх послуг на думку 
науковця виступає сьогодні інтегральним показником оцінки діяльності закладу 
вищої освіти, найважливішим чинником формування його іміджу в освітньому 
середовищі. Тому зростають і вимоги до фахової підготовки викладачів, які повинні 
мати високий рівень володіння мовленнєвими і не мовленнєвими засобами 
педагогічного впливу, прийомами стимулювання творчого самопочуття, уміннями 
встановлювати педагогічний контакт.

отже, метою наукового дослідження л.о.  Савенкова визначає систему 
комунікативних умінь саме викладача, зводячи її до: 1) проектування педагогічного 
спілкування: побудова змісту спілкування, створення творчого самопочуття; 2) 
організації педагогічного спілкування: самопрезентація, володіння професійно-
педагогічною увагою, орієнтування в ситуації та установлення й підтримання 
зворотного зв’язку в спілкуванні. Завоювання ініціативи, реалізація плану спілкування, 
володіння педагогічним контекстом; 3) регулювання педагогічного спілкування: 
мовленнєве (вербальне) спілкування, володіння немовленнєвими (невербальними 
засобами спілкування, соціальна перцепція, використання «пристосувань» [19, с. 11].

враховуючи вищезазначені чинники, які значною мірою впливають на 
формування культури мовлення студентів агарного сектору засобами рідної та іноземної 
мов, слід наголосити на тому, що для студентів здебільшого важливо не засвоїти окремий 
факт чи деталь, а зрозуміти суть і зміст дій, які ними виконуються [1, с. 3-8].
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З психологічної точки зору слід розуміти готовність людини до 

повноцінного міжособистісного спілкування як складний багатокомпонентний 
процес, що передбачає розвиток психіки людини за декількома взаємопов’язаними 
напрямами. Спираючись на таке розуміння ефекту міжособистісного спілкування, 
о.о.  бодальов зазначає, що основний напрям у спілкуванні  – це формування 
гуманістичного за своїм характером комунікативного ядра особистості, яке 
зумовлює набуття такого рівня відображення будь-якої людини, відношення до неї 
і поведінку, коли вона сприймається як найбільша цінність [3, с. 81].

Професійно-педагогічне спілкування в.а.  кан-калік розуміє як систему 
взаємодії педагога та вихованців, змістом якого є обмін інформацією, пізнання 
особистості, вплив виховної дії [11, с. 82], а також як соціально-психологічний, 
комунікативний, професіонально-етичний феномен [11, с. 84].

у психолого-педагогічних дослідженнях щодо зарубіжних концепцій 
виховання М.П. лещенко вказує на своєрідний синтез сучасної педагогічної думки 
великобританії, канади, СШа. Провідними є праці Еббса професора Сассекського 
університету, який викладає курс «Мистецтво мовлення». Так, на думку 
британського естета, кожна художня діяльність, зокрема література, ґрунтується 
на двох джерелах: біологічному і культурологічному. Пітер Еббс звертає увагу на 
неадекватність між рівнем освіченості особистості та її творчою реалізацією. не 
поділяючи твердження, ніби людина, яка засвоїла певну суму знань, здатна творчо 
працювати, вчений підкреслює важливість наукового осмислення самого предмета 
пізнання, висуваючи гіпотезу про цінність стимулювання фантазії, уявного та 
перцептуального мислення у ході вивчення будь-яких дисциплін і радить включати 
в плани університетів, коледжів, середніх шкіл казки, міфи, оповіді, легенди, які 
ігноруються у програмах, оскільки, їх не потребує високорозвинуте індустріальне 
суспільство. Таке нехтування уявно-перцептуальним мисленням у ході навчання 
спричиняє низьку ефективність виховання [13, с. 171–172].

у свою чергу, Т.в.  Мишаткіна у системі професійної культури педагога 
особливе місце виділяє моральним і психологічним компонентам, які у сукупності 
становлять феномен, що «забезпечує» духовність, душевність, гуманність, 
взаєморозуміння у відносинах педагога і студента. для позначення носія 
високої морально-психологічної культури у сучасній американській педагогіці 
існує термін  – «ефективний учитель», якого відрізняє унікальна комбінація 
особистісних та моральних якостей і стійкість тенденцій психологічного 
реагування, що виступають основними чинниками професіоналізму суб’єкта у 
педагогічній роботі [17, с. 34].

Знання основ мовної культури, для кожного педагога  – природна 
необхідність, а навчання її студентів – його професійний обов’язок [17, с. 225-228].

Тому викладачеві важливо насамперед оволодіти різноманітними засобами 
культури мовлення як суб’єкта, якими буде безпосередньо впливати на формування 
культури спілкування студента.

Заслуговує на увагу наукове дослідження як засіб формування етикетного 
ділового спілкування Й.М. Гах, який вважає, що управління на підприємстві не може 
бути ефективним, успішним, якщо не враховувати певний соціально–рольовий 
рівень тих, з ким доводиться мати справу. управління на підприємстві, складна 
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форма спілкування з людьми, партнерами у справі чи іншими представниками, 
зацікавленими у бізнесі з вами [5, с. 60].

Й.М.  Гах зосереджує увагу і на вмінні майбутніх керівників підприємств, 
організацій бути щирими у виявленні позитивних емоцій. Посмішка, наприклад, 
викликає прихильність, є ознакою доброзичливості. багато з підприємців, керівників 
офісів бажають мати секретарок, продавців із чарівними посмішками. ознакою 
ввічливості підприємця і усвідомлення своєї значущості підлеглого є звернення 
до нього на ім’я. безумовною запорукою успіху майбутнього керівника є також 
уміння бути добрим слухачем і заохочувати інших до розповіді про себе. Й.М. Гах 
вважає, що надійний спосіб привернути увагу до себе – говорити з людиною про те, 
що вона найбільш цінує. у діловому світі треба бути шанобливим і дипломатичним 
співбесідником [5, с. 62-63].

культуру спілкування о.  корніяк розуміє як продукт комунікативної 
діяльності її суб’єкта і впливу на нього чинників міжособистісної взаємодії. Існує два 
шляхи опануванння студентами комунікативної культури: стихійний і керований. у 
більшості навчальних закладів цей процес відбувається стихійно. Причина полягає 
не лише в неможливості систематичної роботи психологічної служби з усіма 
студентами, а й тому, що не існує норм розвитку комунікативних знань та вмінь, 
що утворюють комунікативну компетентність; комунікативні мотивації (потреби, 
цінності, ідеали, настанови, самоусвідомлення, позиції, становлення); мотивованих 
і морально спрямованих комунікативних якостей особистості. Тому на сьогодні 
важливим є вивчення з точки зору психології теоретико-експериментальних норм 
розвитку психологічних характеристик комунікативної культури студентів з метою 
подальшого озброєння відповідними науковими знаннями, що надасть можливість 
кращого розвитку комунікативних умінь, які допоможуть оволодівати знаннями 
вже у вищій школі [12, с. 35].

отримана у процесі міжособистісної взаємодії інформація робить дитину 
учасником «обміну» між людьми моделями поведінки, типами діяльності і спілкування, 
завданнями, мотивами. у зв’язку з важливістю вироблення у суб’єкта спілкування 
морально зорієнтованих якостей, завданням педагогічної психології розвитку та 
виховання має бути розробка необхідної системи соціально-комунікативних норм і 
перетворення їх у внутрішні регулятори поведінки особистості [12, с. 36].

отже, культура спілкування є одним із центральних компонентів 
професійної культури майбутніх менеджерів аграрного профілю, яка синтезує 
комплекс знань, цінностей, зразків поведінки, характерних для ситуацій ділового 
спілкування, а також умінь гнучко реалізовувати їх на практиці з метою забезпечення 
ефективності діяльності майбутніх працівників аграрного сектора.

на наш погляд, культуру спілкування можна розглядати як професійно 
необхідну якість майбутніх працівників агарного сектора, показник його 
професійної зрілості й ефективності. Знання ретроспективи розвитку культури 
спілкування і мовлення засобами вітчизняної та зарубіжної літератури 
допоможе встановити шляхи, що матимуть значний вплив на формування 
культури спілкування майбутніх менеджерів аграрного профілю, збагачуючи 
мову увиразненими, логічно вмотивованими, лаконічними, влучними засобами 
мовлення, що сприятимуть формуванню вміння якнайкраще володіти засобами 
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мовлення, яке фіксуватиметься у вмінні логічно переконливо доводити свої думки, 
налагоджувати сприятливі взаємини із співробітниками, що надасть можливість 
безпосередньо впливати на розв’язання різноманітних завдань агропромислового 
комплексу, які постають перед майбутніми менеджерами.

Список використаних джерел
1. андриевская в.в. возрастные особенности учебной деятельности старше-

классников на уроке иностранного языка// иностранные языки в школе.  – 
1987. – №6. – С. 3–8.

2. бєланова р.а. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах 
(україна – СШа). – київ; 2001. – c.

3. бодальов а.а. о коммуникативном ядре личности// Советская педагогика.  – 
1990. – №5. – С. 77–81.

4. виногардов в.в. Проблемы литературных языков и закономерностей их об-
разования и развития. – М.: издательство «наука», 1967. – 132 с.

5. Гах Й.М. Етика ділового спілкування.  – київ: Центр навчальної літератури, 
2005. – 160 с.

6. Горелов и.н. умеете ли вы общаться?: книга для учащихся.  – М.: Просвяще-
ние, 1991. – 144 с.

7. Гуревич П.С. Философия культуры. учебник для высшей школы.  – М.: изда-
тельский дом nota bEnE, 2001. – 352 с.

8. Заслуженюк в.С., Присакар в.в. Формування в школярів культури міжнаціонального 
спілкування. Педагогіка і психологія, №2 (23) 1999. – С. 66-74.

9. Злобин н.С., Межуев в.М. и др. культура – человек – философия: к проблеме 
интеграции и развития// вопросы философии. – 1982. – №1. – С.36

10. каган М.С. Философия культуры. Становление и развитие.  – СПб.: издатель-
ство «лань», 1998. – 448 с.

11. кан-калик в.а., никандрова н.д. Педагогическое творчество. – М.: Педагоги-
ка, 1990. – 144 с.

12. корніяк о. норми розвитку комунікативної культури // Педагогіка школи. ди-
ректор школи, ліцею, гімназії.– 2005. – № 3. – С. 35–39.

13. лещенко М.П. Сучасні зарубіжні концепції естетичного виховання // Педагогіка 
і психологія, №2, 1996. – С. 171–178.

14. Маркарян Э.С. о генезисе человеческой деятельности и культуры. – М., 1983. – с.345
15. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М. 1983. – 235 с.
16. Межуев в.М. Предмет теории культуры// Проблема теории культуры.  – М., 

1977. – С.67.
17. Мишаткина Т.в. Педагогическая этика: учебное пособие / Серия «высшее об-

разование». – ростов н/д: Феникс; Мн.: Тетра Системс, 2004. – 340 с.
18. Мусатов С.о. Психологічний вимір педагогічної комунікації // Педагогіка і 

психологія, №1, 2006. – С. 57–67.
19. Савенкова л.о. Система комунікативних умінь викладача // наукові праці: 

науково-методичний журнал. Т. 24. вип 11. Педагогічні науки.  – Миколаїв: 
вид-во МдГу ім. П. Могили, 2002. – С. 7-14.



42

Badania naukowe naszych czasów 
ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения

гончарова о.а.
кандидат педагогічних наук, доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені богдана хмельницького

Лизюра а. Ю.
студентка

Мелітопольського державного педагогічного університету
імені богдана хмельницького

ВиКориСТAннЯ УЯВи ЯК ПСиХоТерAПеВТичного ФAКТорУ на 
УроКAХ AнгЛІЙСЬКоЇ МоВи

анотація. у статті надається детальне теоретичне обґрунтування поняття 
уяви як психотерапевтичного фактору та використання її на уроках англійської 
мови.

Annotation. The article provides a detailed theoretical definition imagine how 
psychotherapeutic factor and the use in the lesson of the English language .

Ключові слова/Keywords: англійська мова/english language, урок/ lesson, 
уява/ imagination, діти/ children.

в дaний чaс у зв’язку із новими зaвдaннями, висунутими суспільством 
перед системою нaродної освіти, особливої aктуaльності нaбувaє проблемa розвит-
ку уяви дітей нa урокaх aнглійської мови. уявa трaдиційно розглядaється в якості 
одного з нaйвaжливіших пізнaвaльних процесів, що входять в будь-який творчий 
aкт. Проблема розвитку дитячої уяви на уроках англійської мови aктуальна тим, 
що цей психічний процес є невід’ємним компонентом будь-якої форми творчої 
діяльності дитини, її поведінки вцілому.

Мета даної роботи  – виявити можливості розвитку уяви молодших 
школярів нa урокaх aнглійської мови.

уявa – не дійсність, aле вонa не може існувати без дійсності, оскільки еле-
менти дійсності є для неї живлячим середовищем. З іншої сторони, уявa визнaчaє 
прогрaму дії людини, її відношення до нaвколишньої дійсності, до влaсної роботи, 
до різномaнітних форм своєї діяльності тобто хід її думок [1, с. 112].

дaну проблему розглядaли та вивчaли безліч відомих нaуковців тa видaтних 
психологів. Як покaзaли дослідження л.  виготського, в.  дaвидова, д.  Ельконіна, 
Е.  Ігнaтєва, к.  Пaустовського, С.  рубінштейнa тa інших,  – уявa виступaє не тільки 
передумовою ефективного зaсвоєння дітьми нових знaнь, aле і є умовою творчого 
перетворення знaнь, що є у дітей [2, с. 260-271].

у літерaтурі можнa зустріти різні визнaчення уяви. Так л.  виготський 
відзначає, що уявa не повторюється в тих же поєднaннях і в тих же формaх окре-
мих врaжень, які були нaкопичені рaніше, а будуються якісь нові ряди з рaніше 
нaкопичених врaжень. Е.  Ігнaтьєв відзнaчaв, що уявa полягaє в перетворенні і 
переробці дaних сприйняття, тa іншого мaтеріалу з минулого досвіду, внaслідок чого 
виходять нові враження. С. рубінштейн розглядaв уяву як здaтність і необхідність 
творити щось нове [4, с. 2].
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Творчa aктивність молодшого школярa нa урокaх aнглійської мови полягaє 

в пошуку нового, у прояві сaмостійності при виборі об’єктa прaці і його здійснення, 
ступеня переробки зрaзків, в оригінaльності способів і результaтів цієї діяльності, 
в умілому використaнні знaнь, умінь і нaвичок роботи у тому чи іншому виді 
діяльності, в умінні бaчити нове зaвдaння в звичaйному і повсякденному. Якщо ми 
хочемо щоб дитинa булa творчо розвинутa нa урокaх aнглійської мови, потрібно 
розвивaти її уяву.

безумовно, процес розвитку уяви в молодшому шкільному віці нa уроці 
англійської мови визнaчaється бaгaтьма фaкторaми. до них відноситься, процес 
формувaння творчої уяви, зaгaльний рівень інтелектуaльного розвитку, досить ви-
сокий рівень розвитку мислення тa пізнaвaльної aктивності, специфікa предметно-
го середовищa. вaжливу роль у цьому процесі відігрaє особистість педaгога, його 
творчий потенціaл і рівень професіонaлізму [3, с. 368].

хaрaктерними особливостями уяви молодших школярів нa урокaх 
aнглійської мови є: різнa легкість перетворення реaльності в уяві, імпульсивність і 
емоційний нaстрій, відсутність яскрaво вирaженого прaгнення до досягнення ви-
соких покaзників в роботі [5, с. 2-12].

нa підстaві всього вищевиклaденого можнa скaзaти, що уявa молодших 
школярів нa урокaх aнглійської мови проявляється інтенсивно, формуються в цьо-
му віці прaктичні уміння і нaвички.

отже, якщо ми хочемо щоб у дітей булa добре розвиненa уявa нa урокaх 
aнглійської мови, потрібно нa кожному уроці розвивaти її, тому що уявa відігрaє ве-
лике знaчення у житті кожної людини, a особливо у дітей, тому потрібно збaгaчувати 
досвід дитини, щоб створити основу для подaльшої її творчої діяльності.
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в настоящее время все большее количество людей начинает с интересом от-
носиться к такой форме образования как дистанционное обучение через интернет.

Сама идея такого способа получения знаний далеко не нова. Заочное обуче-
ние, существующее уже многие десятки лет, обучающие телевизионные программы 
явились предшественниками все более прочно занимающего свои позиции обуче-
ния с использованием новых информационных и коммуникационных технологий.

дистанционное обучение  – это обучение на расстоянии, когда преподава-
тель и студент разделены пространственно и когда учебный процесс осуществля-
ется с использованием современных технологий.

как и все новое, вопрос о дистанционном обучении вызывает споры, возра-
жения, имеет своих сторонников и противников. Среди актуальных обсуждаются во-
просы о роли преподавателя в учебном процессе, возможности для создания новых, 
соответствующих требованиям сегодняшнего дня, учебников, преимуществах и недо-
статках традиционной лекционно-семинарской формы обучения и многие другие.

Приверженцы классического подхода доказывают эффективность 
лекционно-семинарской формы обучения, когда преподаватель является авто-
ритетным носителем и распространителем знания, а показателем качества полу-
ченных студентом знаний является экзамен. Такой подход в течение длительного 
периода времени был, безусловно, эффективен и востребован, но изменяющееся 
время вносит свои коррективы в учебно-образовательный процесс. особенности 
«обучения на расстоянии» заключаются в том, что студент начинает активно уча-
ствовать в учебном процессе, находить необходимую информацию по изучаемой 
теме из различных источников, учится мыслить самостоятельно, выдвигать и до-
казывать свою точку зрения грамотно и аргументировано, моделировать реальные 
ситуации и находить оптимальное решение.

внедрение дистанционного обучения меняет привычный взгляд на взаи-
моотношения преподавателя и студента: преподаватель становится консультантом, 
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советчиком, а в некоторых случаях даже коллегой обучаемого, когда студент имеет 
возможность получить разъяснение по любому интересующему его вопросу, обсу-
дить вопрос совместно с преподавателем. Показатели «обратной связи» становятся 
более высокими, преподаватель получает более эффективные способы курировать 
работу студента.

Современные технологии предоставляют возможности для проведения 
видео- и телевизионных лекций, круглых столов, компьютерных видео – и тексто-
вых конференций. через интернет студенты получают широкий доступ ко взаим-
ному общению, обмену информацией, а также прямую связь с преподавателем, что 
делает доступным проведение электронных семинаров, деловых игр, в том числе в 
режиме реального времени.

дистанционное обучение предоставило уникальную возможность использо-
вать электронные учебники для предъявления лекционного материала. Такие учеб-
ники разрабатываются преподавателями кафедры в полном соответствии с задачами 
обучения, содержат широкий выбор текстов, упражнений, иллюстративный материал. 
При помощи электронных учебников может осуществляться контроль знаний обу-
чающихся, т.к. в них включены контрольные задания, вопросы, тесты с ответами для 
возможности самостоятельной проверки качества полученных знаний. Электронная 
версия учебника постоянно обновляется, таким образом, учебный материал содержит 
преимущественно современную информацию, а устаревшая легко удаляется. обучаю-
щиеся могут получать электронные пособия и учебники на компакт-дисках, по элек-
тронной почте, или с сайта учебного заведения.

интернет технологии как технологическая основа дистанционного обу-
чения привносит в организацию учебного процесса существенные новшества: 
возможность оперативной передачи на любые расстояния информации любого 
объема и вида (визуальной, звуковой, текстовой, графической и др.); возможность 
хранения информации в памяти компьютера, ее редактирование, обработку, рас-
печатку; возможности диалогового общения с любым партнером, подключенным 
к сети интернет; возможность интерактивности с помощью специально создавае-
мой для этих целей мультимедийной информации и оперативной обратной связи и 
многое другое, что, безусловно, отвечает требованиям изменяющегося времени.

Существенным преимуществом дистанционного обучения является возмож-
ность создания студентом индивидуального графика обучения, исходя из выбранно-
го темпа, имеющегося в распоряжении свободного времени, с учетом особенностей 
и интересов личности обучающегося, что позволяет гармонично совместить учебу и 
повседневную жизнь. Такая форма обучения оценивается как достаточно продуктив-
ная и удобная для специалистов, стремящихся получить дополнительное образование. 
Получают развитие такие качества личности обучающегося как настойчивость, целеу-
стремленность, стремление к самостоятельности и самореализации.

Сегодня получить необходимые знания можно не только традиционным 
способом, но и путем постепенно занимающего прочные позиции дистанционного 
обучения через интернет. некоторые преимущества такого «обучения на расстоя-
нии» затронуты в данной статье, применение которого, несомненно, предоставля-
ет хорошие возможности для повышения качества и уровня подготовки будущих 
специалистов и имеет перспективы для дальнейшего развития.
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основным принципом заочного обучения является самостоятельность 
приобретения знаний путем сознательного и последовательного самообразования. 
однако необходимость самостоятельного усвоения большого объема информа-
ции зачастую сталкивается с беспомощностью студентов-заочников в вопросах 
осуществления учебной деятельности. один из путей решения этого противоре-
чия  – непрерывное развитие познавательных потребностей личности. необходи-
мо учитывать, что успешная работа студентов-заочников базируется на высоком 
уровне сформированности познавательной потребности. на этом уровне познава-
тельная потребность приобретает характер целенаправленной деятельности, что 
способствует достижению в ней социально значимых результатов. При достаточно 
многостороннем освещении общепедагогических и методических вопросов про-
блемы самостоятельной работы (Ср), ее психологическая сторона остается наи-
менее представленной. Существенный интерес представляют работы, в которых 
содержится анализ самостоятельности и активности обучающихся в процессе раз-
вития личности (б.Г. ананьев, л.и. божович, л.С. выготский, а.к. осницкий), про-
блемы развития самостоятельности студентов вуза (и.а. Зимняя, и.П. Подласый, 
М.н. Скаткин), самостоятельности как базовой черты личности (а.а. вербицкий, 
в.и. Загвязинский, б.б. коссов, н.М. Трофимова).

