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SEKCJA 13. PEDAGOGIKA. (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)

ПОД- СЕКЦИЯ  1.Воспитание и образование.

Данелюк А.В.
Студентка 4 курса, Елабужского института Казанского Приволжского 

Федерального Университета
ИДЕЯ НАРОДНОСТИ ВОСПИТАНИЯ К.Д. УШИНСКОГО И ЕЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ
Идея народности воспитания - центральная идея педагогической теории 

К.Д. Ушинского. 
В педагогической системе великого русского педагога К.Д. Ушинского 

ведущее место занимает его учение о цели, принципах и сущности воспитания. 
Важнейшим звеном нравственного совершенствования личности является, 
как утверждал К.Д. Ушинский, идея народности, которую он обосновал в таких 
произведениях как «О нравственном элементе в русском воспитании», «Три 
элемента школы», «Труд в его психическом и воспитательном значении», «О пользе 
педагогической литера туры», «Вопросы о народных школах», «Общий взгляд на 
возникновение наших народных школ», «Воскресные школы», особенно в работе «О 
народности в общественном воспитании [1]. Он отмечал, что воспитание, если оно 
не хочет быть бессильным, должно быть народным», что «воспитание, созданное 
самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 
которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или 
заимствованных у другого народа» [2].

 «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 
должна, прежде всего, узнать его тоже во всех отношениях»,- писал Ушинский [3].

Ушинский считал, что решающим звеном является воспитание и что 
развитие ребенка совершается в процессе его воспитания и обучения. Человек 
становится человеком путем воспитания. «Воспитание, - писал Ушинский, - 
совершенствуясь, может далеко раздвинуть пределы человеческих сил: физических, 
умственных и нравственных» [4]. С его мнением согласятся абсолютно все учителя.

Воспитание мыслится Ушинским как целенаправленный, преднамеренный 
процесс «управления личностью» цель которого - подготовить человека к жизни 
и активной трудовой деятельности, воспитать гармонически развитого человека, 
умеющего сочетать свои интересы с интересами своего народа и всего человечества. 
Такие задачи сейчас стоят перед учителем в школе. Ребенок должен быть готов к 
жизни вне школы и вне дома, быть разносторонне развитым и все время познавать 
что-то новое. Интерес к окружающему миру также активно должны воспитывать 
и у учителя. Из направлений воспитания главную роль, по Ушинскому, играет 
нравственное воспитание, оно - центр его педагогической концепции. Важно 
воспитывать в детях стремление к добру, чувство патриотизма, трудолюбие, 
чувство общественного долга, гуманизм, дисциплину, твердый характер и волю 
как могущественный рычаг, который может изменять не только душу, но и 
тело. В процессе нравственного воспитания необходимо также преодолевать 
такие чувства и качества как упрямство, леность, скуку, тоску, карьеризм, 
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лицемерие. Именно школьное воспитание может способствовать формированию 
гармонически развитой личности. Классный руководитель, непосредственно 
работая с ребенком, прививает ему необходимые качества и оказывает огромное 
влияние на мировоззрение. 

Важными задачами нравственного воспитания являются:
- формирование мировоззрения, моральных знаний, правильных взглядов 

на жизнь и формирование системы убеждений, которую Ушинский считает 
главнейшей дорогой человеческого поведения;

- развитие нравственных чувств, в частности и эстетических;
- воспитание навыков и привычек поведения.
На сегодняшний день такие задачи ставят перед собой классные 

руководители в средних общеобразовательных учреждениях. Особую роль в 
системе средств нравственного воспитания К.Д. Ушинский отводил умственному 
и физическому труду учащихся, их разнообразной деятельности [5]. Ушинский 
учил, что воспитание достигнет цели и будет содействовать развитию народного 
самосознания, народной жизни в целом, если оно будет иметь народный характер. 
Под народностью он понимал такое воспитание, которое создано самим народом 
и основано на народных началах, где выражается стремление народа сохранить 
свое национальное «я» и способствовать его поступательному развитию во всех 
областях общественно - экономической жизни. История народа, его характер 
и особенности, культура, географические и природные условия определяют 
направленность воспитания со своими, ценностями и идеалами. Именно в школе 
необходимо воспитывать у детей любовь к родине, своему отечеству, гуманности, 
правдивости, ответственности, трудолюбию, чувству долга и эстетического 
отношения к жизни. Если ребенок не будет знать истории своего народа, то о каком 
обществе можно вообще говорить? 

К.Д. Ушинский предупреждал, что внешнее сходство в организации 
воспитания не может служить причиной того, чтобы считать воспитание единым 
для всех народов и по своему направлению, и по содержанию. Он указывал, что 
воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальным духом до того, 
что невозможно перенести их на чужую почву. Отмечая вредность заимствования 
одним народом у другого педагогических идей или опыта, без учёта характерной 
специфики жизни и общего духа каждого народа, Ушинский заключает: 
«Удивительно ли после этого, что воспитание, созданное самим народом и 
основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных 
у другого народа» [6]. 

В основе идеи народного воспитания лежат понятия о человеке, каким 
он должен быть по понятиям того или другого народа в известный период его 
развития. «Каждый народ имеет свои особенный идеал человека и требует от 
своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных личностях. Идеал 
этот у каждого народа соответствует его характеру, определяется его общественной 
жизнью, развивается вместе с его развитием, и выяснение его составляет 
главнейшую задачу каждой народной литературы» [6]. 