Перейдем к рассмотрению психологических условий успешности выпол-
нения студентами самостоятельной работы. благоприятная психологическая среда, 
способствующая успешности СрС, формируется под влиянием ряда факторов, к 
числу которых, прежде всего, следует отнести: 1) уровень мотивации и устойчивый 
интерес студентов к избранной и осваиваемой ими профессии; 2) межличностные 
взаимоотношения между студентами и преподавателями в учебном процессе; 3) 
уровень включенности учебной деятельности студентов в их уже состоявшуюся 
реальную производственную деятельность или в планируемую будущую профес-
сию; 4) доступный для освоения, но в то же время развивающий интеллект и твор-
ческие способности обучающегося, уровень сложности материала и учебных за-
даний для их самостоятельной работы [2, с. 80-84].

в педагогической психологии содержится утверждение, что цель воз-
никает в результате конкретизации смыслообразующих мотивов деятельности. 
Функцию таких мотивов может выполнить только интерес студента к содержа-
нию усваиваемых знаний, от их заинтересованности в достижении результата от 
их использования в учебной, профессиональной или иной жизнедеятельности, 
т. е от устойчивой мотивации. одним из простейших и в то же время наиболее 
эффективных способов формирования осознанной потребности и мотивации 
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учебной деятельности и ее основной разновидности  – самостоятельной работы 
студентов высшей школы является профессиональная ориентация содержания 
изучаемых учебных дисциплин и форм учебной деятельности. Профессионально-
ориентированное обучение предусматривает, что содержание всех дисциплин 
учебного плана должно опираться и осваиваться студентами с позиций их буду-
щей квалификации и профессиональной деятельности. изучая каждую дисци-
плину, студент должен понимать для чего и в какой мере, ему нужны знания этой 
дисциплины [1]. большое влияние на создание благоприятной психологической 
среды, способствующей успешности учебной деятельности студентов-заочников, 
оказывают межличностные отношения, которые складываются между студента-
ми и преподавателями. Эти отношения должны быть «субъект-субъектными», 
партнерскими. Студента заочной формы обучения, как самостоятельного, соци-
ально состоявшегося, и к тому же взрослого человека, в соответствии с принци-
пами андрагогики, не надо вести, а лишь направлять в его учебной деятельности. 
Следует иметь в виду, что студенты-заочники по сравнению со студентами, обу-
чающимися по очной форме обучения, из-за весьма большого дефицита учебного 
времени, имеют повышенную психологическую нагрузку и соответственно по-
вышенную тревожность, а поэтому объективно нуждаются в комфортной психо-
логической среде: во внимательном и доброжелательном отношении со стороны 
преподавателей и работников кафедр. в большой совокупности задач по педа-
гогическому управлению самостоятельной работой студентов необходимо особо 
выделить аспект индивидуализации их обучения. индивидуализация обучения 
выступает как условие подготовки самостоятельной и творческой личности. С 
другой стороны, индивидуализация обучения является также и условием гибкого 
реагирования образования на потребности общества и личности в условиях гу-
манизации высшего образовании. Процесс овладения студентом компетенциями 
происходит в результате его осознанной, целенаправленной самостоятельной ра-
боты. но поскольку, каждый из студентов является субъектом, то он в силу сво-
их способностей и наклонностей, личного профессионального интереса, а также 
имеющегося жизненного и производственного опыта самостоятельно выполня-
ет работу по своему индивидуальному регламенту, в своем ритме, с присущими 
только ему трудозатратами, и к тому же вне сферы наблюдения со стороны пре-
подавателей. С учетом этого обстоятельства управляющие воздействия педаго-
гического управления СрС прежде всего сводятся к установлению цели, задач и 
объемов содержания СрС, к выдаче рекомендаций по среднестатистическим нор-
мам затрат времени на ее выполнение, к информированию студентов о формах 
контроля и сроках выполнения СрС.

резюмируя вышеизложенное мы считаем приемлемым под организацией 
Ср студента-заочника понимать деятельность преподавателя, направленную на не-
пременный учет особенностей организации учебного процесса взрослых учащих-
ся; осуществление активизации учебной деятельности обучаемых; обеспечение 
становления способов самостоятельной учебной деятельности в учебном процессе 
для возможности дальнейшей самоорганизации учебной деятельности; обеспе-
чение возможности индивидуализации содержания обучения и педагогического 
воздействия, так как подготовка студента-заочника по существу является формой 
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индивидуального обучения, организацию которой необходимо совершенствовать 
и осуществлять с учетом максимальной реализации творческого потенциала обу-
чающегося.
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Психологами выделяется большое количество интеллектуальных спо-

собностей учащихся. развитие их у школьника требует достаточно длительного 
времени.

чтобы иметь наглядную картину развития интеллектуальных способно-
стей таких, как способность анализировать, способность классифицировать, спо-
собность обобщать и способность рассуждать, учащихся необходимо сначала про-
диагностировать, что можно сделать, например, по методике Замбицявичене и по 
методике андрианова.

Также из значительного числа методов исследования интеллектуальных 
способностей наиболее распространенным является метод векслера, предложен-
ный впервые в 1939  году. Шкала векслера модификации 1955  года существует в 
двух вариантах: для исследования интеллектуальных способностей взрослых и 
детей. диагностику можно проводить как индивидуально, так и в группах. одна-
ко индивидуальное исследование предпочтительней, поскольку оно дает наиболее 
полную информацию об испытуемом.

особенности проведения диагностики
1. испытуемый тестируется по одному варианту.
2. После ответа испытуемого диагност просит пояснить ответ.
3. Задание считается правильно выполненным только тогда, когда верный 

ответ сопровождается верным пояснением.
4. в случае допуска ошибки, диагносту следует предложить решение 

ещё раз. Если испытуемый во второй раз даст верный ответ, то блок считается 
решенным.

5. на выполнение всех заданий отводится не более 6 минут.
в результате диагностики детей четко выделяются четыре интеллектуаль-

ных способности, которые необходимо развивать: способность анализировать, 
способность классифицировать, способность комбинировать и способность рас-
суждать.

уровень развития интеллектуальных способностей учащихся позволяет 
повысить использование на уроках математики упражнений на группировку, на 
сравнение, на установление логических связей, на выявление закономерностей, а 
также комбинаторных задач, нестандартных задач.

указанные задания можно использовать на каждом уроке математики на-
ряду с остальными упражнениями.
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именно математика дает реальные предпосылки для развития интеллекту-

альных способностей. Задача учителя – полнее использовать эти возможности при 
обучении детей математике.

Это не означает, что исключается процесс развития интеллектуальных спо-
собностей на других уроках и во внеурочное время. напротив, процесс развития 
интеллектуальных способностей должен идти непрерывно. Это одно из условий их 
развития.

интеллектуальные способности развиваются в деятельности и для разви-
тия способностей создаются условия для высокой познавательной активности де-
тей. Так как не всякая деятельность развивает способности, а только эмоционально 
приятная, необходимо создавать хорошую эмоциональную доброжелательную ат-
мосферу на уроках, создавать ситуацию успеха.

индивидуальные особенности учащихся также нужно учитывать. в соот-
ветствии с этим использовать групповые, коллективные и индивидуальные формы 
развития интеллектуальных способностей школьников.

развитие интеллектуальных способностей осуществляться должно систем-
но. начиная с простых упражнений, постепенно усложняя их. С этой целью нужно 
подбирать серию упражнений с постепенным повышением уровня сложности.

Так для развития способности анализировать, можно использовать зада-
ния на сравнение. общий смысл таких заданий заключается в поиске общих и от-
личительных признаков у предложенных предметов или их изображений, цифр, 
выражений, геометрических фигур, слов, предложений и т.д. работу следует начи-
нать с поиска отличительных признаков, только потом переходить к общим. Мож-
но предлагать следующие виды заданий: выбери из предложенных фигуру, не та-
кую (такую же) как данная; найди отличия (сходства) данных фигур; на что похожа 
данная фигура?

не менее эффективным является задание на поиск предметов по заданным 
признакам. детям называются свойства, которыми могут обладать те или иные 
предметы и предлагается назвать как можно больше предметов, обладающих эти-
ми свойствами.

в начале урока математики или на этапе устного счета детям с наиболее низ-
ким уровнем интеллектуальных способностей на карточках можно давать индиви-
дуальные задания на развитие интеллекта. использовать задачи на оперирование 
категориями «все», «некоторые», «отдельные» и, так называемые, нестандартные 
задачи. речь идет не о задачах, трудных для решения, а о задачах, нестандартных по 
своей тематике. например: «два путешественника подошли к реке. у берега стояла 
лодка. лодка вмещала только одного человека. и, тем не менее, путешественники 
смогли переправиться в этой лодке через реку и продолжить свой путь. как это 
могло произойти?»

нестандартные задачи приучают детей анализировать текст (ситуацию), 
что необходимо делать при решении любой задачи. Этому же способствуют задачи 
с недостающими или лишними данными.

для развития способности анализировать детям можно предлагать зада-
ния на выявление закономерностей. например, на продолжение ряда, записи чис-
ловых выражений по предложенному виду, придумывание задач заданного типа.
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упражнения на выявление закономерностей можно давать в виде ребусов 

и логических квадратов. используя их вместо обычных примеров на сложение и 
вычитание на этапах устного счета или закрепления пройденного материала на 
уроках математики, можно добиться больших результатов.

одной из главных трудностей при разгадывании ребусов может быть  – 
умение правильно назвать изображенный на рисунке предмет и понять, как соот-
носятся между собой фрагменты рисунка.

обычно на уроках математики зашифровывается с помощью ребусов тема 
урока или единицы измерения и т.д.

Это задание расширяет кругозор учащихся, увеличивает их словар-
ный запас, что, в свою очередь, влияет на развитие интеллектуальных спо-
собностей.

индивидуальные задания, которые можно использовать для развития спо-
собности классифицировать, заключаются в распределении объектов по группам 
или объединении объектов на основе их общих свойств.

усложнение заданий происходит за счет изменения самих объектов, уве-
личения числа объектов в группе, появления нескольких вариантов решения. При 
этом можно использовались разные виды индивидуальных заданий: на определе-
ние, по какому основанию объекты уже разбиты на группы; на разбиение на груп-
пы по заданному учителем основанию; на нахождение основания и разбиение на 
группы.

Задание, которое вызывает у детей большой интерес – это мозаика. детям 
предлагается из имеющегося набора карточек трех видов     составить различные 
двухцветные картинки. 

Сначала дети воспроизводят картинки по образцу, а затем сами придумы-
вают разнообразные сюжеты

:
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При рассмотрении образцов мозаики с детьми обсуждаются ассоциации, 
которые вызывают у них те или иные картинки, что способствует развитию фан-
тазии.

для развития способности рассуждать, можно использовать шестиклеточ-
ный логикон. Сравнивая информацию в верхних клетках и в нижних, нужно найти 
в ней логическую связь. Это даст возможность заполнить пустую клетку.

7 4
5
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Продуктивным является использование на уроках математики процессу-

альных задач. Это задачи на нахождение и описание процесса достижения постав-
ленной цели при определенных условиях.
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Систематическая работа по интеллектуальному развитию школьников 

дает очень хорошие плоды, интеллектуально развитые дети показывают наиболее 
высокие результаты в овладении математикой.
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Проектная деятельность, компетентностный подход /
The project activity, competence-based approach

Проблема компетентностного подхода в образовании на сегодняшний день 
является одной из самых актуальных, так как он выдвигает на первое место не ин-
формированность учащихся, а умение решать проблемы, возникающие в практиче-
ской деятельности, и овладение способами деятельности. обрести компетентность 
можно лишь при самостоятельной постановке проблем, поиске необходимых для 
решения знаний и определения их путем исследования. Способом развития тре-
буемых компетенций становится специально организованная деятельность учаще-
гося, основными направлениями которой становятся: его самостоятельная творче-
ская работа, учебное и научное исследование, проектирование, эксперимент.

начало пути реализации ФГоС (Федеральные Государственные образо-
вательные Стандарты) стало использование метода проектов и его возможности в 
реализации компетентностного подхода к обучению.…Поиски ответов не только на 
вопросы: «чему учить?», «как учить?», «Зачем учить?», но и на вопрос «как учить ре-
зультативно?» – привели учёных и практиков к попытке «технологизировать» учебный 
процесс. Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдель-
ной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными 
рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией [1].

Проектная деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы че-
рез постановку проблемы организовать мыслительную деятельность учащихся, 
развивать их коммуникативные способности и творчески подходить к результатам 
работы. При этом деятельность учащихся организуется не только с опорой на лич-
ный опыт, но и развиваются такие черты характера, как самостоятельность, любоз-
нательность, развивать социальные навыки в процессе групповых взаимодействий, 
приобретается опыт исследовательской деятельности, формируются креативность 
мышления, интеллектуальные, информационные, коммуникативные навыки.

в процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на 
самого ученика. Самое важное то, что школьник сам определяет тему проекта, его 
содержание, в какой форме и как пройдет его презентация. работа над проектом 
ведется поэтапно. на каждом этапе решаются определенные задачи, намечается 
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деятельность учащихся и учителя. Завершающим этапом работы является защита 
проекта, где происходит оценивание результатов деятельности. работа над проек-
том  – дело творческое. кроме того, ученик, выполняя собственный проект, решая 
какую-либо практическую, исследовательскую задачу, включается в реальную дея-
тельность, овладевает новыми знаниями [2].

в качестве примера приведём проекты, которые были реализованы в 
2013 году на базе филиала омГПу в г. Таре: конкурс социальной рекламы «дети 
спасут мир», научно-исследовательская конференция для школьников «Мир 
вокруг нас» и многие другие проекты. руководителями проектов и организа-
торами являлись студенты, а участниками проектов  – учащиеся разных школ 
омской области.

для участия в конференции «Мир вокруг нас» школьникам нужно было 
разработать и представить собственный научный проект по одному из направле-
ний: экономика и право, математика и информатика, история, биология. а учащие-
ся 3-4 классов представили свои научные проекты в секции «Юные исследователи». 
для школьников участие в конференции определило возможность усвоения нового 
социального опыта т.к. в ходе выполнения проектов учащиеся самовыражались и 
вырабатывали социально-нравственную позицию, что и способствовало развитию 
учебно-познавательной, информационной и коммуникационной компетенций.

для участия в конкурсе социальной рекламы «дети спасут мир» школьни-
кам необходимо было проявить себя творчески, а именно нарисовать рекламу по за-
данным темам конкурса. Представленные работы участников оценивали жюри, в со-
став которого входили профессиональные рекламисты и специально приглашенные 
художники. Студенты–руководители проекта принимали заявки, организовывали 
работу жюри, оформляли выставку работ в филиале омГПу в г. Таре. По окончании 
конкурса был издан каталог лучших работ, представленных на конкурсе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектная деятельность 
формирует исследовательские умения, способствует развитию творческих способ-
ностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе изучения 
различных наук, приобщает к конкретным жизненно важным проблемам и спо-
собствует усвоению нового социального опыта, т.е. способствует формированию 
универсальной учебной деятельности.
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одним з найважливіших компонентів міжнародної діяльності україни, що 

дозволяє їй увійти в світовий освітній простір, є підготовка іноземних фахівців. 
Зважаючи на попит серед іноземних абітурієнтів на медичні спеціальності, акту-
альним стає питання якісної підготовки іноземців до навчання за обраним фахом. 
важливою ланкою, що забезпечує подальше навчання іноземного абітурієнта у ви-
щому навчальному медичному закладі, є спеціально організовані підготовчі фа-
культети, де здійснюється допрофесійна підготовка іноземних абітурієнтів.

Слід зазначити, що допрофесійна підготовка іноземних абітурієнтів 
на підготовчому факультеті має специфічний характер. Перш за все, це мов-
ний бар’єр. окрім цього іноземні учні мають різний рівень базової підготовки 
відповідно до освітніх стандартів їхніх рідних країн, у них відсутнє цілісне уяв-
лення про систему освіти в україні, а отже, постає питання: як на базі освітніх 
систем різних країн здійснити підготовку до вступу до внЗ іншої країни. При 
вирішенні цього питання необхідно враховувати низку чинників. один аспект 
стосується особистості викладача. до викладачів підготовчих факультетів ви-
суваються певні кваліфікаційні вимоги. окрім загальноприйнятих вимог для 
викладачів, потрібні певні специфічні знання, зокрема, знання про особливості 
національних освітніх систем тих країн, звідки приїжджають іноземні 
абітурієнти, знання національно-психологічних особливостей контингенту 
іноземних абітурієнтів. Інший аспект стосується власне системи підготовки. на-
копичений досвід свідчить, що для того, щоб іноземний абітурієнт міг нормаль-
но продовжувати навчання, йому потрібні знання нейтрального стилю мовлен-
ня, наукового стилю мовлення, лексичного мінімуму з профільних дисциплін, 
знання з профільних дисциплін на певному рівні. З метою вирішення про-
блеми різної базової підготовки іноземні абітурієнти вивчають не лише мову, 
а й спеціальні предмети за обраною майбутньою спеціальністю. Це дозволяє 
зрівняти дисбаланс рівнів освіти іноземних абітурієнтів.

окрім вищесказаного, при організації допрофесійної підготовки слід вра-
ховувати наявність комплексу проблем адаптації. Іноземним абітурієнтам потрібен 
час, щоб звикнути до нового соціального середовища, ознайомитися з новими 
формами і методами навчання, пристосуватися до нових побутових і кліматичних 
умов тощо. Ефективність навчального процесу багато в чому залежить від того, як 
відбувається процес адаптації особистості студента.
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Підсумовуючи вищесказане, різна базова підготовка іноземних абітурієнтів, 

їхній незадовільний рівень володіння мовою навчання, відсутність цілісного 
уявлення про систему української освіти, обмежений термін навчання, різні 
національно-культурні особливості, адаптаційний період ставлять особливі цілі і 
завдання перед системою допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів і вима-
гають особливого наповнення її змісту.

для конкретизації цілей допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів 
звернемося до праць російського науковця о. Суригіна. Згідно з його дослідженнями 
глобальна ціль допрофесійної підготовки полягає у здатності студента здійснювати 
навчально-пізнавальну діяльність засобами нерідної мови у нерідному середовищі 
[1, с. 71]. Таку узагальнену ціль автор представляє у вигляді трьохрівневої 
ієрархічної системи часткових цілей: комунікативна компетентність іноземного 
студента у соціально-культурній і навчально-професійній сферах спілкування; за-
гально професійна компетентність у контексті майбутньої професійної діяльності 
(володіння системою необхідних базових понять і методів загальнонаукових і 
загальнопрофесійних дисциплін; володіння мовою спеціальності; адаптованість до 
особливостей процесу навчання); адаптованість студента до нерідного середови-
ща, що включає різні види адаптованості [1, с. 63]. Спираючись на ці положення 
вченого, а також на навчальні плани і програми довузівської підготовки іноземних 
громадян [2, 3], цілі допрофесійної підготовки іноземних студентів медичного 
профілю в умовах підготовчого факультету ми формулюємо наступним чином:

• оволодіти мовою як «робочою мовою» для подальшої навчально-
пізнавальної і соціально-культурної діяльності;

• оволодіти початковими професійними знаннями, уміннями й навичками, 
необхідними для подальшого навчання у вищому медичному закладі;

• допомогти входженню іноземних студентів у нове соціокультурне серед-
овище;

• допомогти в усвідомленому виборі життєвих професійних шляхів, сфор-
мувати позитивну установку на майбутню медичну діяльність;

• розвинути інтерес до медичної професії;
• зорієнтувати студентів на усвідомлення гуманістичного характеру про-

фесії, людини як головної цінності;
• розкрити можливості діяльно творчої самореалізації особистості.
для цього необхідно вирішувати наступні завдання:
• створення умов для оволодіння російською (українською) мовою як мо-

вою спілкування і мовою майбутнього навчання, засобом побудови діа-
логу зі світом;

• оволодіння студентами необхідними знаннями з лексики, граматики, 
стилістики, а також формування практичних вмінь використання росій-
ської (української) мови в професійних цілях;

• збільшення (у порівнянні з базисним курсом) кількості досліджуваних 
тем, предметів мовлення, видів і типів текстів з орієнтацією на медичний 
профіль навчання;

• розширення спектра освітніх і навчальних ситуацій і завдань з орієнта-
цією на реальні професійні завдання медичної галузі;
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• створення умов для формування в іноземних студентах умінь самостій-

но ставити цілі і завдання по відношенню до подальшого навчання, ви-
користовувати різні ресурси та засоби навчання;

• розширення загального кругозору іноземних студентів у зв’язку з об-
раним профілем;

• поглиблення професійного інтересу, розширення профільних знань за 
допомогою мови.

Змістом допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів медичного 
профілю виступає система мовних і спеціальних знань, практичних умінь і навичок, 
необхідних для здійснення подальшого навчання іноземного абітурієнта за медич-
ним профілем. Цей зміст структурується й реалізується через відповідні навчальні 
предмети відповідно до навчальних програм і планів довузівської підготовки 
іноземних громадян.

Структура допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів медичного 
профілю на підготовчому факультеті складається з таких компонентів: мовно-
го, професійно-предметного і виховного. кожен із компонентів у свою чергу теж 
можна структурувати. Так, мовний компонент містить лінгвістичний, мовленнєий, 
соціокультурний і діяльнісний складники. лінгвістичний складник передбачає 
засвоєння певного обсягу знань з мови, що є передумовою оволодіння мовлен-
ням. Мовленнєвий складник базується на лінгвістичному і забезпечує оволодіння 
вміннями і навичками в основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, 
говорінні, письмі), зокрема сприймати усне й писемне мовлення, відтворювати 
його, працювати з усними та письмовими висловлюваннями різних типів, стилів і 
жанрів мовлення в різних сферах спілкування, насамперед, навчально-професійній. 
Соціокультурний складник знайомить іноземних абітурієнтів з особливостя-
ми культури українського народу, нормами поведінки, що регулюють соціально-
комунікативні стосунки українського суспільства. діяльнісна складова спрямова-
на на опанування базовими розумовими прийомами і методами під час вивчення 
мови (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація, систематизація та 
ін.), формування загальнонавчальних вмінь у процесі навчання мови, розвиває 
пізнавальну активність та самостійність іноземних абітурієнтів. Зміст цього склад-
ника у навчальних програмах подається на рівні узагальнюючих вмінь.

Предметно-професійний компонент формує в іноземних абітурієнтах ба-
зову природничонаукову компетентність і предметні компетентності. основою 
цього компоненту є знання про універсальні закони, спільні закономірності в си-
стемах біології, хімії, фізики, про поняття і наукові факти, які є базою для форму-
вання наукової картини світу у майбутніх медичних фахівців.

виховний компонент пронизує кожен з вищеназваних компонентів і 
реалізується в різних формах роботи: як в аудиторних, так і позааудиторних. він 
покликан формувати і всебічно розвивати особистість іноземного абітурієнта. ви-
ховна робота з іноземними абітурієнтами проводиться у різних напрямах: мораль-
ному, правовому, трудовому, художньо-естетичному, фізичному та ін. усі компо-
ненти взаємопов’язані і взаємодоповнюють один одного.

аналіз різних джерел з питань підготовки іноземних студентів, власне 
бачення цієї проблеми дає підстави визначити допрофесійну підготовку іноземних 
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абітурієнтів до навчання у медичних університетах як цілеспрямовану діяльність, 
що являє єдність змісту, структури, цілей навчання і виховання, і спрямова-
на на формування сукупності психологічних і моральних якостей особистості, 
знань, умінь, навичок, набуття яких дозволяє виконувати іноземним абітурієнтам 
навчально-пізнавальну діяльність у вищому медичному закладі.

у процесі допрофесійної підготовки іноземних студентів відкриваються 
можливості для подолання негативних тенденцій при переході до нового стату-
су. Така підготовка не лише озброює іноземного абітурієнта знаннями з мови, 
допомагає оволодіти початковими професійними знаннями, уміннями й навичка-
ми, але й скорочує час психологічної і академічної адаптації іноземного абітурієнта 
у вищому навчальному закладі, сприяє свідомому вибору професії, формуванню 
стійких мотивів щодо пріоритетів подальшої професійної діяльності, формуванню 
й розвитку необхідних особистісних якостей.
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В процессе подготовки магистров художественно-творческих направле-
ний «мультимедиа как инновационный метод обучения является прекрасным сред-
ством для достижения образовательных целей»[2, с.319]. Необходимость внедрения 
мультимедиа в процесс образования обусловлена новой формой передачи знаний, 
которая отвечает современным требованиям динамичного развития в области 
профессиональной подготовки выпускников творческих специальностей. Обладая 
высокими эстетическими свойствами, мультимедиа способствует формированию 
визуальной грамотности студентов художественных специальностей. Мультимедиа 
обладает элементами интерактивности, что позволяет усваивать необходимый 
учебный материал, так как включает в себя несколько видов информационного 
воздействия: текст, графику, аудио, видео, анимацию.

данный материал в тезисной форме освещает процесс использования flash 
для создания мультимедиа. «в качестве индивидуального задания при реализации 
научно-исследовательской и/или художественно-творческой работы, разработка 
мультимедиа по теме исследования»[3, с. 24, 25]

При создании эффективного мультимедийного продукта (ЭМП) необхо-
димо определить требования, которым он должен соответствовать:

• содержать в себе историю развития определенного символа, элемента, 
объекта и др.;

• демонстрация истории на основе визуальных образов, поскольку ауди-
тория ЭМП — магистры художественно-творческих направлений по-
дготовки;

• обладать интерактивностью;
• информация, заложенная в мультимедийный продукт должна быть на-

учной, доступной, наглядной, т.е. отвечать дидактическим принципам;
• для активизации восприятия информации и удержания внимания про-

должительность воспроизведения ЭМП должно быть кратким;
• создание ЭМП на основе использования flash-анимации  – трансформи-

рования образов.
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в соответствии с требованиями к ЭМП на основе поискового метода осу-
ществляется выбор графического элемента, историю развития и современного ис-
пользования которого необходимо проследить.

Самостоятельное исследование в области систематизации знаний по 
визуальным образам — процесс трудоемкий и требует отдельной научно-
исследовательской работы.

Сбор информации по теме – важный подготовительный этап работы, кото-
рый определяет ее будущую структуру.

• ЭМП исключает объемные текстовые блоки.
• определяется содержательная структура ЭМП:
• название;
• вступительная заставка;
• главная страница с оглавлением подразделов;
• подразделы.
определяется функция интерактивности – возможность выбора нажатием кноп-

ки подраздела на главной странице для дальнейшего просмотра. Этот прием прекрасное 
решение включения студента в процесс управления изложением учебного материала.

Поскольку ЭМП обязан обладать эффектностью и полностью овладевать 
вниманием учащегося, информация должна быть представлена кратко, но содер-
жательно. в этой связи определяются основные подразделы:

• математическое обоснование элемента;
• значение элемента;
• элемент в природе;
• история развития элемента;
• элемент в современном искусстве.
каждый подраздел состоит из нескольких образов и его трансформа-

ционных переходов со звуковым сопровождением. После выбора и просмотра 
одного подраздела, студенты могут вернуться на главную страницу для выбора 
следующего.

Заставка  – flash-анимация, в которой происходит основная трансформа-
ция. например, этапы трансформации элемента «завиток»:

математическая спираль (рис.1) — улитка (рис.2)  – улитка — винтовая 
лестница (рис.3) – винтовая лестница — башня Татлина – башня Татлина — моле-
кула днк (рис.4) – молекула днк — логотип 3d MaX.

Рис. 1. Рис. 2
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Создаваемый ЭМП в программе adobe Flash в полной мере соответству-
ет требованиям, предъявляемым к работам данного вида, содержит принцип 
комплексного визуального представления информации и призван обеспечить 
повышение визуальной грамотности, ассоциативности мышления магистров 
художественно-творческих направлений подготовки. Систематизация знаний по 
визуальным образам — процесс сложный, требующий специализированных иссле-
дований. однако внедрение мультимедиа в процесс обучения – это путь эффектив-
ного развития современного художественного образования.
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Рис. 3. Рис. 4.
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в реализации современного художественного образования особое место 
отводится проектным технологиям и методу проектирования. в этой связи особую 
актуальность приобретает формирование нового вида профессиональной деятель-
ности как менеджмент художественных арт-проектов [4. с.7].

в отличие от общепринятого менеджмента управление творческим кол-
лективом связано с особенностью поиска эффективных подходов к управлению 
творческим процессом, талантливыми исполнителями и реализации новых орга-
низационных форм.

одной из таких форм организации является художественный арт-проект 
или арт-мастерская – объединение талантливых людей, занятых совместным твор-
чеством и проектированием в области изобразительного искусства.

Творчество в данном случае  – это реализация не только художествен-
ных идей, но и, особенно, умов, способных создать эти идеи, которые могут со-
ответствовать современным тенденциям и вкусам. Творческая арт-мастерская 
является центром объединения талантливых людей: профессиональных худож-
ников и дизайнеров. арт-мастерская не только разрабатывает и транслирует 
художественные проекты с помощью профессиональных компетенций и спо-
собностей творческого коллектива, но и обучает, передает знания, находит и 
использует инновационные технологий в художественной деятельности и об-
разовании. Эта деятельность оказывает большое влияние на восприятие худо-
жественной и визуальной культуры социума, оказывает воспитательное воз-
действие на развитие эстетических вкусов [3, с. 285].

идейное содержание и характер художественно-оформительской работы 
при разработке и реализации арт-проекта требуют от художника-дизайнера не-
заурядные способности к образному и абстрактному мышлению и к мастерству 
исполнения, что мы называем профессионализмом.

организация работы творческого коллектива непростая задача. руково-
дитель должен сочетать в себе не только профессиональные компетенции худож-
ника  – дизайнера, теоретика и аналитика в области искусства, но и способности 
администратора, маркетолога, менеджера.
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руководителю художественных арт-проетов не достаточно быть профес-

сионалом в своем деле, ему необходимы и другие умения, направленные на пони-
мание руководимых им людей, их стиля мышления, мотивов поступков, на понима-
ние коллектива в целом. Эти знания лежат в основе управленческой деятельности, 
которая определяет действия руководителя по организации работы коллектива 
исполнителей.

часто творческий коллектив исполнителей состоит из профессиональных, 
высококвалифицированных художников-дизайнеров  – это обусловлено сложно-
стью технологии выполнения работ, масштабностью проекта, различными мето-
дами и подходами проектирования, и такими специалистами необходимо руково-
дить. Современный профессиональный менеджер-управленец художественного 
арт-проекта обязан быть лидером в коллективе исполнителей и ясно понимать 
особенность управления творческим процессом, который заключается в следую-
щем: творчество и производственный процесс в проекте требует совмещения.

в подходе к организации работы коллектива исполнителей над художе-
ственным арт-проектом, руководитель играет три управленческих роли:

– координатop, распределитель нагрузки, этапов, операций в процессе соз-
дания арт-проекта;

– коммуникатор, обеспечение межличностных и деловых коммуникаций;
–контролер  – обеспечение систематической оценки труда каждого испол-

нителя в арт-проекте.
к руководителю предъявляются требования, которые характеризуют его 

компетентность, понимая под этим совокупность следующих факторов:
– знания, как результат образования личности;
– навыки, как результат опыта работы и обучения;
–  коммуникабельность, как умение общаться с людьми и общаться в кол-

лективе.
успех реализации художественного арт-проекта зависит от избранного 

стиля управления. более всего способствует раскрытию творческого потенциала 
демократический стиль. он предполагает делегирование ответственности и значи-
тельную степень свободы при определенных рамках, согласующих общность уси-
лий, позволяя контролировать созидательный процесс. руководитель, выбираю-
щий демократический стиль управления, поддерживает творческую инициативу, а 
часто и сам служит вдохновляющим примером.

Таким образом, для того чтобы художники могли в полной мере реали-
зовать идею художественного арт-проекта в период работы должна быть создана 
особая творческая атмосфера, основными характеристиками которой являются:

– открытость новому,
– поддержка инноваций;
– доверие и сотрудничество на всех уровнях;
– демократический стиль управления;
– организация обучения и профессионального общения.
управление творческим процессом и успешный реально воплощенный ху-

дожественный арт- проект  – это средство реализации современного художествен-
ного образования.
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нитарный центр, 2007.
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ПроБЛеМи ФорМУВаннЯ ІнШоМоВноЇ КоМПеТенТноСТІ 
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sign engineers, the level of knowledge of a foreign language.

За умов інтеграції україни в Європейський простір та глобалізації 
суспільства аграрна освіта нашої країни потребує підготовки висококваліфікованих 
та конкурентоспроможних на світовому ринку праці фахівців в галузі сільського 
господарства. для міжнародної співпраці українських та іноземних аграрних фірм 
у спільних інженерних проектах необхідна підготовка глобальних інженерів-
конструкторів аграрного профілю, фахівців, які вільно володіють іноземною мо-
вою на побутовому рівні та готові здійснювати іншомовне професійне спілкування 
з іноземними партнерами, які здатні використовувати іншомовні джерела 
інформації для своєї професійної діяльності, володіти знаннями про передовий 
досвід у світі в галузі науки і техніки. Проте між високими вимогами та стандар-
тами підготовки випускників аграрної освіти міжнародного рівня та наявним ре-
зультатом професійної підготовки інженерів-конструкторів аграрного профілю на 
сьогоднішній день існує велика суперечність. в ході констатувального експеримен-
ту, проведеного у вінницькому національному аграрному університеті, ми виявили 
ряд недоліків у навчальному процесі майбутніх інженерів-конструкторів аграрно-
го профілю. Такі недоліки є серйозною перешкодою втілення в життя поставленої 
мети аграрної освіти щодо підготовки фахівців:

1. рівень знань, вмінь та навичок спілкування іноземною мовою у студентів 
є низьким.
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Згідно з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова» для підготовки 

бакалаврів у вищих навчальних закладах ii  – iV рівнів акредитації Міністерства 
аграрної політики україни, наприкінці iV модуля майбутні аграрії повинні вміти 
читати та перекладати оригінальну загальнонаукову літературу іноземною мовою 
та вміти написати іноземною мовою анотацію, реферат до наукової статті. З V по 
Viii модуль відбувається інтенсивне вивчення іншомовної лексики з фаху студен-
та, формуються уміння та навички елементів ділового мовлення. наприкінці Viii 
модуля студенти повинні вміти:

– читати та перекладати оригінальну літературу іноземною мовою з фаху;
– підготувати доповідь, статтю іноземною мовою з профілю своєї 

спеціальності;
– писати прості ділові папери [1, с.15].
Проте між вищезазначеними вимогами та реальним рівнем знань з іноземної 

мови майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю існує суперечність, 
оскільки майбутні аграрії приїздять здебільшого із сільської місцевості, а рівень 
викладання іноземних мов у багатьох сільських школах є низьким, що вказує на 
неготовність студентів успішно працювати в рамках університетської навчальної 
програми та виконувати завдання з іноземних мов, які відповідають вимогам та 
стандартам навчання в університеті.

2. кількість академічних годин, відведених на вивчення іноземної мови, 
як навчальної дисципліни в університеті є недостатньою і має тенденцію до по-
дальшого зменшення у майбутньому, що унеможливлює втілення в життя вимог 
вищої аграрної освіти щодо опанування іноземної мови майбутніми інженерами-
конструкторами аграрного профілю.

3. навчальні посібники розраховані здебільшого на читання та переклад 
текстів за фахом та на виконання граматичних вправ, але існує нестача завдань на 
розвиток комунікативних навичок та вмінь, що неодмінно призводить до труднощів 
майбутніх аграріїв у професійному діловому спілкуванні.

4. Існуючі методики викладання іноземних мов є застарілими та неефек-
тивними, які не дають бажаного результату у підготовці майбутніх інженерів-
конструкторів аграрного профілю до міжнародної співпраці з іноземними партнера-
ми. рівень лінгвістичної підготовки майбутніх аграріїв не відповідає міжнародним 
стандартам. на заняттях не вистачає інтенсивнішого використання інтерактивних 
технологій навчання: спільних проектів, рольових ігор, дискусій, дебатів, методів 
проблемно-розвиваючого навчання тощо. Інформаційно-комунікаційні технології 
на заняттях з іноземної мови застосовуються мало, або не використовуються 
взагалі. Якості, якими повинні володіти інженери-конструктори міжнародного 
рівня, не формуються.

5. у вінницькому національному аграрному університеті існує про-
ект вивчення фахових дисциплін на іноземній мові, зокрема на факультеті 
механізації сільського господарства лекції з навчальної дисципліни «нарисна 
геометрія» ведуться на англійській мові, оскільки іншомовне середовище на 
лекціях, семінарах, конференціях тощо сприяє вивченню та підвищує рівень 
знань з іноземної мови. нами було проведено анкетування для перевірки рівня 
мотивації студентів вивчати іноземну мову. на питання «чи хотіли би ви пе-
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ребувати якомога більше часу в іншомовному середовищі під час навчання у 
вузі (на лекціях, семінарах, практичних заняттях, курсах)?» лише 40% студентів 
відповіли «Так». на питання «чи хотіли б ви працювати з іноземними партне-
рами над спільним проектом в галузі інженерної механіки, необхідною умовою 
якого є вільно володіти іноземною мовою?» 44% майбутніх аграріїв дали пози-
тивну відповідь. 48% опитаних схвалюють ідею, що деякі навчальні дисципліни 
у внау повинні викладатись на іноземній мові. 48% майбутніх інженерів-
конструкторів аграрного профілю схиляються до тієї думки, що для констру-
ювання та створення нового машинного обладнання сільськогосподарського 
призначення необхідно досліджувати іншомовні джерела інформації та запо-
зичати досвід з-за кордону.

на основі проведеного нами анкетування ми дійшли висновку, що сту-
денти внау мають недостатньо високу мотивацію щодо поглибленого вивчення 
іноземних мов та вивчення фахових дисциплін на іноземній мові.

усі зазначені вище проблеми є причиною низького рівня знань іноземної 
мови серед майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю та перешко-
дою у підготовці майбутніх аграрних фахівців згідно з міжнародними вимогами 
та стандартами.

Література:
1. німецька мова. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів 

у вищих навчальних закладах ii-iV рівнів акредитації Міністерства аграрної 
політики україни. – київ: аграрна освіта, 2008. – 38с.
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ВиКориСТаннЯ СУчаСниХ оСВІТнІХ ТеХноЛогІЙ ПІДгоТоВКи 
МаЙБУТнІХ ФаХІВЦІВ До ІнноВаЦІЙноЇ ДІЯЛЬноСТІ    

Постановка проблеми. однією з передумов входження україни до єдиного 
Європейського освітнього простору є впровадження європейських норм в освіті й 
науці. необхідність удосконалення української системи освіти, підвищення її рівня 
якості є важливим завданням, що обумовлено потребами формування позитивних 
умов для становлення й реалізації студента як майбутнього професіонала та його 
особистісної самореалізації. вирішення цієї проблеми можливе за умови підготовки 
майбутнього педагога, який володіє ґрунтовними знаннями, має розвинені 
педагогічні здібності, досконалі професійні уміння, професійну самосвідомість, 
педагогічне мислення, володіє навичками самонавчання, самовдосконалення. Тому 
формування готовності майбутнього педагога до професійної діяльності в сучас-
них умовах набуває особливої значущості.

Педагогічні вищі навчальні заклади покликані забезпечити високий рівень 
професійних знань, умінь студентів, сформувати творчу активність сучасного пе-
дагога, здатного до самовдосконалення, дослідницької та інноваційної діяльності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які зробили знач-
ний внесок у розробку проблеми підготовки майбутнього вчителя до інноваційної 
діяльності, необхідно назвати І. авдєєва, о. кіяшко, н. клокар, о. козлову, Є. Ма-
кагон, в. Сластьоніна, в. Паламарчука, в. Гінзбурга, б. Сазонову, л. даниленка, Т. 
Шемет, р. чуйко, л. березовську, о. Сидоренка, в. Скнар, М. Поташкіну, в. Толстого, 
П. Щедровецького, о. Попову, І. дичківську, в. Шукшинову, в. ляудіс. Інноваційна 
діяльність в галузі освіти досліджується педагогічною інноватикою  – окремою га-
луззю педагогіки. над проблемами інноватики працюють сучасні вітчизняні пе-
дагоги, вчені( І. бех, л. буркова, л. даниленко, І. Зязюн, о. киричук, о. козлова, в. 
кремень, в. Мадзігон, к. Макагон, С. Подмазін, в. Пінчук, о. Савченко, а. Сологуб, 
н. Федорова, а. Фурман, М. Ярмаченко та ін.).

Метою цієї статті є – розкрити найважливіші сучасні тенденції підготовки 
майбутніх фахівців до інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна освіта, під впливом 
науково-технічного прогресу та інформаційного буму, вже тривалий час перебува-
ють у стані неперервного організаційного реформування та переосмислення уста-
лених психолого-педагогічних цінностей.

на сучасному рівні розвитку цивілізації особливу роль відіграє 
інноваційний потенціал суспільства, що потребує людей, здатних системно й кон-
структивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, приймати адекватні 
рішення, створювати принципово нові ідеї в різних галузях знання. а це у свою чер-



69

Научные исследования современности
гу формує соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове педагогічне 
мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути 
виховання «інноваційної людини». для цього в освітній сфері має панувати дух 
творчості, постійного пошуку, які є живильним середовищем для нових ідей, шу-
кань, досягнень.

Професійна зорієнтованість на інноваційну діяльність зосереджується під 
час навчання у педагогічному вузі. Цей період, коли майбутній педагог особливо 
чутливий до складних проблем освіти, складних педагогічних ситуацій, вважають 
сенситивним (сприятливим) для розвитку мотиваційно-ціннісного ставлення до 
педагогічних інновацій. Як свідчить аналіз, для багатьох педагогів-практиків ха-
рактерний низький рівень сформованості інноваційної поведінки, готовності 
до інноваційної діяльності, що значною мірою є породженням традиційного 
вузівського навчання.

При підготовці майбутніх педагогів до інноваційної діяльності взаємодія 
викладача зі студентами має бути неперервною і цілісною для розвитку 
особистості. обов’язковою є особистісна зорієнтованість та професійно-практична 
спрямованість (варіативність змісту занять у зоні актуальних ціннісних орієнтацій 
майбутніх педагогів і запитів педагогічної практики). альтернативність та свобода 
вибору (спільне планування, диференційовані завдання тощо) також є важливим 
компонентом для формування майбутніх фахівців. усвідомленість професійно-
особистісного розвитку під час педагогічної взаємодії (рефлексія, корекція власної 
діяльності), творче самовираження, співпраця та співтворчість – ось те до чого по-
винен прямувати кожний молодий педагогічний фахівець.

для налаштованості студентів до творчого пошуку необхідно допомогти 
їм у набутті впевненості у стосунках з однокурсниками, викладачами. Інноваційне 
навчання переконує у значущості таких напрямів розвитку професійних яко-
стей педагога, як емоційність мислення, формування нового типу спілкування та 
комунікативних здібностей, розвиток здатності до внутрішнього діалогу як основи 
самопізнання, проблематизації спілкування, лабільності (змінності) його способів, 
зміни ролей.

Формуванню інноваційної поведінки педагога сприяє використання 
рефлексивно-інноваційних методів. особливість їх полягає в принциповій інноваційній 
відкритості, творчому розумінні кожного педагогічного завдання. рефлексивно-
інноваційні методи допомагають актуалізувати, переосмислити попередній досвід, 
виявити нові відношення і проблеми навчально-виховного закладу майбутнього, на-
лаштувати себе на зацікавлене конструктивне ставлення до новацій.

Професіоналізація викладача і входження його в інноваційний режим ро-
боти неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграють 
інноваційні педагогічні технології. Інноваційні педагогічні технології розглядають 
не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а 
насамперед як відкритість. Інноваційні педагогічні технології як принцип педагогіки 
забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний 
творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку [5].

деякі дослідники тлумачать їх як комплексний, інтегрований процес, що 
охоплює суб’єктів, ідеї, способи організації інноваційної діяльності і забезпечує 
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результативність нововведення. до інновацій зараховують не лише створення 
нових засобів, а й сутнісні зміни, які проявляються у новому способі діяльності, 
стилі мислення. у цьому контексті вважають інноваційними підходи, що перетво-
рюють характер навчання стосовно його цільової орієнтації, взаємодії викладача і 
студентів, їх позиції в навчальному процесі.

Інноваційні педагогічні технології мають гуманістичну спрямованість 
у системі освіти, зумовлену співіснуванням і складними взаєминами в науковій 
педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки. Інноваційні 
педагогічні технології належать до системи загального наукового і педагогічного 
знання. вони виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, 
теорії та історії педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки 
освіти. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвит-
ку людства [4].

Таким чином, інноваційні педагогічні технології  – це системні процеси 
цілеспрямованої дії на «студента», що направлені на задоволення всієї сукупності 
його потреб; це новостворені або вдосконалені педагогічні системи, що забезпечу-
ють високий рівень навчально-виховного процесу.

Сучасні інноваційні педагогічні технології характеризуються тим, що:
– збагачують навчальний процес за рахунок впровадження активних, 

аналітичних і комунікативних способів навчання та представлення викладачів і 
студентів про освітню діяльність;

– забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу;
– формують компетентність майбутніх фахівців;
– забезпечують становлення аналітичних, організаційних, проектних, 

комунікативних навичок;
– розвивають здібності до прийняття вірних рішень у нестандартних 

ситуаціях;
– формують вміння будувати власні освітні програми;
–є ресурсом для зміни змісту освіти і структури начального процесу 

відповідно до міжнародних вимог;
– підвищують показники досягнень структурних компонентів процесу 

технологізації навчання;
– орієнтовані на стимулювання творчого потенціалу.
особливу увагу при проектуванні інноваційних педагогічних технологій 

необхідно приділяти чіткості й визначеності фіксації результатів, наявності 
критеріїв їхнього досягнення, покроковій і формалізованій структурі діяльності. 
вже розроблено багато методик і педагогічних технологій, за допомогою яких 
можна підсилити особистісно-орієнтований підхід до навчання. але кожна з них 
вирішує, як правило, чітко визначене коло завдань. оптимальним при розробці 
конкретної технології навчання є конструктивне поєднання інструментарію, 
який традиційно використовується у навчанні, з арсеналом засобів інноваційних 
педагогічних технологій.

на нашу думку, педагогічні інноваціі у практиці підготовки фахівців мають 
бути послідовно проведені в усіх формах роботи з ними і охоплювати як загально-
методичні рівні навчального процесу (нові навчально-методичні матеріали, нові 
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методи тестування, використання сучасних інформаційних і комунікаційних 
технологій, діалогічний метод освіти , який перетворює інформацію у знання 
і розуміння), так і його практичні ланки, які дозволяють об’єднувати воєдино 
теорію і практику освіти. організація навчально-виховного процесу з підготовки 
майбутніх фахівців сучасного типу  – конкурентноспроможних, які вміють мис-
лити стратегічно і водночас ситуаційно-прагматично, здатних органічно забезпе-
чувати соціальну ефективність потребує нестандартних, інноваційних освітньо-
педагогічних методик, методів, практики і засобів навчання. „необхідність 
забезпечити доступ до нових педагогічних та дидактичних підходів та їх розви-
ток з тим, щоб вони сприяли оволодінню навичками і розвивали компетентність 
і здібності, пов’язані з комунікацією, творчим і критичним аналізом, незалежним 
мисленням у багато культурному контексті, коли творчість також засновується 
на поєднанні традиційних або місцевих знань і навичок із сучасною наукою і 
технікою”[3,c.29-33].

Висновки дослідження. отже, інноваційні педагогічні технології в процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців покращують їх засвоєння навчально-
го матеріалу, зменшують час на вирішення стандартних завдань та допомагають 
знайти розв’язки нестандартних, стимулюють творчий потенціал, зумовлюють по-
зитивне ставлення до навчальних дисциплін, підвищують рівень інформаційної 
культури та створюють умови для повноцінного розкриття їх як особистостей. 
Тому застосування інноваційних педагогічних технологій є однією з умов якісної 
підготовки майбутнього фахівця

Перспективою подальших пошуків у напрямку дослідження. конкурен-
тоздатному фахівцю тією чи іншою мірою необхідна науково-дослідна підготовка 
з метою подальшого відтворення нових знань, тиражування досягнень нау-
ки, їх апробації і впровадження у педагогічну практику, застосування науково 
обґрунтованого підходу до супроводу інноваційних процесів тощо.

в такій ситуації отримання студентами наукових знань у готовому вигляді 
стає неефективним, акцент зміщується на оволодіння методами отримання 
інформації. національною стратегією розвитку освіти в україні на 2012 – 2021 рр. 
передбачено поглиблення міжнародного співробітництва у сфері освіти, спрямова-
ного на інтенсифікацію інтегрування національної системи освіти у міжнародний 
освітній простір [7, с. 28]. Це включає розширення участі вітчизняних педагогічних 
навчальних закладів у проектах та програмах міжнародних організацій та 
співтовариств, зокрема: 1) бакалаврського рівня підготовки (irEX  – Представ-
ництво ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (діє з 1995 р.); uGraD – 
Програма обміну для студентів 1  – 3  курсів внЗ україни (з 2006  р.); ТЕМПуС  – 
одна з програм Європейського співтовариства, розроблена для надання допомоги 
соціально-економічним перетворенням у країнах-партнерах (з 2007  р.); Еразмус 
Мундус  – програма співпраці та мобільності у сфері вищої освіти (з 2004  р.); 2) 
магістерського рівня (Стипендії ім. Фулбрайта (з 1992  р.); програма стипендій 
ім. Едмунда С. Маскі (з 2006  р.); DaaD  – німецька академічна служба обмінів 
(із 2005  р.); 3) програми формування лідерських якостей (американські ради з 
міжнародної освіти: aStr/aCCELS – FLEX – Програма обміну майбутніх лідерів (з 
1992  р.); освітні програми британської ради в україні: програма «Global Gateway»: 
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міжнародна освіта – творча співпраця. Інтернет-портал (із 2004 р.); молодіжна про-
грама «people to people international» (із 2004 р.) та ін.

розширення наукових досліджень, застосування інноваційних технологій 
навчання і виховання студентів, створення відповідної інформаційної бази 
вітчизняних педагогічних навчальних закладів стане гарантом їхньої участі у 
реалізації цих програм.
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Кірєєва Ірина Веніамінівна. Використання сучасних освітніх технологій 
підготовки майбутніх фахівців до інноваційної діяльності   

У статті розглядається проблема залучення інноваційних освітніх 
технологій до навчального процесу у вищій школі у контексті освітнього простору

Ключові слова: вища школа, інноваційні освітні технології, інноваційна 
діяльність.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения
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аспірант державного педагогічного  

 університету ім. Михайла коцюбинського 
м. вінниця

ФІЗІоЛогІчнІ аСПеКТи ПІДгоТоВКи ВеЛогонщиКІВ,  
ЯКІ СПеЦІаЛІЗУЮТЬСЯ на КоМанДниХ гонКаХ  

ПереСЛІДУВаннЯ на 4 КМ

Ключові слова / Keywords: командна гонка переслідування /team pursuit, 
функціональна підготовленість / functional training, режими енергозабезпечення / 
modes of supply.

Постановка проблеми. Ефективність підготовки велосипедистів у ко-
мандних гонках переслідування на 4 км (як і у інших спортивних дисциплінах, які 
пов’язані з максимальним проявом фізичних якостей) значною мірою залежить 
від цілеспрямованого впливу на функції органів та систем організму, які забез-
печують працездатність. Фахівці, які працюють над удосконаленням тренувань 
гонщиків-переслідувачів, вважають основною якістю, яка визначає результат у 
даній спортивній дисципліні  – це спеціальна витривалість [1, 3, 5, 8]. відомо, щоб 
забезпечити виконання фізичних навантажень пов’язаних з проявом різних видів 
витривалості (загальної, силової, швидкісної та інших) організм мобілізує більшість 
своїх систем [2, 4, 6, 9, 10]. ось чому у першу чергу постає необхідність визначити ті 
фізіологічні процеси, які є лімітуючою ланкою у роботі цілісної системи організму 
велосипедиста, який спеціалізуються на гонках переслідування на 4 км.

Мета дослідження. дослідити фізіологічний аспект підготовки 
велосипедистів-трековиків, які спеціалізуються на командній гонці 
переслідування. Методи дослідження. аналіз та узагальнення даних наукової 
літератури та власних спостережень.

результати досліджень. відомо, що у стані спокою організм людини 
підтримує свою життєдіяльність за рахунок трьох різних за своїм механізмом 
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режимів енергозабезпечення: анаеробний алактатнй, анаеробний лактатний та 
аеробний. дослідники, які вивчають метаболізм організму людини під впливом 
фізичних навантажень вважають, що усі три режими діють одночасно і лише 
інтенсивність та тривалість м’язової роботи визначає перевагу одного механізму 
над іншим [2, 4, 6, 9, 10]. разом з цим не має єдиної думки стосовно співвідношення 
аеробних та анаеробних процесів у енергозабезпеченні м’язової діяльності різної 
інтенсивності. а.С. Солодков, Е.б Сологуб [9], посилаючись на експериментальні 
дослідження p. astrand, вказують співвідношення різних режимів енергозабезпе-
чення у залежності від тривалості фізичних навантажень, які наведені у таблиці 1.

в.М. Платонов [4] певною мірою погоджується з такою думкою і наводить 
власні дані (табл. 2.).

дані н.І волкова мають також певні розбіжності з вищевикладеними. Так 
автор вважає, що тривалість максимального виділення енергії у анаеробному алак-
татному режимі енергозабезпечення становить 6-12  с, у анаеробному лактатному 
режимі енергозабезпечення – 30-60 с, а у аеробному – 10 хв [2].

лоуренс Спрайет вважає, що при виконанні 3-хвилинної інтенсивної ро-
боти співвідношення анаеробного та аеробного механізмів енергозабезпечення у 
загальну енергопродукцію аТФ складає: при роботі протягом перших 30  с  – 80 % 
анаеробний механізм енергозабезпечення і 20 % аеробний; при роботі від 60  с до 
90 с – 45 % анаеробний і 55 % аеробний; від 120 с до 180 с – 30 % анаеробний і 70 % 
аеробний [10].

на сучасному етапі розвитку велоспорту результати команд, які очолюють 
світовий рейтинг у гонках переслідування на треку знаходяться у межах 4 хвилин. 
За класифікацією навантажень яку пропонують а.С. Солодков, Е.б Сологуб [9], 
м’язова робота, яку можна виконувати з максимальною інтенсивністю протягом 
4  хв відповідає роботі субмаксимальної потужності (від 30-40  с до 3-5  хв). авто-
ри вважають, що при виконанні роботи субмаксимальної потужності основними 
у ресинтезі аТФ є анаеробні процеси енергозабезпечення: алактатні та лактатні. 
разом з цим частка аеробних процесів залишається значна – до 30 %.

Якщо на графік відносного вкладу механізмів енергозабезпечення за-
пропонований н.І. волковим [2], нанести діапазон тривалості командної гонки 
переслідування за результатами спортсменів високої кваліфікації, то стає зрозуміло, 
що у процесі гонки поетапно включаються усі режими енергозабезпечення (рис. 
1.). Тому важливо у процесі підготовки велосипедистів-переслідувачів на дистанції 
4 км приділяти увагу розвитку усіх режимів енергозабезпечення.

кожен з режимів енергозабезпечення має свої резерви, які розкриваються 
у процесі адаптації до специфічних тренувань. Зростання аеробної продуктивності 

Таблиця 1. 
Співвідношення анаеробних та аеробних енергетичних джерел (%) у залежності від 
тривалості фізичних навантажень

Режими
енергозабезпечення

Тривалість роботи

10 с 1 хв 2 хв 4 хв 10 хв 30 хв 1 год 2 год
Анаеробний  
Аеробний

85
15

70
30

50
50

30
70

10
90

5
95

2
98

1
99
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відбувається за рахунок удосконалення потужності та ємності аеробних процесів. 
Потужність аеробних процесів прийнято розуміти як здатність організму макси-
мально споживати кисень при фізичному навантаженні. оцінюється потужність 
аеробних процесів за показником максимального споживання кисню (Vo2  max). 
Значну роль у здатності максимально споживати кисень під час фізичних наван-
тажень відіграє комплекс факторів, серед яких слід виділити функціональний стан 
кардіо-респіраторної системи та активність окиснювальних ферментів [2, 4, 6, 9].

Ємність аеробних механізмів відображає час утримання організмом мак-
симальне споживання кисню і оцінюється за показником пророгу анаеробного 
обміну Пано. Ємність аеробного механізму обумовлена переважно запасами 
глікогену у м’язах та печінці та здатністю м’язів утилізувати кисень. не дивля-
чись на те, що аеробні механізми енергозабезпечення у гонщиків-переслідувачів 
починають домінувати після другої хвилини від початку гонки (рис. 1.), аеробний 
компонент підготовки залишається важливим для досягнення максимально ви-
соких результатів. За даними н.І. волкова [2 ] суттєвого зростання потужності та 
ємності аеробних механізмів можна досягти за 2-3  місяці цілеспрямованих тре-
нувань. Стосовно ємності аеробних процесів, автор вважає, що їх зростання під 
впливом тренувань відбувається повільніше. ряд дослідників дотримуються іншої 
думки. Так D.p. prampero вважає, що ємність аеробних процесів підвищується 
досить швидко. для цього спортсменам високої кваліфікації рекомендується 
тренувальні навантаження на рівні Пано з інтенсивністю 80-85 % від Vo2  max і 
тривалістю 1-2 години [13].

для удосконалення аеробних механізмів застосовують різні методи трену-
вань: безперервний, інтервальний, повторний.

При застосуванні безперервного методу, у залежності від інтенсивності 
роботи, тренувальний ефект буде проявлятися по різному. Якщо інтенсивність без-
перервного тренування не перевищує 130 уд·хв-1, такі навантаження відповідають 
відновній зоні і основний їх вплив спрямований на покращення капіляризації 
м’язів, задіяних у роботі. Тренування із застосуванням безперервного методу 
з інтенсивністю 130-150  уд·хв-1  відповідають підтримуючій зоні і стимулюють 
біохімічні, морфологічні і функціональні зміни в усій кардіо-респіраторній системі. 
Якщо безперервний метод застосовувати при інтенсивності роботи 150-170 уд·хв-1 – 
навантаження буде знаходитися у розвиваючій зоні і біохімічні, морфологічні та 
функціональні зміни кардіо-респіраторної системи будуть вагомішими. Тренуван-

Таблиця 2. 
Параметри дії механізмів енергозабезпечення м’язової діяльності

Джерела енергозабез-
печення

Час розгортання 
до максимального 
рівня, с

Тривалість дії
Тривалість макси-
мального виділення 
енергії, с

Анаеробний алактатний

Анаеробний лактатний

Аеробний

0

15-20

90-180

до 30 с

від 15-20 с до 5-6 хв

до декількох годин

до 10

від 30 до 90

2-5 хв і більше
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ня безперервним методом у підтримуючій та розвиваючій зонах сприяють покра-
щенню аеробних можливостей спортсменів, а тренування у відновній зоні доцільно 
використовувати як засіб відновлення між інтенсивними тренуваннями [4].

knuttgen h.G. зі співавторами встановлена ефективність інтервальних тре-
нувань для підвищення аеробних можливостей організму спортсменів. Так завдя-
ки тренуванню на довгих відрізках у змішаному режимі енергозабезпечення було 
досягнуто суттєвого приросту МСк [11].

При застосуванні повторного методу аеробні можливості покращуються 
через удосконалення вегетативних функцій організму, викликаних впрацюван-
ням на початку виконання відрізку та переключенням на відновлення у паузах 
відпочинку [2].

Як видно з рис. 1. найбільший період часу гонки переслідування на 4  км 
переважає анаеробний гліколітичний механізм енергозабезпечення. високий 
рівень потужності та ємності гліколізу забезпечує здатність підтримувати ви-
соку дистанційну швидкість якомога довший відрізок часу. резерви зростання 
анаеробних лактатних можливостей енергозабезпечення закладені у підвищенні 
їх потужності та ємності, збільшенні швидкості розгортання гліколізу. для 
підвищення рівня гліколітичних механізмів слід спрямувати фізичні навантажен-
ня на удосконалення функціональних можливостей нервово-м’язового апарату 
та серцево-судинної системи [2]. Застосовуючи методи одноразового, повторного 
та інтервального навантаження досягають максимальної мобілізації анаеробних 
лактатних механізмів. При цьому слід враховувати, що максимально ці механізми 
розгортаються на 30-45  с від початку інтенсивної роботи, після вичерпування 
запасів глікогену [14]. Costill зі співавторами (1981) [15] експериментально вста-
новили, що утилізація глікогену під час бігу протікає менш інтенсивно, ніж при 
велоергометричних навантаженнях. Такі дані певною мірою можна екстраполю-
вати на велосипедний спорт, оскільки за біомеханічними характеристиками педа-
лювання на велосипеді та велоергометрі мають багато спільного. ряд дослідників 
ємність анаеробних лактатних механізмів енергозабезпечення рекомендують 

Рис. 1. Послідовність та внесок механізмів енергозабезпечення  
у велогонщиків-переслідувачів при тривалості гонки близько 4 хв.
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удосконалювати вправами максимальної та субмаксимальної інтенсивності [10]. 
Збільшення тривалості навантаження знижує роль гліколізу. ось чому рекомен-
довано ємність анаеробних лактатних механізмів удосконалювати навантажен-
нями тривалістю до 5  хв. деякі вчені вважають, що позитивний тренувальний 
вплив на здатність виконувати фізичну роботу в умовах зниженого рн крові за-
безпечують максимальні навантаження тривалістю 1 хв з відпочинком 4 хв. Інші 
рекомендують для досягнення такого ефекту застосовувати вправи максимальної 
потужності тривалістю 20  с з відпочинком 3  хв [4]. L.n. boobis зі співавторами 
[10], виявили зростання на 8 % анаеробних можливостей за рахунок гліколізу 
під впливом тренувань 30-секундною роботою максимальної потужності на 
велоергометрі. M.E. nevill зі співавторами [10] встановили підвищення на 20 % 
анаеробних гліколітичних можливостей біговими тренуваннями максимальної 
потужності тривалістю 30 секунд.

необхідність підтримувати на високому рівні анаеробні алактатні 
можливості для велосипедистів, які спеціалізуються на командних гонках 
переслідування, обумовлено потребою у ефективному стартовому розгоні. 
Збільшення ємності алактатних процесів проявляється у зростанні тривалості 
роботи максимальної інтенсивності. отож спортсмени, які мають перевагу у рівні 
розвитку ємності алактного механізму, після набору максимальної швидкості змо-
жуть довше її підтримувати. Потужність алктатного механізму поповнення енергії 
забезпечується за рахунок збільшення кількості макроергічних сполук у м’язах та 
швидкості їх використання, активізації ферментів, які визначають швидкість ресин-
тезу фосфагенів [2]. Spriet L.L. [14] стверджує, що значного зростання потужності 
алактатних механізмів було досягнуто біговими та велоергометричними тренуван-
нями протягом 8  тижнів. ряд фахівців вважає швидкість розчеплення і ресинтезу 
важливішою реакцією адаптації, яка сприяє підвищенню потужності анаеробної 
алактатної продуктивності, чим збільшення кількості крФ і аТФ [4, 10]. дане по-
ложення підтверджене nevill M.E. зі співавторами, які експериментально довели 
можливість підвищення на 60 % потужності алактатного механізму у бігу з макси-
мальною швидкістю протягом 30 с без суттєвого зростання фосфагенів у м’язах.

Існують можливості суттєвого покращення ємності алактатних механізмів 
цілеспрямованими тренуваннями. в.М. Платонов (2004) зазначає, що під впливом 
тренувань швидкісно-силового характеру, ємність алактатних процесів може бути 
збільшена у 2-2,5 рази. Такої ж думки дотримується і н.І. волков (2000). За даними 
J.h. wilmore, D.L. Costill (2004) максимальна потужність алактатного механізму не-
тренованими особами досягається через 0,5-0,7 с від початку роботи і утримується 
протягом 7-10  с. Спортсмени високої кваліфікації (у тому числі і велосипедисти-
спринтери) максимальну потужність можуть утримувати протягом 15-20 с, але таке 
твердження дуже суперечливе, оскільки r. Margaria зі співавторами [12] вважають, 
що алактатні процеси енергозабезпечення можуть переважати близько 10  с. Такої 
ж думки дотримуються і М. харгривз [10] та L.L. Spriet [14]. За даними в.а. рома-
ненко ємність алактатних процесів енергозабезпечення обмежується 2-3 с м’язової 
роботи максимальної інтенсивності [7].

Висновки. у науковій літературі є достатньо переконлива інформація, 
щодо суті та ролі фізіологічних механізмів, які забезпечують м’язову діяльність при 
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різних режимах м’язової роботи та описані засоби їх удосконалення спортивними 
тренуваннями. Специфіка командної гонки переслідування на 4 км проявляється у 
почерговому домінуванні усіх режимів енергозабезпечення: анаеробного алактат-
ного, анаеробного лактатного та аеробного. дані про роль фізіологічних механізмів 
у формуванні спеціальної працездатності велосипедистів, які спеціалізуються у 
гонках переслідування на треку – неоднозначні, а іноді суперечливі.
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ЗВ’ЯЗоК СаМореаЛІЗаЦІЇ Та ПроФеСІЙного СаМороЗВиТКУ 
ВиКЛаДача ВищоЇ ШКоЛи

Ключові слова/ Keywords: самореалізація/self-realization, зв’язок/ link, ви-
кладач/ teacher, професіоналізм/ professionalism.

Сучасне суспільство характеризують зміни в економічній, політичній, 
соціальній і духовній сферах. Зміна соціальних ідеалів, ціннісна переорієнтація, 
еволюція наукової картини світу й способів його пізнання стимулюють інтерес 
гуманітарних наук до проблематики самореалізації людини, її індивідуальних вла-
стивостей. Проблема самореалізації перестала бути лише соціально-психологічною 
і набула загальнонаукового звучання.

Суспільне життя, в умовах переходу до інформаційної стадії розвит-
ку цивілізації, до пріоритетних здібностей людини відносить її суб’єктність, 
креативність, створення нових ідей, цінностей і соціальних технологій. в епоху роз-
витку інформаційної цивілізації центральною категорією діалектики є категорія 
саморозвитку людини, здатність до якої детермінується рівнем самореалізації.

Ідея самореалізації є однією з найвпливовіших ціннісно-цільових устано-
вок сучасної європейської культури. вона культивується в багатьох філософських, 
психологічних і педагогічних теоріях. у філософії проблема самореалізації (буття 
самим собою) розглядається як суперечність між природою людини та суспільним 
середовищем [9, с.251].

на філософському рівні під самореалізацією розуміють:
• реалізацію життєвих цілей (л. Фейєрбах);
• прояв власної індивідуальності (І. кант, Г. чернявська); творіння власно-

го життя і своєї індивідуальності (Ж.-П. Сартр, h. бердяєв); розкриття 
індивідуальності особистості під час діяльності (в. Муляр, л. Циренова); 
розвиток своєї індивідуальності (н. Полубабкіна);

• реалізацію родової суті людини, процес прояву сутнісних сил людини; 
реалізацію своїх можливостей, здібностей, самого себе (р. Гегель. б. бра-
тусь, л. буєва, І. донцов, л. коган, І. кон, в. кемеров та ін.).

Психологи (а. адлер, р. ассаджол, а. Маслоу, р. олпорт, к. роджерс, Е. 
Еріксон і ін.) під самореалізацією особистості розуміють її потребу в неперервному 
саморозвитку, реалізації всіх своїх потенцій, здібностей; процес, у результаті якого 
відбувається прояв, здійснення психологічних властивостей, якостей, цілей, сенсів, 
емоцій, відчуттів, можливостей, здібностей, індивідуальних можливостей; процес 
прояву, реалізації індивідуальності; результат самовизначення.

Проблема самореалізації в педагогіці відносно нова, проте вона аналізується 



80

Badania naukowe naszych czasów 
в багатьох дослідженнях, у яких самореалізацію пов’язують з пошуком прогресив-
них педагогічних ідей і технологій. у контексті проблеми саморозвитку особистості 
педагоги-дослідники розглядають самореалізацію як значущий критерій її розвит-
ку й становлення (л. Трубайчук, І.. харламов); домінанту в розвитку особистості 
(Г. Селевко); кінцеву стадію саморозвитку (Т. Степанова); істотну ознаку духовно-
практичної діяльності, в результаті якої розвивається індивідуальність особистості 
(Г. Серіков); якість зрілої особистості, що є ядром Я-концепції (С. Ємельянцев); як 
розкриття, реалізацію потенціалу особистості (н. крилова, Е. никітіна, М. Шугу-
ров).

розвиток особистості здійснюється не просто через засвоювані знання, 
вміння, навички, а в процесі власної активності людини, через створення умов для 
самореалізації, самовизначення, самоконтролю, самонавчання, самовдосконалення, 
самоосвіти, самовиховання, самоорганізації та інших позитивних проявів її само-
звеличання (a. вербицький, о. Гозман, Е. Ісаєв, І. котова, л. Фрідман, E. Шиянов, І. 
Якиманська).

Поняття саморозвиток має низку істотних відмінностей від поняття роз-
виток. Саморозвиток має в основі творчу суть; інтенсифікує процеси „самозвели-
чання”; активізує самовплив і взаємодію особистості самої з собою; відрізняється 
мотивованістю, тоді як розвиток характеризується спонтанністю, і в результаті ви-
никають неусвідомлювані зміни якостей особи.

Проаналізувавши різні підходи до визначення суті саморозвитку особистості, 
виокремлюємо такі домінанти в його визначенні: саморозвиток особистості як 
неперервний вихід за межі себе, за межі попередніх установок (л. виготський, 
С. рубінштейн, в. Петровський і ін.); саморозвиток власної індивідуальності (р. 
ассаджолі. а. Маслоу. к. роджерс і ін.); саморозвиток особистості як результат її 
самореалізації, самоосвіти, самонавчання, самовиховання (a. вербицький, Е. Ісаєв, 
І. котова, E. Шиянов, л. Фрідман, І. Якиманська).

у документах ЮнЕСко наявні рекомендації щодо розвитку особистості 
впродовж життя, у яких звертається увага на професійну спрямованість, 
неперервність і варіативність цього процесу. нові підходи до освіти, нові дидактичні 
концепції, глобалізація, інтеграція, інновації, нові педагогічні технології, зміни 
педагогічних парадигм зумовлюють необхідність саморозвитку педагога [1].

необхідність професійного саморозвитку зумовлена нині значною 
кількістю суперечностей між вимогами інформаційно-технологічного суспільства 
та недостатньою підготовленістю індивіда до діяльності в нових умовах; між об-
сягом наукової інформації, нових технологій і можливостями їх засвоєння та 
впровадження в практику навчання; між уніфікованістю професійної підготовки 
та індивідуальними особливостями студентів; між необхідністю підвищення 
професіоналізму та відсутністю мотивації до професійного саморозвитку [5, с.380]. 
у той самий час, неперервний саморозвиток стає необхідною формою підвищення 
професіоналізму, а самореалізація є показником професійного становлення педа-
гога [3, с.14].

Сучасні українські дослідники трактують саморозвиток як невід’ємну 
складову професійної діяльності, як процес якісної, цілеспрямованої, свідомої 
зміни особистісної сфери фахівця. у своєму дослідженні ми робимо акцент саме 
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на професійному саморозвитку, засобами якого, на думку російської дослідниці 
л. Мітіної, є самовиховання, самоосвіта та самовдосконалення у поєднанні з 
професійною діяльністю [7]. Цінними для нашого дослідження є також висновки 
о. Ігнатюк, що професійно-особистісний саморозвиток здійснюється за допомогою 
механізмів самопізнання, самоорганізації, самоосвіти, самооцінки, саморегуляції 
як прагнення до самоактуалізації на основі розвитку професійного мислення, 
реалізації творчого потенціалу, різноманітних форм дослідницької діяльності та 
інших способів інтенсифікації цього процесу [6].

Під професійним саморозвитком науковці розуміють складний, багато-
гранний, неперервний, свідомий процес, спрямований на становлення, інтеграцію 
та реалізацію в педагогічній діяльності професійно значущих особистісних рис, 
професійних знань, умінь і навичок, як особливий вид діяльності особистості, 
спрямованої на самозмінення професійних знань, умінь і якостей, що необхідні 
для успішного професійного саморозвитку. Погоджуючись з українським психо-
логом Г. баллом, що професійний розвиток є невіддільним від особистісного [4, 
с.67], вважаємо, що професійний саморозвиток є частиною самовдосконалення 
особистості.

відомо, що вимоги до загального рівня особистісного розвитку є неод-
наковими в різних професіях. оскільки викладач вищої школи працює в системі 
„людина-людина” і готує фахівців, від яких залежатиме майбутній розвиток країни, 
то ми цілком підтримуємо думку Г. Цвєткової, що педагогічна діяльність вимагає 
особистісної цілісності та зрілості, що є умовою й невіддільним компонентом 
успішного професійного становлення [10, с.199].

у сучасних психологічних і педагогічних дослідженнях наголошується 
на важливості вивчення механізму саморозвитку в професійному становленні. 
науковці одностайні в тому, що найвищий рівень професіоналізму можливий 
лише за умови розвитку спеціальних здібностей, до яких відносять величезну мо-
ральну ціннісну домінанту, вихованість особистості. на думку Г. балла, кожній 
професії можна поставити у відповідність ціннісно-мотиваційну домінанту. для 
вченого  – це спрямованість на пошук істини, для інженера  – прагнення створити 
найдосконаліший технічний об’єкт, для митця – прагнення виразити істотні для ньо-
го сенси в художніх образах. навколо домінанти концентруються інструментальні 
властивості, що необхідні для реалізації відповідної спрямованості особистості 
(характеристики пізнавальних процесів, знання, вміння, навички, стратегії творчої 
діяльності, вольові якості) [4, с.69].

Цілком погоджуємось, що творча самореалізація є важливим стимулом 
нескінченного процесу саморозвитку [6, с.45], а загальним критерієм розвитку 
особистості є творчість [2, с.7].

критеріями успішної адаптації молодого викладача у внЗ науковці та-
кож визначають задоволеність від викладацької діяльності, встановлення гарних 
ділових стосунків з колегами й студентами, успішність професійної діяльності, 
спрямованість на професійне самовдосконалення [8, с.56]. Мотивацією до 
професійного самовдосконалення українська дослідниця л.баженова вважає:

• відносно самостійний вид внутрішньої діяльності, спрямований на при-
йняття і засвоєння зовнішніх, нормативних вимог до особистості педагога;



82

Badania naukowe naszych czasów 
• сукупність спонукань і умов, що детермінують, спрямовують і ре-

алізують процес підвищення професійної компетентності педагога 
[3, с.14].

Проаналізувавши філософські, психологічні та педагогічні основи 
професійного саморозвитку особистості та сучасні особливості професійної 
діяльності викладача вищої школи, висуваємо гіпотезу, що професійний самороз-
виток викладачів внЗ буде ефективнішим за дотримання таких організаційно-
педагогічних умов:

1) використання можливостей ІкТ для організації творчого навчального 
процесу та самоосвіти;

2) ознайомлення з інноваціями в науці та виробництві з метою оновлення 
змісту навчальних програм із фахових дисциплін;

3) вивчення та впровадження інноваційних педагогічних технологій з ме-
тою саморозвитку та вдосконалення професійної діяльності.

дотримання кожної з цих умов, на нашу думку, сприятиме успішній 
самореалізації викладача вищої школи, а отже, спонукатиме його до професійного 
саморозвитку.
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Вступ. результативність навчальної діяльності студентів у значній мірі 
залежить від умов, у яких вона здійснюється. однією з важливих психолого-
педагогічних умов є гуманізація процесу освіти та виховання, тому що вона 
допускає орієнтацію на особистість, повагу та довіру до неї, прийняття її особи-
стих цілей, інтересів. вона пов’язана з розвитком здібностей як студентів так і 
педагогів. основною ідеєю гуманізації освіти є розвиток особистості, її самороз-
криття, самопізнання.

Метою роботи є вдосконалення шляхів саморозвитку особистості 
майбутніх учителів фізичної культури.

Матеріали і результати дослідження. Створення навчального інноваційного 
середовища забезпечує включення суб’єктів у процес творення та творчої 
самореалізації. Інноваційність з’явилася в освоєнні нових ефективних алгоритмів і 
способів виконання діяльності.

розвиток суб’єктивної позиції та особистісного змісту є необхідною умо-
вою для формування педагогічної майстерності особистості. використання методів 
проблемного навчання сприяє не лише появі пізнавального інтересу, але й більш 
глибокому осмисленню сутті тієї чи іншої теорії, можливості зробити якісний 
аналіз змісту тренувальних занять, формуванню творчого мислення, здатності до 
самонавчання, самоосвіти.

не можна сформувати установку на заняття обраним видом спорту, лише 
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заради обліку їх біологічної потреби у руховій активності. Тільки впливаючи на всі 
людські потреби: біологічні, соціальні, духовні  – та задовольняючи їх, можна по-
будувати доцільну систему фізичного виховання, де заняття фізичними вправами 
стануть життєво важливою нормою соціуму.

Студентський період, обумовлений становленням педагога, найскладніший 
у формуванні мотивів і інтересів до занять педагогічним удосконаленням і 
самореалізації. у цьому зв’язку стає досить актуальним формування нових 
суспільних і особистісних даних про необхідність і престижність високого рівня 
спортивно-технічного вдосконалення, різнобічної фізичної підготовленості, про за-
безпечення високого рівня працездатності, у тому числі розумової. отже, потрібні 
знання, які сприяли б формуванню навичок і вмінь в організації, як власного 
спортивно-технічного вдосконалення, так і фізичного вдосконалення навколишніх 
його людей.

Можливості для виховання цієї соціально-значимої особистісної потреби 
у студентів полягають насамперед у передачі системи знань, наукових даних про 
засоби організації фізичного вдосконалення людини, про саму сутність фізичної 
активності людини, про закони розвитку його фізичного потенціалу.

важливим розділом навчальної програми підготовки фахівців фізичної 
культури та спорту є курс педагогічного вдосконалення (СПв), на який приділяється 
біля половини всього навчального часу. Традиційно СПв розглядалася як форма 
підвищення фізичної підготовленості. у навчальних програмах зі педагогічного 
вдосконалення підвищенню фізичної, технічної та тактичної підготовленості 
приділяється 85 % часу, 10 % – на самостійну роботу та тільки 5 % – на теоретичну 
і методичну роботу.

навчально-тренувальні заняття для студентів є обов’язковими та прово-
дяться в обсязі, передбаченому навчальним планом. у програму курсу СПв входять 
теоретичний, практичний, методичний розділи та навчальна практика. у результаті 
проходження курсу СПв студент повинен оволодіти знаннями й уміннями, перед-
баченими державним освітнім стандартом:

• використовувати отримані знання, набуті навички та уміння для вирішення 
методичних, організаційно-управлінських і дослідницьких завдань;

• проводити відбір осіб у групи початкової підготовки, організовувати та 
вести роботу з обліку фізіологічних, вікових і статевих особливостей ;

• визначати обсяг і інтенсивність фізичних навантажень, виявляти оптималь-
ні інтервали відпочинку для всіх категоріій, регламентувати заняття;

• використовувати сучасне навчально-спортивне обладнання, інвентар, 
спорядження, тренажерні та технічні засоби навчання та спеціальну лі-
тературу.

Закінчення занять за курсом СПв має завершуватись виконанням ii роз-
ряду та отриманням суддівської категорії. наприкінці кожного семестру студент 
зобов’язаний здати диференційований залік, оцінка якого є складовою частиною 
загальної оцінки зі спеціалізації. органічна єдність СПв і предмета «Спеціалізація» 
забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців.

у цей час існуюча практика проведення СПв показує, що недостатня увага 
приділяється контролю за рівнем знань студентів, прищепленню їм дослідницьких 
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навичок, використанню у практиці проведення навчально-тренувальних занять 
знань, отриманих в інституті. у цьому випадку практичне застосування знань, от-
риманих при вивченні різних предметів на заняттях СПв, буде сприяти не лише 
росту спортивних результатів, але й позитивно позначиться на їх професійній 
підготовці. Послідовне вивчення та поглиблення матеріалу зі спеціалізації на за-
няттях СПв, правильна установка їх діяльності у процесі таких занять дозволить 
підвищити активність студентів і їх професійну готовність до самостійної трудової 
діяльності.

дослідження а.л.душаніна показали, що в цей час лише 22% студентів дру-
гого курсу, 25.4%  – третього й 18%  – четвертого виявляють цікавість до активної 
спортивної діяльності. в основі мотивації такої діяльності у 10% студентів лежать 
матеріальні стимули, у 52%  – необхідність отримання атестації. у цій ситуації 
актуальним є посилення методичної орієнтації курсу СПв, спрямованої на фор-
мування педагогічної майстерності. Цей процес слід розглядати як спеціально 
організований, цілеспрямованій та керований, в основі якого лежить предметна 
діяльність.

При навчанні руховим діям чи проведенні навчально-тренувального за-
няття з курсу СПв предметом і метою навчальної діяльності має бути не сама 
рухова дія чи певний рівень спеціальної фізичної підготовленості, а знання ме-
тодик і закономірностей формування рухової навички і становлення спортивної 
підготовленості.

Схеми навчання, що базуються на копіюванні зовнішніх кінематичних 
дій, не забезпечують оптимізації рухових дій за своєю суттю. використання на-
явного у студентів досвіду навчально-тренувальної діяльності та участі у змаган-
нях сприяє формуванню у їх свідомості уявлень про основні вимоги до організації 
рухів з урахуванням змісту та умов розв’язуваного завдання. Подібні «інтуїтивні» 
уявлення мають підкріплюватися об’єктивною інформацією про те, що техніка 
рухової дії будується на основі біомеханічних, фізіологічних і психологічних вимог 
до оптимізації рухів.

Висновки. аналіз літературних джерел, узагальнення наявного у 
студентів рухового досвіду, аналіз техніки рухових дій, сприяють формуван-
ню знань, причинно-наслідкових зв’язків  – елементів цілісної вправи. Методич-
на спрямованість занять допускає збільшення самостійної роботи студентів, 
підвищення їх навчальної активності у процесі підготовки до занять.
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Вступ. Зміна подрібненого і фрагментарного вивчення різних сторін єдиного 
феномена здоров’я людини наукою валеологією, націленою на лікування та по-
передження хвороб, на формування здоров’я, здоров’ятворчість, була діалектично 
вирішена. у даній роботі ми зупинимося на більш конкретному розгляді валеології 
як нової галузі наукових знань, а також спробуємо об’єктивно розглянути ті наукові 
напрямки, які виникли в «надрах» валеології: педагогічний та медичний.

аналіз попередніх досліджень. аналіз цього питання пов’язаний з тим, 
що в системі педагогічної діяльності валеологічне виховання набуває актуального 
характеру і тому вимагає відповідної конкретизації його місця та ролі. Зазначи-
мо, що у науковій літературі це питання знайшло певне висвітлення. Так, у науко-
вих працях о.баранової, Г.барманець, а.бісенової, о.біди, о.богініч, Т.бойченко, 
о.ващенко, н.Гончаренко, о.Горської, о.кіліченко та ін. акцентується увага на 
попереджувально-корекційну роботу з учнями, розробку програм із валеології, 
валеологізацію навчального процесу, підготовку вчителів до екологічного вихо-
вання учнів, забезпечення гуманістичної спрямованості системи освіти в процесі 
реалізації оздоровчої парадигми, організацію неперервної валеологічної освіти 
підростаючого покоління, формування в молодших школярів навичок здорового 
способу життя, валеологічного розвантаження школярів протягом навчального 
процесу, формування педагогічної техніки майбутніх учителів початкових класів 
та їх підготовки до педагогічної взаємодії з учнями [1, с. 16].

Проблему здоров’я людини здебільшого пов’язують з ефективністю 
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системи фізичного виховання (Е.  вільчковський, Г.Григоренко, о.дубогай, 
С.канішевський).

у роботах таких авторів, як л.Сущенко, о.Міхеєнко та ін.  – розкри-
то загальні підходи до соціальних технологій щодо формування валеологічного 
світогляду і засад здорового способу життя; визначено головні напрями оптимізації 
способу життя, проведено аналіз сучасних оздоровчих систем та програм.

Питання валеологічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних 
закладів освіти представлено у дисертаційному дослідженні Т.книш, майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації  – о.Міхеєнка, майбутніх біологів  – І.Поташнюк, 
майбутніх викладачів у вищих закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації  – 
н.П’ясецької.

у своїй роботі в.коваль [2, с. 27-28] звертає увагу, на те що незважаю-
чи на „молодість” валеології на даний час, вже можна говорити про певну її 
диференціацію. Так, Т.Пучкова і в.Семикін виділяють в загальній валеології такі 
відносно самостійні наукові напрями [3]:

1) загальна валеологія (визначає місце валеології в системі наук про люди-
ну, її взаємодію з іншими науками, визначає сутнісні характеристики та методоло-
гічні основи валеології, загальні методи дослідження цієї науки);

2) спеціальна валеологія (вивчає особливості здоров’я й можливості його 
збереження в екстремальних умовах життєдіяльності людини, критерії безпеки 
впливу на здоров’я особливих екстремальних факторів);

3) диференціальна валеологія (вивчає індивідуально-типологічні особли-
вості здоров’я, розробляє способи вимірювання кількості й умови здоров’я люди-
ни);

4) медична валеологія (визначає відмінність між „здоров’ям” і „хворобою”, 
способи зовнішнього підтримання здорового стану організму й психіки, досліджує 
внутрішні і зовнішні фактори, що загрожують здоров’ю людини, розробляє крите-
рії здоров’я);

5) соціальна валеологія (вивчає здоров’я соціального середовища в цілому 
та окремих його складових: сім’ї, різних груп, колективів);

6) вікова валеологія (досліджує вікові особливості здорового стану люди-
ни, вікові закономірності становлення і збереження здоров’я);

7) педагогічна валеологія  – наука про виховання людини, яка чітко усві-
домлює, що таке здоровий спосіб життя, а також про шляхи і способи збереження 
та зміцнення здоров’я на різних вікових етапах.

Метою роботи є формування валеологічної компетентності майбутніх 
учителів у процесі фізичного виховання.

Матеріали і результати дослідження. Проблеми здоров’я людини вивчає 
валеологія [1, с. 14]. М.Ярмаченко зазначає, що валеологію слід розглядати як 
науку про здоров’я людей. вона спрямована на реалізацію заходів збереження і 
зміцнення здоров’я. Як галузь освіти валеологія об’єднує науково-теоретичні знан-
ня, практичні вміння та навички валеологічного знання і виховання, результатом 
чого є формування валеологічного світогляду [5, с.74].

валеологія  – це наука про гармонійне поєднання медицини та фізичної 
культури, педагогіки та психології, біології та фізіології, раціонального режиму 
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праці та активного відпочинку, раціонального харчування і т.д.

валеологія виникла в надрах медичної науки, а оскільки збереження 
здоров’я людини є турботою не тільки медиків, то валеологія набула самостійного 
статусу інтегративної науки [5, с. 24].

Інтегративний характер валеології визначається взаємодією наук у 
визначенні здоров’я людини. Так, екологи вивчають середовище, в якому живе лю-
дина, розкривають характер біосередовища і показують межі можливого негатив-
ного впливу її на людину. Фізіологи розкривають сутність процесів, які характе-
ризують внутрішній стан людини на певних етапах її життя. Медики визначають 
параметри здорової людини, лікують і попереджують хвороби людини. Педагогіка 
як наука про виховання, зусилля якої спрямовані на розвиток особистості, повин-
на і може розв’язувати питання валеологічної науки через формування свідомості 
людини, вироблення певного стилю життя. Як і будь-яка інша наука, валеологія, 
яка претендує на цей статус, має свої категорії і основні завдання, зокрема: збере-
ження здоров’я людини, розкриття його потенційний можливостей, дослідження 
факторів збереження здоров’я [5, С.24].

валеологія почала формуватися в 60-ті роки, як одна з медичних 
дисциплін. хоча валеологія і зароджувалася як майбутня наука про здоров’я, 
первинними об’єктами дослідження її були природні ліки для підвищення 
загальної та універсальної опірності організму, «ліки для здорових» [13]. 
на наш погляд, внесок вчених, які намагаються створити цілісну наукову теорію 
здоров’я, в осмисленні людиною правил ведення природно здорового способу жит-
тя, на практиці до кінця 70-х років не був повністю затребуваний. Про це свідчить 
проведений нами аналіз відповідних джерел. лише в 80-му році І.І. брехман ввів у 
наукову літературу новий термін «валеологія» (від лат. Valeo – що означає «я здоро-
вий»), яким позначив актуальний напрямок у науці, пов’язаний із вивченням і ста-
новленням здоров’я, виявленням методів активного його формування. в даний час 
теоретичне знання оформилося в науку, закономірності якої використовуються в 
навчанні, вихованні, профілактичній роботі, лікуванні та психічній реабілітації.

нерідко можна почути і таку думку, що «валеологія»  – це нова назва 
«гігієни», визначення діяльності медичних працівників із «санітарної освіти», 
«гігієнічного виховання».

Провідні гігієністи Є.М. бєляєв, Є.І. Гончарук, М.л. Захарченко, н.Ф. 
кошелєв,

у першому параграфі показано, що зміна розрізненого і фрагментарного 
вивчення різних сторін єдиного феномена здоров’я людини наукою валеологією, 
націленою на лікування та попередження хвороб, на формування здоров’я, на 
«будівництво» здоров’я була діалектично вирішена [17; 44; 47; 148; 170; 270]. 
у даному параграфі ми зупинимося на більш конкретному розгляді валеології 
як нової галузі наукових знань, а також спробуємо об’єктивно розглянути ті 
наукові напрямки, які виникли в «надрах» валеології: педагогічний та медичний. 
валеологія  – це наука про гармонійне поєднання медицини та фізичної 
культури, педагогіки і психології, біології та фізіології, раціонального ре-
жиму праці й активного відпочинку, раціонального харчування і т.д. 
валеологія почала формуватися в 60-ті роки, як одна з медичних дисциплін. 
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хоча валеологія і зароджувалася як майбутня наука про здоров’я, пер-
винними об’єктами дослідження її були природні ліки для підвищення 
загальної і універсальної опірності організму, «ліки для здорових» [45]. 
на наш погляд, внесок вчених, які намагаються створити цілісну наукову теорію 
здоров’я, в осмисленні людиною правил ведення природно здорового способу жит-
тя, на практиці до кінця 70-х років не був повністю затребуваний. Про це свідчить 
проведений нами аналіз відповідних джерел. лише в 80-му році І.І. брехман ввів 
у наукову літературу новий термін «валеологія» (від лат. Valeo  – «здрастую»), 
яким позначив актуальний напрямок в науці, пов’язаний з вивченням і станов-
ленням здоров’я, виявленням методів активного його формування. в даний час 
теоретичне знання оформилося в науку, закономірності якої використовуються 
в навчанні, вихованні, профілактичній роботі, лікуванні та психічній реабілітації. 
нерідко можна почути і таку думку, що валеологія  – це нова назва гігієни, виз-
начення діяльності медиків по «санітарній освіті» та «гігієнічному вихованню». 
Провідні гігієністи Е.н. бєляєв, Є.І. Гончарук, М.л. Захарченко, н.Ф. кошелєв, Гв. 
начало формы

Г.в. Селюжицький, Г.І. Сидоренко та ін. однозначно визначають валеологію 
як частину гігієни, вважаючи, що «...є така собі наука гігієна, яка займається вив-
ченням здоров’я вже понад 100  років». однак, при уважному розгляді гігієни та 
валеології простежуються їх істотні відмінності. Так, Г.П. апанасенко виділяє 
наступні відмінності принципових положень валеології та гігієни:

– об’єкт дослідження в гігієні  – зовнішнє середовище, в валеології - 
здорова людина;

– Предмет дослідження в гігієні  – закономірності впливу 
факторів середовища (природних, соціальних) на здоров’я людей, у валеології  – 
індивідуальне здоров’я і механізми його становлення;

– основна мета гігієни  – охорона здоров’я людей за допомогою присто-
сування навколишнього середовища до можливостей людини, мета валеології  – 
збереження і зміцнення здоров’я індивіда за допомогою розгляду його можливо-
стей пристосовуватися до мінливих факторів середовища, тобто вдосконалення 
адаптаційних механізмів формування здоров’я.

відмінною рисою валеології від гігієни є рівень впливу: у валеології він 
індивідуальний, в гігієні – популяційний, груповий (середня людина); точка докла-
дання практичної діяльності у валеології  – конкретна людина, тоді як в гігієні  – 
фактори навколишнього середовища і лише опосередковано – група людей.

нам здається, що валеологія не є складовою частиною медицини. Го-
ловна відмінність полягає в тому, що основним предметом медицини є хворо-
ба, хвора людина, що вимагає лікування. Предметом же валеології є здоров’я, 
світогляд людини, інтелект, спосіб життя. З самого початку валеологія була на-
укою, що займається здоров’ям здорової людини. Саме вивчення природи за-
хворювань (патогенез) і дослідження природи здоров’я (валеогенез) докорінно 
відрізняє медицину від валеології. Ми згодні з твердженням Г.л. апанасенко про 
те, що необхідно об’єднати зусилля валеологів і медиків для вирішення загальної 
задачі формування, збереження і зміцнення здоров’я. Потрібно не протистав-
ляти обидві науки, а знаходити можливість для практичної взаємодії, спільних 
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дослідницьких робіт, пошуку шляхів та підходів до валеологічного виховання 
населення. Предмет валеології настільки великий і значний, що займатися ним 
повинні не тільки медики, а цілий ряд фахівців: гігієністи, фізіологи, біологи, пе-
дагоги, екологи, соціологи і, звичайно ж, нові фахівці в цій області  – валеологи. 
беручи до уваги сказане вище, багато авторів виділяють як розділ  – педагогічну 
валеологію, яка займає особливе місце через своє прикладне та універсальне зна-
чення.

досить поширеною є точка зору окремих педагогів (Т.бойченко, 
в.давиденко, Г.давидюк, в.оржеховська, л.Попова, Г.розорінов), які розглядають 
валеологію як науку про закономірності, механізми і способи формування, збере-
ження, зміцнення й відновлення здоров’я, підтримання його на творчо-активному 
рівні [5, с. 25].

в даний час у науці відбувається процес поділу, відділення медичної валеології 
від педагогічної. на думку фахівців-медиків, валеологія спочатку медична дисципліна 
і для того, щоб її викладати в медичному та іншому внЗ, необхідно мати медичну 
освіту з хорошим знанням загальнотеоретичних медичних дисциплін, високим рівнем 
професіоналізму в області гігієни, як основної бази валеології. Медична валеологія 
займається розробкою оздоровчих систем і методів, оцінкою їх ефективності, 
питаннями активізації резервних і адаптаційних можливостей людини і т.д. 
МоЗ введена медична спеціальність «валеологія», однак поки не ство-
рена кваліфікаційна характеристика, в штатах медичних установ немає 
валеологів, немає навчальної програми з валеології для медичних вузів. 
Тому все більш актуальним стає питання: хто і як буде займатися цією роботою в 
загальноосвітніх закладах? Фахівців педагогів-валеологів у нас поки небагато.

дану проблему намагаються вирішити педагогічні внЗ, 
інститути перепідготовки вчителів, курси підвищення кваліфікації, 
новостворені валеологічні центри. наскільки успішно і ефективно ведеть-
ся робота і які будуть результати, покаже час. Проблема формування куль-
тури здоров’я, на наш погляд, має вирішуватися на двох рівнях: медичному і 
педагогічному. необхідно визначити статус цих двох напрямків у валеології. 
для вирішення завдань педагогічної та медичної валеології в освітньому просторі 
необхідно забезпечити фахівців медико-психологічними та валеопедагогічними 
знаннями. Це в свою чергу, цілком ймовірно, буде сприяти розвитку наукової теорії 
і забезпечувати підготовку фахівців, здатних на основі комплексних біологічних, 
психологічних, гігієнічних, соціальних, екологічних, педагогічних, медичних, етич-
них знань про людину формувати, зберігати та зміцнювати здоров’я людини. 
на нашу думку, необхідність дати знання про здоров’я, сформувати і розвива-
ти вміння піклуватися про своє здоров’я і здоров’я близьких обґрунтовується не 
стільки медичними, скільки педагогічними міркуваннями.

в даний час педагогічна валеологія розвивається значно інтенсивніше, 
ніж медична та інші галузі. Це пояснюється гострою потребою суспільства в 
оздоровленні, що викликає необхідність створення системи формування ЗСЖ у 
молоді, дітей.

Поряд з циклом медико-біологічних дисциплін, навчальна дисципліна 
“основи валеології”, що введена до програм підготовки майбутніх учителів, в 
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тому числі і вчителів фізичного виховання, розв’язує таку важливу соціально-
педагогічну проблему, як формування в них культури здоров’я. Сучасний вчи-
тель фізичної культури, має бути носієм гуманістичного світогляду, нести учням 
знання, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я та формувати на науковій 
основі відповідний світогляд у широкого кола людей, створюючи нову філософію – 
філософію здоров’я [6, с. 2].

розглянемо сутність педагогічної валеології. Педагогічні аспекти валеології 
різноманітні і змістовні. Педагогічна валеологія допомагає у вирішенні завдань із 
зміцнення здоров’я населення через систему освіти й виховання (Ю.к. бахтін, л.л. 
Макарова, Є.л. овчаров, л.b. родіонова та ін.) впливаючи насамперед на дітей і мо-
лодь (студентів), вона сприяє відновленню і зміцненню здоров’я нації. вчені визна-
чають спрямованість педагогічної валеології на забезпечення якісної професійної 
підготовки молодих фахівців з проблеми виховання здорового покоління.

о.Філіпп’єва [1, с. 17] у своєму дослідженні презентує таблицю у якій 
висвітлює основні параметри педагогічної діяльності, які є основними у питаннях 
валеологічної освіти учнів (рис. 1 )

н.к. Смирнов виділяє її як розділ загальної валеології, присвячений питан-
ням валеологічної підготовки фахівців у цій галузі. Її предмет – процес і організація 
навчання: ідеологія, методологія, педагогічні технології, методи та конкретні мето-
дики [17].

будучи наукою про здоров’я людини, валеологія входить до системи чис-
ленних наук, що займаються феноменом людини  – природничих (біологія, екологія, 
антропологія, медицина) і гуманітарних (психологія, соціологія, філософія, педагогіка, 
этнологія та ін.). у той же час, використовуючи їх досвід в осмисленні тих чи інших 
сторін буття людини і функціонування її систем, валеологія зосереджує свій інтерес 
на її здоров’ї, як формі прояву сутнісного буття людини, у свою основу кладе навчан-
ня про здорову людину. до теперішнього часу валеологія сформувалася як наукова 
дисципліна, що поєднує розділи теорії, діагностики і формування здоров’я [7, с. 49].

 Основні параметри педагогічної діяльності, пов’язані  
з валеологічним вихованням учнів 

Валеологічне 
виховання як 
пріоритетний 
напрям 
педагогічної 
діяльності 

Валеологічне 
виховання як 
програмно-
цільова основа 
педагогічної 
діяльності 

Валеологічне 
виховання як 
педагогічна 
технологія 
збереження та 
збагачення 
здоров’я учнів 

Рис. 1 Основні параметри валеолого-педагогічної діяльності
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на кафедрі валеології педагогічну валеологію, розглядають як область нау-

кових знань про формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів та вчителів, 
визначаючи при цьому основну стратегічну лінію педагогічної валеології – методичні 
основи діяльності вчителя-валеолога. вчені також виділяють «валеопедагогіку» як 
розділ, що розкриває валеологічний підхід до освітнього простору.

Педагогічну валеологію розглядають також як розділ педагогіки про збе-
реження, надбання і примноження здоров’я з використанням спеціальних методів 
навчання [18].

все, сказане вище, дозволяє говорити про єдність авторів у погляді на 
сутність педагогічної валеології. Проте, кожен з них по-своєму визначає її місце 
в системі знань як: розділ загальної валеології (н.к. Смирнов), область наукових 
знань (в.в. колбанов), розділ валеопедагогіки (в.П. Петленко, д.н. давиденко).

Світоглядна функція педагогічної валеології полягає в формуванні 
відповідної, як особистісної, так і суспільної свідомості по відношенню до ціннісного 
змісту здорового способу життя, в оволодінні та розповсюдженні знань про куль-
туру здоров’я. а також у формуванні мотивації та зацікавленості щодо здорового 
способу життя [7, с. 50].

на основі цього можна зробити висновок, що єдиного методологічного 
підходу до освіти в галузі здоров’я до теперішнього часу ще немає. Триває процес 
диференціації напрямків валеології.

на думку Г.к. Зайцева, завдання на сьогоднішній день полягає в розробці 
педагогічної основи валеології та створенні теоретичної та методичної бази 
для повноцінної підготовки педагогів. автор у склад педагогічного компонен-
ту валеологічної підготовки вчителів включає два розділи: «валеопедагогіку» та 
«Педагогічну валеологію».

основу «валеопедагогіки» становить валеологічно обґрунтована парадиг-
ма освіти й такі педагогічні технології, які здатні забезпечити формування (або що-
найменше збереження) здоров’я в рамках шкільного навчання. отже, даний курс 
необхідний всім учителям (незалежно від досліджуваного ними предмета).

в основу «Педагогічної валеології» автор ставить теорію і методику викла-
дання уроків здоров’я, через які здійснюється виховання мотивації здоров’я, фор-
мування наукового розуміння сутності ЗСЖ, вироблення обґрунтованого способу 
життєдіяльності. даний курс повинен стати профілюючим у підготовці вчителів 
валеології.

концептуально педагогічну валеологію можна розглядати як науково 
організований соціальний інститут впровадження комплексу ідей про форму-
вання, підтримку та зміцнення здоров’я, як особливого природно-важливого 
функціонального стану людини в системах: сім’я  – школа  – засоби масової 
інформації (ЗМІ) на основі культивування здорового способу життя, загальної куль-
тури, способів навчання здоров’ю і валеологізації освіти. Стосовно до навчально-
виховного процесу у внЗ, педагогічна валеологія  – це система, яка формує ЗСЖ 
індивіда і особистості, потребу студента слідувати йому в подальшому житті, осо-
бистим прикладом і переконливістю знань формувати здоров’я у своїх вихованців. 
Тому в педагогічному інституті у студентів необхідно формувати вміння вирішувати 
педагогічні завдання валеологічно обґрунтованими способами.
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основними завданнями є, по-перше, збереження здоров’я та психіки ди-

тини, що формується в умовах величезного потоку інформації, стресів, екологічної 
несумісності людини, що розвивається, і соціального оточення, по-друге, форму-
вання у майбутніх вчителів (дорослих) усвідомленого уявлення про унікальність 
світу дитини, складності її входження у світ дорослих, валеологічні проблеми її 
дорослішання, по-третє, створення сприятливих умов для діяльності самого сту-
дента, спрямованої на саморозвиток валеологічної культури як культури фізичної 
(управління рухами і функціональними можливостями організму), психологічної 
(управління своїми відчуттями і внутрішніми станами), інтелектуальної (управління 
думкою і роздумами).

валеологія є, поряд з іншими дисциплінами, важливою складовою ча-
стиною програми базової освіти майбутнього педагога. По-перше, валеологічна 
культура вчителя  – необхідна умова впровадження валеологічного підходу в 
шкільну освіту. По-друге, вчитель, який вміє зберігати своє здоров’я, зможе пра-
цювати більш плідно. Педагог за своїм соціальним призначенням зобов’язаний 
вирішувати завдання формування здорової людини, здорової особистості дитини, 
виховуючи при цьому позитивні, життєві орієнтири та закладаючи установки на 
цінність здоров’я, на особливу цінність людського життя, а також на розумність 
і доцільність здорового способу життя. Тільки валеологічно підготовлений 
фахівець, валеологічно культурний педагог відверто зацікавлений у впровадженні 
та поширенні зміцнюючих здоров’я технологій в практиці навчання і виховання. 
Таким чином, стає очевидним те велике значення, яке валеологія, як навчальна 
дисципліна, має в програмі освіти майбутнього педагога  – учителя, вихователя і 
організатора навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Специфіка конкретної професії педагога-валеолога така, що ця спеціальність, 
серед аналогічних гуманітарних професій (педагог, лікар, юрист тощо) “знаходить-
ся в одному ряду з соціальним, моральним, сімейним і іншими видами самовизна-
чення”, а отже, є, з одного боку, моральним вибором професії гуманітарного типу, 
де духовно-моральні якості особистості складають особливо важливу професійну 
цінність і визначають якість професіоналізації і індивідуального професіоналізму, 
а з іншого боку, “базується на психологічних закономірностях” свідомого вибору і 
волевиявлення оволодівати саме такою спеціальністю. в цілому ж професійне са-
мовизначення розглядається як процес формування індивідуального стилю жит-
тя, частиною якого є професійна діяльність і як багатоаспектний процес має різні 
підходи (соціальні, психологічні, вікові), етапи (від дошкільного до завершеного 
оволодіння професією) [7, с. 54].

однією з проблем педагогічної валеології є створення освітніх систем і 
технологій здоров’ятворчості, зокрема інструментарію, що дозволяє об’єктивно 
відстежити і проаналізувати динаміку становлення та росту здоров’я, допомогти 
конкретній людині в здійсненні свого особистого процесу здоров’ятворчості, а та-
кож і процесу здоров’ятворчості, навколишніх його людей [92, с. 57].

українська держава на шляху становлення і оновлення змісту освіти 
виділяє валеологічний напрям. у 1995  р. у відділенні національної освіти 
Інституту українознавства київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка 
за концепцією академіка П.П.кононенка «Система національної освіти « розро-
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блено і опубліковано в газеті «освіта» за 9  серпня 1995  р. / стандарт навчального 
українознавчого інтегративного курсу «Здоров’я» / валеологія / для української 
національної школи  – родини. Цей стандарт передбачає: І  – інваріантну програму 
для дошкільнят «бігунець»; ii -інваріантні програми для учнів І  – Xi класів; iii  – 
Інваріантну програму для вищих навчальних закладів / для студентів педагогічних 
інститутів та університетів “валеологія” /. в стандарті також вказано, що курс 
валеології у вищих навчальних закладах є самостійною дисципліною, яка враховує 
набуті студентами знання з вікової фізіології, шкільної гігієни та вікової психології 
і розрахована на 202 години [8, с. 22].

на нашу думку, для того щоб вирішити проблему формування здоров’я 
в рамках сучасної системи освіти, потрібні принципово інший підхід в освіті і 
принципово інша методологія викладання навчальних предметів (з валеологічною 
спрямованістю і світоглядом). Тільки тоді у студентів виникне потреба в самороз-
витку, самопізнанні, самовдосконаленні та спонукатиме їх до формування спочат-
ку власного здоров’я особистими зусиллями, а потім і своїх учнів.

у межах нашого теоретично-практичного дослідження передбачається 
відповісти на запитання: чи можливо на базі звичайного педагогічного внЗ (без 
валеологічної спрямованості) сформувати необхідну для будь-якого педагога 
валеологічну культуру.

Педагогічна валеологія розглядається більшістю вчених як область знань 
про збереження, зміцнення і формування здоров’я. Проте, здається, що ця триєдина 
задача не може бути вирішена педагогічними методами, якщо педагогічна валеологія 
не стане невід’ємною частиною освіти вчителя. Саме тому л.Г. Татарнікова розглядає 
педагогічну валеологію багатофункціонально: «Педагогічна валеологія  – новий на-
прямок у науці про системно-інтегративну освіту, певну діяльність, спрямовану 
на збереження здоров’я дитини, її мотивацію до саморозвитку »[20, С. 17]. Такий 
погляд на педагогічну валеологію дозволяє говорити про суб’єктивну активність, 
коли людина, виступає автором власної активності. людина, як індивідуальність, 
вибудовує свій шлях до індивідуального здоров’я та здійснення перетворень як в 
собі, так і в навколишньому світі.

Формування суб’єктивної активності людини, її мотивації до саморозвитку 
стало особливо важливим в умовах, коли в кінці XX століття вибухнула глобальна 
екологічна криза, яка супроводжувалася духовною та інформаційною катастрофою, 
які призвели до зростання неадекватного ставлення людини до реалій власного 
буття (а.І. Субетто, в.П. казначеєв). через актуалізацію суб’єктивної активності 
можливі якісні зміни «історії здоров’я нації» (в. П. казначеєв), що відображається 
на індивідуальному здоров’ї.

Формування суб’єктивної активності, спрямованої на становлення 
індивідуального потенціалу здоров’я учнів і вчителів, пов’язане з переосмисленням 
педагогічної діяльності. у цьому сенсі є цікавими роботи л. Г. Татарнікової.

концепція автора базується на трьох взаємопов’язаних принци-
пах: валеологічному, антропологічному, гуманітарному. об’єктом педагогічної 
валеології, на думку л.Г. Татарнікової, є цілісна система біосоціальних взаємодій 
людини як у сфері її найближчого оточення, так і в ноосфері. Предмет педагогічної 
валеології  – процес дводомінантної педагогічної взаємодії людини в період її на-
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вчання та розвитку на всіх вікових етапах. автор виділяє такі функції педагогічної 
валеології:

- Інформаційно-комунікаційна, що забезпечує впровадження педагогічної 
валеології, спадкоємність традицій, ціннісних орієнтацій, що формують дбайливе 
ставлення до індивідуального здоров’я, цінності кожного людського життя;

– Інтегративна, яка об’єднує різноманітні наукові знання про людину та її 
життєдіяльність;

– діагностична, яка розкриває сутнісні характеристики середовища про-
живання у взаємозв’язку з усім комплексом особистісно-середовищних взаємодій;

– Прогностична, яка забезпечує інструментально-вивірений аналіз пере-
думов і чинників перспективного розвитку педагогічного процесу, індивідуальне 
проходження освітнього маршруту кожною дитиною;

– Перетворювальна, спрямована на конструктивні зміни в навчальному 
процесі, соціумі та системі життєзабезпечення [20, С. 13].

особливе місце займає перетворювальна функція педагогічної валеології, 
спрямована на формування суб’єктивної активності та мотивації до саморозвитку, 
а також на пошук механізмів педагогічно компетентного втручання у процес ста-
новлення та реалізації індивідуального потенціалу здоров’я учнів і вчителів.

Якість засвоєння відібраної міжнаукової інформації при вивченні теорії 
валеології та валеологічних методик досягається у відповідності з оптимальни-
ми варіантами оздоровчих моделей професійної діяльності за рахунок переходу 
від інформаційно-пошукової до проблемно-орієнтованої і, головне, особистісно-
орієнтованої технології навчання, що в ідеалі проектується на майбутнє розроб-
ками і доповненнями, якими потрібно весь час коригувати існуючий навчальний 
план, постійно узгоджуючи його зміст. валеологічна діяльність настільки складна 
і системна, що притаманна для неї форма свідомості логічно постає інтегрованою 
сукупністю мислення. Це сутнісно відповідає змісту професійної діяльності, де 
сам майбутній фахівець повинен готуватися як фахівець оздоровчої свідомості  – 
тип професіонала в фізкультурному і спортивному-тренувальному середовищі. 
Цілісний підхід до формування фахівця, зміна парадигми свідомості сучасно-
го студента з патоцентричної на оздоровчу потребує від майбутнього педагога 
наявності професійних знань в суміжних галузях споріднених наук-партнерів 
про оздоровлення, його умінь використовувати на практиці анатомо-фізіологічні, 
медико-біологічні, психолого-педагогічні, соціолого-культурологічні, філософські і 
інші підходи до людини [7, с. 56-57].

останнім часом в різних літературних джерелах визначенню і роз-
криттю понять про здоров’я приділяється велика увага. Це пов’язано і з 
тим, що стан здоров’я населення нашої країни змінюється в негативний бік. 
різноманітні численні спроби розділити здоров’я на окремі складові не при-
вели до виділення якої-небудь концепції. на сьогоднішній день ще не створено 
загальноприйнятої теорії, яка враховувала б усі чинники в єдиній методологічній 
парадигмі.

у зв’язку з цим, ми повинні розглянути «валеологічні шко-
ли», кожна з яких має свої особливості і характеризує певний напрямок. 
Санкт-Петербурзькі вчені активно ведуть пошук в педагогічному руслі валеології. 
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у відповідності з цим утворюються групи вчених, валеологічні школи. одна з них 
працює під керівництвом в.в. колбанова. При розробці своєї концепції ця школа 
спирається на ідеї структурного аналізу здоров’я людини, уявлення про онтоге-
нетичний розвиток її мотиваційної сфери, які дозволяють аналізувати здоров’я у 
єдності його соматичних, фізичних і моральних компонентів і визначити методичні 
принципи їх формування в процесі освітньої діяльності. в рамках даної школи 
виділяють два напрями. один: методологія здоров’язнавства і валеологічна освіта, 
інший: валеологічний підхід до освітнього процесу  – валеопедагогіка. в рамках 
валеологічної концепції освіти постає завдання виховання у вчителя потреби в 
здоров’ї, формування у нього наукового розуміння сутності ЗСЖ і вироблення 
індивідуального способу валеологічно обґрунтованої поведінки. рішення даної 
задачі становить основу валеологічної освіти та всієї педагогічної діяльності вчи-
теля.

друга педагогічна школа, яка працює під керівництвом л.Г. Татарнікової, 
і відноситься до валеопедагогіки, вирішує такі педагогічні завдання, як форму-
вання професійного мислення, орієнтованого на ЗСЖ, відродження моральних 
орієнтирів, усвідомлення себе часткою цілого світу, що несе певну функцію в 
природі і суспільстві, формування почуття відповідальності за себе і свою діяльність 
в ноосфері. Здоров’я, індивідуальність, статевий розвиток, основи сімейного жит-
тя – такі головні блоки валеологічного виховання даної школи.

Представники цієї школи розкривають поняття «валеології», як «виправ-
даний педагогічний процес». Цей процес передбачає попередження перевантажен-
ня пам’яті, що сприяє невдачам, стресу, а часто й злочинності; орієнтує на те, щоб 
не вчити зі страхом того, що не потрібно, а дати необхідні знання для саморозвит-
ку, а також визначає механізми, за допомогою яких здійснюються концептуальні 
основи формування валеологічного статусу особистості педагога. Це облік 
психофізіологічних закономірностей засвоєння знань; поглиблення та уточнення 
знань про особливості розвитку кожної дитини на різних етапах; розкриття до-
даткових сторін навчального матеріалу (технології); тренування та переключення 
дитини на різні види діяльності; структурування навчального процесу на основі 
принципу сумісності в логічній послідовності, яка формує світогляд і установку, 
реалізація принципів: антропологічного (пізнання навколишнього світу через 
пізнання людиною системи взаємодії та стосунків із суспільством та природою, із 
самою собою та оточуючими людьми); вивчення власної свідомості (норми моралі, 
погляди, політика, основи ідеології); орієнтація на духовний розвиток особистості 
дитини, на формування гуманного стилю мислення.

отже, все перераховане вище дозволяє стверджувати, що дана школа стоїть 
на позиціях валеопедагогіки, а саме валеологічного підходу до процесу освіти. І го-
ловне в ньому – вдосконалення валеологічної стратегії педагогічної діяльності.

Третій напрямок піддає аналізу філософські проблеми ЗСЖ. Заслуговує 
на увагу ціла програма – «Здоров’ятворча освіта» Т.Ф. акбашева, президента фон-
ду «освіта заради виживання на Землі». в даний час за цією програмою працю-
ють кілька експериментальних майданчиків у різних містах. Ідеї здоров’ятворчої 
педагогіки розвиваються в руслі ідей і термінології валеопедагогіки; здоров’я тут 
є ключовою метафорою і розуміється як здоров’я тіла, духу та інтелекту. Здоров’я 



98

Badania naukowe naszych czasów 
обумовлене духовними властивостями людини, ступенем її саморозуміння і 
самоорганізації. Мета даного проекту  – формування механізму здоров’ятворчої 
освіти. Здоров’я стає принципом освіти і одним з нормативних результатів. 
Передбачається вихід на освітню систему, яка гарантуватиме самооздоровлення, 
самозабезпечення, самоосвіту і творчість як нормативний результат.

Цікаво визначаються цілі, зміст і форми освіти в здоров’ятворчій педагогіці. 
Мета – готовність людини до життя, що розкривається через «творчість», «здоров’я», 
«єднання» (з іншими, природою, самим собою), «самореалізацію». Зміст  – знання-
відношення людини зі світом, іншими людьми і самим собою, а також способи 
будівництва цих відносин. Форма  – співпраця дорослих і дітей, що розвивається 
самими дітьми.

Так, розглянуті нами напрями і програми дозволяють зробити висновок, 
що всі вони відповідають духу сучасності. безумовно, немає потреби говорити 
про необхідність повсюдного введення валеологічної освіти. Її системоутворюю-
чим фактором є поняття індивідуального здоров’я учня, що представляє собою 
динамічний комплекс психофізіологічних властивостей і якостей особистості, спря-
мований на самовдосконалення та здоровий спосіб життя. аналіз різноманітних 
джерел дозволяє переконатися в тому, що однозначно до визначення «здоров’я» 
підійти не можна. Це залежить від того, з позиції якої науки підходять до визначен-
ня та розгляду його змісту.
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Вступ. розбудова демократичної держави потребує глибокого аналізу 
накопиченого суспільством досвіду в цілому й у галузі формування правової 
свідомості громадян зокрема. Правова культура суспільства нерозривно пов’язана 
з духовністю, з менталітетом народу, з його традиціями та звичаями. Провідна роль 
у формуванні моральності та духовності молодого покоління належить рівною 
мірою сім’ї та школі. Саме тому правова культура вчителя є важливим складником 
його професіоналізму.

аналіз попередніх досліджень. Проблему формування правової культури 
досліджували провідні філософи, педагоги, правознавці С. алексєєв, в. бабкін, в. 
Головченко, в. котюк, М. орзих, М. Подберезський, П. рабинович, о. Скакун, С. 
Сливка, С. Станик та інші науковці. аналіз праць цих та інших авторів у галузі 
правової культури свідчить, що у вирішенні визначених державою і суспільством 
завдань щодо правової освіти кожного громадянина провідне місце належить 
загальноосвітнім і вищим навчальним закладам, де закладаються основи правової 
культури. однак правова культура часто розглядається в контексті сьогодення, не 
враховуючи етнопедагогічного досвіду.

Метою роботи є формування правової культури майбутнього вчителя 
фізичного виховання у процесі професійної підготовки.

Матеріали і результати дослідження. оскільки вчитель постійно знаходить-
ся в ситуації морального, етичного, світоглядного вибору, оцінювання та регулю-
вання педагогічних обставин і ситуацій, постановки мети і завдань, пошуку засобів 
їх досягнення, прийняття рішень та їх реалізації, то методологічно важливим є по-
ложення про органічний зв’язок правової культури з педагогічною діяльністю.

Феномен професійно-педагогічної культури можна уявити як інтегральну 
якість особистості педагога, умову та передумову ефективної педагогічної 
діяльності, узагальнений показник професійної компетентності вчителя і мету 
професійного самовдосконалення. основним змістом професійно-педагогічної 
культури вчителя є його здатність до безперервної самоосвіти, самовиховання, 
саморозвитку, перетворювальної діяльності, свідомого підкорення діяльності 
ціннісним соціокультурним пріоритетам, ефективного самоуправління і творчої 
самореалізації.

основними критеріями визначення рівнів сформованості культури 
особистості є оптимальність і конкретність її соціального і професійного самови-
раження, самореалізації [1].

в українській педагогіці накопичено чималий досвід можливості форму-
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вання правової культури молодого покоління. він передбачає реалізацію кількох 
взаємопов’язаних аспектів.

Перший аспект – формування духовної культури, що розпочинається з опа-
нування національної культури, мистецтва та норм природного права, передусім 
законів всесвіту як законів краси, законів природи. Йдеться про ті духовні й освітні 
надбання людства, які відображаються в наукових працях, мистецтві, історії, 
літературі, культурі в цілому. духовну культуру як сукупність видів культур виз-
начають такі принципи: державність, моральність, інтелектуальність, людяність, 
глибинність, синтез культурних здобутків людства, безмежність, пріоритет духов-
ного над матеріальним, тому духовна культура не тільки бажана, а й дуже потрібна 
для здійснення професійно-правових обов’язків.

другий аспект: моральні норми поділяються на абсолютні (вищі, ідеальні) 
й відносні (елементарні, практично дієві). Під абсолютними моральними норма-
ми розуміємо ті правила, які склалися в процесі розвитку людської цивілізації і є 
надбанням усього людства. вони відображають закони всесвіту, розуміння норм 
природного права тощо. Ці моральні норми без- альтернативні. Суть відносних мо-
ральних норм вбачається в тому, що вони створюються людьми на основі розуміння 
кожною конкретною людиною добра і зла, справедливості й несправедливості, 
честі, гідності тощо.

випускник будь-якого вищого навчального закладу завжди й скрізь має 
бути носієм морально-правових норм, виступати творцем нових моральних 
цінностей, пропагувати й доводити на власному прикладі, що будувати життя 
треба за моральними законами; усвідомлювати та завжди пам’ятати, що функції 
моральної культури сприяють формуванню волі та духу, що вкрай необхідні для 
успішної професійної діяльності.

низка авторів неодноразово у своїх працях ставили питання про вдоско-
налення професійно  – правової підготовки студентів факультетів фізичного ви-
ховання [2; 3; 4], тому виникає необхідність у впровадженні в навчальний процес 
дисциплін із правових основ фізичної культури.

наукові та навчальні заклади мають на меті розвивати правову науку і за-
проваджувати досягнення її в практику, поширювати правові знання через насе-
лення з метою забезпечити належний рівень і прискорення процесів правового 
виховання, правового навчання, правової освіти, правової культури громадян, а 
також задовольняти потреби країни у висококваліфікованих кадрах – носіїв освіти 
та правової культури.

аналіз досліджень із проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту доводить, що спеціаліст цієї галузі повинен володіти 
сукупністю сучасних знань із філософії, методології науки, історії, валеології, ме-
неджменту. високим рівнем професійної підготовки вважаються наявність у 
фахівців і таких знань щодо нормативно-правових документів із питань фізичної 
культури, ідейної сутності, цілей, завдань і змісту сучасної системи фізичного ви-
ховання, організаційно-методичних і науково-теоретичних основ, особливостей, 
конкретних форм і змісту своєї практичної діяльності [5].

Формування правової культури та правової підготовки фахівця галузі 
фізичної культури є надзвичайно важливим для вищої школи, що готує кадри, 
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покликані підняти галузь на якісно новий рівень функціонування у чітко визна-
ченому правовому полі та ефективних правовідносин між суб’єктами діяльності. 
у наукових працях, присвячених правовій підготовці майбутніх фахівців фізичної 
культури, ми не знайшли даних стосовно студентів, які навчаються за напрямом 
«Фізичне виховання». аналіз практики показує, що освітній процес у вищих на-
вчальних закладах відбувається зазвичай у відриві від правової дійсності, що не-
гативно позначається на рівні обізнаності та правової культури їхніх випускників.

Правове виховання стає невід’ємною складовою змісту професійної 
підготовки та технології її реалізації, а в майбутньому і діяльності фахівця у галузі 
фізичної культури.

Традиційно підготовка педагога до виконання будь-яких функцій у 
педагогічному процесі досліджується в межах певних утворень пізнавальної сфе-
ри (знання, уявлення, уміння, навички) або особистісних новоутворень, таких, як 
готовність до діяльності, спрямованість особистості, компетентність. у нашому 
дослідження таке новоутворення формується у процесі спеціальної цілеспрямованої 
підготовки до професійно-педагогічної діяльності. Тому правову культуру вчителя 
розглянемо в: 1) системі його загальної професіограми; 2) в системі професійних 
компетенцій.

Приймаючи феномен правової культури за базову характеристику, що 
визначає ефективність підготовки майбутнього фахівця фізичної культури до пра-
вового забезпечення професійної діяльності, ми виходили з її поліфункціональної 
сутності.

Зазначимо, що поняття «правова культура» сьогодні дедалі частіше 
зустрічається на сторінках наукової педагогічної літератури, у наукових і навчально-
методичних джерелах. Здебільшого воно використовується для позначення певних 
відносин людей у суспільстві, їх змісту та якості; обговорення питань правової 
культури суспільства і правознавців. рідше  – правової культури особистості, вчи-
теля, педагога і зокрема правової культури фахівця фізичної культури.

Поняття «правова культура професійної діяльності фахівця фізичної куль-
тури» на сьогоднішній день фактично не знайшло свого місця в описі процесів і 
явищ педагогічної та спортивної дійсності. Проте, аналіз теорії і практики дозволяє 
стверджувати, що це поняття має право на існування, оскільки відображає прояв 
низки реальних, характерних для учасників навчально-тренувального та спортив-
ного процесу правових відносин, що реалізуються в освітньому процесі завдяки 
професійній діяльності фахівця фізичної культури.

необхідна систематична робота з метою підвищення професійної культу-
ри всіх суб’єктів системи освіти та правоохоронної системи, що сприятиме подо-
ланню недовіри населення до роботи правоохоронних органів. дотримання зако-
ну стане вигіднішим, ніж його порушення, коли зміцниться надійність права, що 
означає, з одного боку, захист набутих прав, а з іншого  – можливість будь-якого 
громадянина, який не має юридичної освіти, знати свої права. надійність права 
передбачає стабільність правопорядку і можливість передбачати зміст конкретних 
психолого-педагогічних і юридичних рішень. Мальона С. б. Правова культура як 
чинник професійної діяльності фахівців фізичної культури [6].

вивчення питань права, правової соціалізації має бути обов’язковим у всіх 
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закладах, які працюють з молоддю. Це вивчення має світоглядне значення і повинне 
бути поставлене на надзвичайно високому рівні. Його проводять за спеціальними 
інтенсивними психолого-педагогічними технологіями. Проте для вивчення право-
вих питань іноді відводять недостатню кількість годин, тому ці питання не мають 
помітного впливу на навчаючих. Правові дисципліни не забезпечені методично, 
бракує орієнтованих на окрему спеціальність підручників, спеціальних засобів 
наочності, навчальних матеріалів, методик.

Проаналізувавши навчальні плани, програми, методи і прийоми навчальної 
діяльності щодо формування правової культури, вивчення досвіду періоду 2011-
2014 рр. викладачів, які читають курс “основи правознавства” у вищих навчальних 
закладах різних регіонів україни, дали можливість виявити актуальні педагогічні 
проблеми, здійснити аналіз їх педагогічних характеристик та накреслити шля-
хи оптимізації навчально-виховної діяльності педагогічних вищих навчальних 
закладів з погляду реалізації зазначених проблем. до них належать:

– усунення негативних нашарувань радянського періоду у змісті, формах і 
методах, викорінення зі свідомості студентів застарілого стереотипу мислення ми-
нулого тоталітарного режиму при формуванні правової культури;

– поєднання двоєдиних завдань: формування правової культури майбутніх 
учителів та їх підготовки до правового виховання учнів;

– формування стійких власних переконань;
– подолання у свідомості студентів нігілізму як антиподу правової культури;
– необхідність застосування особистісно-діяльнісного, культурологічного 

та антропологічного підходів до формування правової культури;
– визначення специфічно-правових педагогічних завдань при формуванні 

правової культури;
– виділення оптимальної кількості навчальних годин на вивчення курсу 

“основ правознавства”;
– введення до цілісної системи педагогічної практики студентів конкрет-

них завдань з правового виховання учнів та роботи з батьками;
– використання сучасних активних методів навчальної роботи;
– створення у студентському і викладацькому колективах нормального 

психологічного мікроклімату;
– формування соціально-психологічної компетентності та ціннісних 

орієнтацій у сфері педагогічної діяльності;
– єдність формування правової культури, правових почуттів та вироблен-

ня навичок і звичок правової поведінки.
Висновки. вирішення зазначених проблем формування правової культу-

ри вчителя, як свідчить історичний аналіз, можливе за умови впровадження в на-
вчальний процес поряд з традиційними методами і прийомами навчання сучас-
них методів активного навчання: антиципації, ділових ігор, проблемного навчання, 
“мозкового штурму”, дискусій, круглих столів, конференцій тощо.

Також, аналіз вузівських навчальних програм, методичної літератури 
засвідчив, що існує суперечність між змістом методичної підготовки вчителя та 
завданнями, які йому необхідно вирішувати в процесі практичної діяльності.
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аналіз філософської, психологічної, педагогічної та соціологічної літерату-
ри з проблем формування комунікативної культури дозволив зробити висновок, 
що в епоху розвитку сучасних інформаційно-комунікативних технологій учителю 
потрібно бути готовим збагатити учнів знаннями про переваги використання ІкТ. 
Школи та класи, як звичайні, так і віртуальні, повинні мати вчителів, озброєних 
технологічними ресурсами та вміннями, і які здатні ефективно навчати предмету та 
вирішити низку комунікативних проблем з використанням сучасних засобів і тех-
нологій. комунікативна діяльність – це одна з найбільш важливих компонентів за-
гальнопедагогічної діяльності, без якої неможливе досягнення навчально-виховних 
цілей. Тому особливо значна увага повинна приділятись формуванню комунікатив-
ної культури майбутніх педагогів. комунікативна культура – це культура мовлення, 
що відображається в різних стилях мови за допомогою засобів мовного вираження 
та підсилюється невербальними елементами спілкування. комунікативна культу-
ра вчителя іноземних мов проявляється у вмінні сказати одну фразу декількома 
кардинально різними інтонаціями – виходячи з ситуації і цілей, вмінні розрізняти 
емоційні стани учнів у результаті аналізу їх міміки та жестів, знаннях мови та мов-
них особливостей країни, досконалому володінні невербальними засобами кому-
нікацій іноземною мовою, здатності доповнювати кожне педагогічне твердження 
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своєю особистістю, культурою тощо. базуючись на результатах дослідження ми 
сформували організаційно-педагогічну модель формування комунікативної куль-
тури майбутнього вчителя іноземних мов. Запропонована нами модель – це сукуп-
ність взаємопов’язаних компонентів, які включають мету дослідження; педагогіч-
ні умови для проведення експерименту; етапи дослідження; методи і педагогічні 
технології, які використовувались під час дослідно-експериментальної перевірки; 
критерії та рівні сформованості комунікативної культури.

у результаті наукового дослідження було виявлено, що комунікативна 
культура, яка складається з декількох критеріїв та великої кількості показників, 
краще формується в умовах застосування соціальних веб-сервісів. Такі висновки 
були сформовані після проведення дослідно-експериментальної перевірки з учас-
тю експериментальної та контрольної груп. науковий експеримент проходив у де-
кілька етапів, включаючи констатувальний і формувальний.

досліджуваний об’єкт, а саме комунікативна культура майбутнього вчи-
теля іноземних мов, має складну структуру взаємопов’язаних понять і показників. 
у структурі комунікативної культури майбутнього вчителя іноземних мов ми ви-
ділили 5  критеріїв: мотиваційно-ціннісний (мотивація до спілкування, розуміння 
цінності педагогічної професії та ІкТ для підвищення ефективності професійної 

Таблиця 1 
Критерії формування комунікативної культури вчителів іноземних мов та їх узагальнене 
значення

Критерії Узагальнене значення

Мотиваційно-
ціннісний

Рівень розуміння цінності педагогічної діяльності і ролі педагога, 
який формується завдяки моральним нормам, правилам етики, рівню 
відповідальності. Вмотивованість педагога до комунікацій і соціальної 
приналежності, ознайомлення з ІКТ та мотивація до використання соціальних 
сервісів у педагогічній діяльності. Рівень сформованості потреб у спілкуванні 
та самовираженні.

Когнітивний 

Рівень професійних знань профільних дисциплін, загальної педагогічної 
теорії та методики, знань про ІКТ та соціальні сервіси та їх можливості для 
ефективного здійснення педагогічної діяльності. Знання про можливості 
соціальних сервісів в навчально-виховному процесі для формування та роз-
витку комунікативної культури.

Діяльнісний

Вміння педагога застосовувати правильні педагогічні прийоми, методики 
та технології для здійснення ефективного педагогічного спілкування та 
досягнення педагогічних цілей навчально-виховного процесу. Володіння 
інноваційними технологіями підготовки та презентації навчального матеріалу, 
спілкування з іншомовними представниками за допомогою ІКТ.

Особистісний
Особистісні характеристики педагога, які визначають рівень його 
комунікативних здібностей і прагнення до спілкування. 

Професійно-
світоглядний 

Вміння усвідомлено здійснювати комунікативну діяльність, давати самооцінку 
і навчати комунікативним прийомам учнів. Вміння використовувати ІКТ та 
інноваційні методики для пошуку навчального матеріалу, його презентації, 
перевірки засвоєння тощо.
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діяльності), когнітивний (професійні мовні знання, педагогічні та психологічні зна-
ння, знання про соціальні сервіси), діяльнісний (вміння та навички), особистісний 
(особливості характеру та індивідуальних властивостей), професійно-світоглядний 
(креативність, світогляд, уява, інтуїція). дані критерії формування комунікативної 
культури, їх діагностика та виявлення проблемних зон дозволили нам адаптувати 
практичні доробки та технології для максимального поліпшення вказаних показ-
ників і рівня комунікативної культури в цілому. Загалом кожен критерій можна 
описати наступним чином (табл. 1).

Під час проведення констатувального етапу експерименту ми встановили 
стандартизовані рівні володіння педагогом показниками з вищезазначених критеріїв 
сформованості комунікативної культури: низький, середній, високий, творчий.

низький рівень характеризується володінням елементарного, базового 
рівня знань про комунікативну культуру, правила її формування та можливості 
для її підвищення.

Середній рівень передбачає оволодіння студентом навчального матеріалу 
на достатньому рівні, доведення професійних навичок до загально-задовільного 
рівня, самостійне здійснення навчальних операцій із застосуванням методів аналі-
зу, узагальнення тощо.

високий рівень передбачає більш глибокі знання студента в професійних 
дисциплін, уміння їх поєднати з методичними знаннями. Студент системно вивчає 
новий матеріал та може проектувати його на практичну педагогічну діяльність.

Творчий рівень  – студент здобуває творчу самостійність, його діяльність 
носить пошуково-дослідницький характер, з елементами самокритики і самооцін-
ки.

Таким чином, визначені нами критерії, рівні сформованості комуніка-
тивної культури майбутніх вчителів іноземних мов по відношення до них лягли 
в основу констатувального етапу дослідження та подальшого проведення експе-
рименту. контрольні групи (кГ1-кГ5) налічували 5 груп у 3 внЗ, які складалися з 
129 студентів та складались зі студентів факультетів та Інститутів іноземних мов – 
майбутніх учителів іноземних мов. Експериментальні групи (ЕГ1-ЕГ5) налічували 
5 груп у 3 внЗ, які складалися з 126 студентів і виступали досліджуваним об’єктом 
протягом 3 років (2010-2013 роки).

на формувальному етапі дослідження нами були виконані такі завдання:
1. розроблено та проведено інтерактивні лекції-презентації на тему «Со-

ціальні сервіси та їх можливості для педагогічної практики» за допомогою SMart-
board.

Інтерактивна дошка SMart-board  – є зручним і гнучким інструментом, 
який може використовуватись не лише на уроках іноземної мови для запису та 
аналізу інформації (не обмежуючи її формат), а й надає можливість оперувати схе-
мами, малюнками та графіками.  

2. розроблені й проведені заняття з використанням соціальних сервісів 
для презентації можливостей веб-ресурсів у вивченні іноземної мови студентам 
Інституту іноземних мов.

Соціальні сервіси часто носять назву веб-сервісів. усі веб-сервіси, які існу-
ють зараз або існували раніше, розвивались окремими поколіннями. Так:



107

Научные исследования современности
• Перше покоління (веб 1.0) часто характеризують фразою “переважно 

лише читання”, що свідчить про наявність великих блоків інформації для 
прочитання і ознайомлення. редагування чи доповнення цієї інформації 
було досить складним процесом, доступним лише спеціальним “адміні-
страторам”. Перше покоління соціальних сервісів вже включало вагому 
функцію людської взаємодії  – спілкування, адже до першого покоління 
відносяться розвиток електронної пошти (e-mail), iCQ (служба миттє-
вого обміну повідомленнями в Інтернеті, запущена у1996  році), форуми 
(спілкування, згруповане за темами), чати і т.д.

• друге покоління (веб 2.0) було запущено під девізом “багато читати, багато 
писати”. Соціальні сервіси другого покоління дають користувачам більше 
можливостей із спільної взаємодії: створення, редагування та видалення пу-
блікацій; взаємне обговорення та дискусії в Інтернеті; збереження посилань 
і файлів. Термін веб 2.0 ввів у вживанок Тім о’рейлі (засновник інформацій-
ної компанії o’reilly Media) у своїй статті, датованій 2005 роком. Тім визна-
чав веб 2.0 як мережу взаємодії груп людей, наповнену контентом, зі зрос-
таючою його якістю, що відбувається за зростання кількості учасників даної 
мережі [2]. Так виникло поняття соціального сервісу другого покоління, а 
також мережевої спільноти. Мережева спільнота  – група людей, об’єднана 
спільною діяльністю, яка будує спілкування на основі комп’ютерних тех-
нологій [2]. до покоління веб 2.0 відносять такі соціальні сервіси: соціальні 
мережі, блоги, ресурси соціального пошуку, вікі, ресурси для збереження 
медіа, ресурси спільного документообігу тощо.

• Третє покоління соціальних сервісів (веб 3.0) започаткувало своє існу-
вання після введення в 2007  році поняття веб 3.0  керівником компанії 
netscape джейсоном калаканісом, який зазначив, що нове покоління со-
ціальних сервісів відрізняється високоякісним контентом і зменшенням 
однотипних ресурсів і дубльованої інформації  [2]. Прикладом упроваж-
дення принципів веб 3.0 є німецький розділ ресурсу wikipedia, який за-
криває можливість редагування статей пересічними користувачами, об-
межуючись лише професійними рецензентами та редакторами.

3. розроблено й використано тематичний педагогічний блог “вчитель і 
веб”, залучено студентів до його наповнення матеріалом, обговорення та активного 
використання у навчальній діяльності.

блог  – це окремий тип веб-сайту, який постійно доповнюється новою ін-
формацією текстового чи мультимедійного характеру. Записи у блозі (які носять 
назву “постів”) відображаються на сторінках у зворотньому порядку  – найновіші 
завжди знаходяться на перших позиціях [1]. З огляду на простоту подачі інфор-
мації та користь в формуванні й розвитку комунікативних навичок, блоги часто 
використовуються в навчальних цілях. Педагогічний блог  – хронологічна стрічка 
супроводу навчання. Якщо він підтримується вчителем постійно, значить це не 
просто «візитівка» вчителя, а постійний інструмент супроводу.

Свої сторінки ведуть не лише вчителі, але й самі студенти, учні для підлітків 
це нова сфера для самовираження і самоосвіти, для дорослих – ще одна нагода поспіл-
куватися з однодумцями, дізнатися щось нове і корисне в професійній сфері.
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4. розроблено й активізовано до спілкування професійну педагогічну 

спільноту “English, Sir!” у соціальній мережі “вконтакті” для студентів іншомовних 
спеціальностей, вчителів та викладачів англійської мови.

Соціальна група  – це сукупність людей, вибраних за певною спільною со-
ціальною ознакою, яка базується на їхній спільній чи перехресній діяльності. Спіл-
кування в соціальній групі розвиває комунікативну культуру саме в напрямкі по-
глиблення мотивації до спілкування, його простоти, відсутності бар’єрів тощо.

5. розроблено дайджест «Соціальні сервіси для вивчення іноземних мов» 
з переліком корисних електронних адрес, що можуть використовуватись для фор-
мування професійних навичок, компетенцій і комунікативної культури в процесі 
підготовки майбутніх учителів англійської мови, здійснено його апробацію.

6. Проведена експериментальна перевірка формування комунікативної 
культури шляхом використання соціальних сервісів у процесі навчання майбутніх 
учителів іноземних мов.

Під час проведення формувального експерименту ми базували наші роз-
робки та технології на загальнодидактичних принципах:

1. Принцип діяльності. Формування особистості студентів відбувається 
найбільше ефективно тоді, коли знання відкриваються ними самостійно, під час 
власної самостійної навчальної діяльності, а не під час подачі готового навчально-
го матеріалу. Ми реалізовували даний принцип під час мотивування студентів до 
самостійного здійснення пошукової діяльності з використанням Інтернет-сервісів 
(пошукових систем типу Google та створення своїх власних тематичних пошуко-
вих систем), а також до ініціювання комунікативної діяльності для отримання ко-
мунікативного досвіду.

2. Принцип цілісного уявлення про світ. Явища та профільні знання пови-
нні вивчатись і засвоюватись у взаємному зв’язку, а не відокремлено. в нашому до-
слідженні ми вже писали про важливість мовної картини світу за допомогою ІкТ. 
для цього ми використовували сервіси для вивчення іноземної мови в сукупності 
з сервісами для тренування мови та голосового наслідування та сервісами для піз-
нання лінгвокультурного середовища країни, мова якої.

3. Принцип персоналізованого підходу. Під час дотримання педагогічних 
умов, необхідних для експерименту, ми звертали уваги на особистісні фактори сту-
дентів (швидкість мислення, обсяги засвоєння інформації, потреби у спілкуван-
ні, готовність до використання ІкТ тощо). у структурі комунікативної культури 
окремим критерієм ми виділили саме особистісний, так як він значно впливає на 
загальну професійну компетентність майбутнього педагога і потребує розвитку і 
поліпшення. для кращого розуміння позиції і можливостей кожного студента при 
іншомовному спілкуванні ми проводили тестування на обсяг словникового запа-
су для того, щоб визначити його рівень та потім доповнити комплексом вправ та 
онлайн-ресурсів, що можуть допомогти його розширенню.

4. Принцип творчості. Знання здобуваються, а навички формуються і вдо-
сконалюються в процесі педагогічної практики. найкраще засвоюється емоційний 
досвід, який можна отримати в результаті творчої практики. Тому використання 
соціальних сервісів у навчанні свідчить про творчий підхід у викладанні предмету 
та мотивацію студентів до здійснення самостійної творчої діяльності, продукуван-
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ня власного творчого досвіду. Ми застосовували різноманітні сервіси для реалізації 
інтерактивної технології навчання, застосовували творчий підхід при презентацій 
матеріалу та оформленні дидактичного матеріалу.

5. Принцип ефективності. Принцип передбачає те, що отримані результаті 
після завершення експерименту повинні бути кращими за результати, отримані на 
етапі констатувального етапу, коли педагогічні умови не дотримувались і не було 
сформовано експериментальної ситуації.

6. Принцип гуманізації педагогічного експерименту. Ми базувались на 
концепції позитивізму і будували педагогічний процес на позитивних якостях сту-
дентів. Також шляхом підвищення власної комунікативної культури і комунікатив-
ної культури студентів ми робили процес педагогічного спілкування максимально 
гуманним, коректним, етичним та емоційно насиченим.

Також під час формувального етапу експерименту ми чітко дотримувались 
запропонованих нами педагогічних умов:

1. вивчення можливостей соціальних сервісів для формування комуніка-
тивної культури на заняттях з інформатичних дисциплін;

2. організація спілкування майбутніх учителів іноземних мов за допомо-
гою соціальних сервісів;

3. використання соціальних сервісів під час виконання студентами твор-
чих проектів професійного спрямування;

для того, щоб експеримент відбувся і його результати були об’єктивним, 
правильними, науково обґрунтованими і підтвердженими.

Під час оцінки результатів експериментального дослідження, в зв’язку з вели-
кою кількістю показників, що відносяться до критеріїв формування комунікативної 
культури майбутнього вчителя іноземних мов та необхідністю стандартизованої баль-
ної шкали значень усіх показників, ми використовували п’ятибальну шкалу.

Таким чином, при п’яти визначених нами критеріях формування комуні-
кативної культури (мотиваційно-ціннісному, когнітивному, особистісному, діяль-
нісному і професійно-світоглядному) і десяти показниках при кожному критерію, 
максимальна кількість набраних студентом балів може бути 250 (5  критеріїв * 
10 показників *5 максимальних балів).

Підвівши підсумок по експериментальній частині дослідження та звівши 
усі показники критеріїв формування комунікативної культури, ми побачили оче-
видний прогрес у рівні розвитку комунікативної культури студентів ЕГ. у 2010 році, 
при проведенні констатувального етапу експерименту, за допомогою тестування, 

Таблиця 2. 
Відповідність значення показників критеріїв сформованості комунікативної культури 
майбутніх вчителів іноземних мов бальній шкалі

Рівень вимірювання показника Бальне співвідношення
Початковий рівень 0-0,9 бала
Низький рівень 1-1,9 бала
Середній рівень 2-2,9 бала
Високий рівень 3-3,9 бала
Творчий рівень 4-5 балів
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анкетування та інших методик, ми визначили рівень сформованості комунікатив-
ної культури в студентів ЕГ – в середньому 1,8-2 бала, в студентів кГ – 1,9-2,2 бала 
(рис. 1). даний рівень визначався як низький та середній, виходячи і з прийнятої 
нами шкали, описаної вище. При підведенню підсумків і опрацюванні результатів 
по діагностиці показників критеріїв формування комунікативної культури, ми ви-
явили зростання загального рівня комунікативної культури і в ЕГ, і в кГ2 (рис. 
1). всі п’ять ЕГ за приростом рівня комунікативної культури випереджають кГ в 
0,5-0,6 бала, що свідчить про те, що педагогічній умови та всі заходи, технології та 
методики, які застосовувались нами по відношення до ЕГ, були обрані правильно. 
рівень сформованості комунікативної культури у кГ становить 3,7-3,9  – високий 
рівень, у ЕГ – він підіймається вище 4 балів, що свідчить про творчий рівень. Це дає 
нам право гарантувати зростання рівня комунікативної культури при дотриманні 
визначених нами педагогічних умов, в тому числі й використання соціальних сер-
вісів у навчально-виховному процесі.

отже, в процесі усіх вищевказаних нами етапів експериментально-дослідної 
перевірки нами було доведено доцільність педагогічних умов, досягнута мета науко-
вого дослідження, апробовано та впроваджено розроблені нами творчі доробки (педа-
гогічний блог, дайджест) та педагогічну технологію формування комунікативної куль-
тури за допомогою соціальних сервісів. Застосування соціальних сервісів у процесі 
фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов допомогло не лише підвищити 
рівень комунікативної культури студентів, але й розвинути творчі навички студентів 
та посприяти їх упровадженню в процес пошуку і презентації матеріалу.
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Рис. 1. Діаграма за результатами діагностики рівня сформованості комунікативної 
культури студентів по ЕГ та КГ (констатувальний і формувальний етапи)