По утверждению К. Д. Ушинского, школьное воспитание, как ни старайся, 
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невозможно отгородить от жизни. Она влияет на убеждения и учителей, и учеников, 
на формирование их устремлений, определяет выбор учебного материала. 
Общественное воспитание, подчеркивал он, не ведет за собой истории, но следует 
за ней. 
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ПОД- СЕКЦИЯ  1.Воспитание и образование.

Гузиніна Т. В.
Викладач кафедри теорії та практики англійської мови Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА 
ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ключові слова/Keywords: правознавство/jurisprudence; правова освіта/
jurisprudence education; виховання/upbringing; правова свідомість/jurisprudence 
consciosness; законослухняний / law-abiding 

Психолого-педагогічні проблеми правового виховання дітей та юнацтва 
стали найбільш актуальними у період розбудови України як правової держави. 
Ця тематика викликала великий інтерес у вчених-педагогів (М. Городиський, М. 
Подберезський, М. Фіцула та багато інших). Але серед великої кількості наукових 
досліджень цього напряму обмаль таких, що торкаються питань правової освіти 
і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Це, насамперед, 
обумовлено тим, що у шкільних програмах предмет «правознавство» вводиться 
лише з 9-го класу. Тому, багато вчителів вважають, що тільки з цього часу треба 
звертати увагу на правову підготовку їх учнів. Це серйозна помилка, яка обертається 
негативними наслідками у справі соціального становлення молодої людини.

Мета даної роботи – у загальних рисах розкрити деякі особливості правового 
виховання молодших школярів у взаємодії  з іншими компонентами освітньо-
виховного процесу.

 Одними з ведучих факторів у вихованні особистості є правові і моральні 
відносини, що проникають у різні сфери життя і діяльності людини, впливають на її 
суспільне обличчя, життєву позицію, на її місце в трудовій та навчальній діяльності, 
на її зв›язок з людьми, на її самооцінку. Тому, одна з цілей правового виховання дітей 
у дошкільних закладах і молодших класах школи – навчити їх розумінню норм, які 
захищають їх права, навчити протистояти негативним впливам, зрозуміти красу та 
привабливість законослухняної та етичної поведінки, з позитивним багажем входити 
в життя. Але ці та інші завдання навряд чи будуть виконані, якщо відокремлювати 
правове виховання від інших компонентів загального виховного процесу та навчання. 
«Обміркування конкретних життєвих доль, – писав Василь Сухомлинський, – 
призвело до проблем гармонії педагогічних впливів. Це одна з докорінних, головних 
закономірностей виховання. Суть цієї проблеми полягає у тому, що педагогічний 
ефект кожного засобу впливу на особу залежить від того, наскільки обмірковані, 
цілеспрямовані, ефективні інші засоби впливу. Сила краси, як виховного засобу, 
настільки залежить від того, наскільки уміло розкривається сила праці як виховного 
засобу, наскільки глибоко та обмірковано здійснюється виховання розуму та 
почуттів. Між виховними впливами існують десятки, сотні, тисячі залежностей та 
обумовленостей. Ефективність виховання у кінцевому рахунку визначається тим, як 
ці залежності та обумовленості обчислюються, точніше, реалізуються на практиці» 
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[1, с. 13]. 
Процес виховання правової свідомості у підростаючого покоління може 

здійснюватися з використанням різноманітних засобів, одними з яких є: морально-
правова освіта, організація правового досвіду, правова стимуляція і багато  іншого. 

Визначення поняття «правова освіта»  давалося ще у Програмі правової 
освіти населення України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.05.1995 року – «процес засвоєння знань про основи держави та права, 
виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення 
до порушень законності та правопорядку. Правова освіта – це необхідний елемент 
правової культури» [2, с. 261]. На практиці, правова освіта – це дії викладача, 
спрямовані на формування правової свідомості, правових понять і почуття. 

Виховання в процесі навчання − це закономірність.  Цей  процес складний 
і порою суперечливий, особливо тоді, коли йде активне формування не тільки 
зростаючого організму, але і психічних властивостей особистості, поглядів, 
переконань і свідомості.

Перед загальноосвітньою і професійною школами поставлена мета − 
формувати всебічно розвиту особистість. Ця мета досягається в процесі навчальної 
і позакласної діяльності, завдяки різноманіттю форм, методів і засобів педагогічного 
впливу. Якщо звернутися до кінцевого результату цього впливу, то можна чітко 
сформулювати характерні риси особистості, які властиві громадянам правової 
держави: правова  ідейність, свідомість і культура. Вони визначають основний 
зміст виховання підростаючої людини, у якому активну участь приймає учитель.

Перш ніж ці якості сформуються і досягнуть високого рівня, вони 
повинні пройти тривалий і складний шлях розвитку. Програмні установки про 
початок правової освіти з самого раннього віку  знаходять своє відображення у 
працях науковців, які вважають,  що повага до права, моралі, правил гуртожитку 
виховується з дитинства [3, с.28] і цей факт підтверджує, що правове виховання не 
розпочинається, а продовжується у шкільних класах. Дитина приходить до школи 
зі своїм, хоч і невеличким, життєвим досвідом, своїми уявленнями про добро і зло, 
рівність і справедливість. Ступінь усвідомленості, глибина включення в структуру 
особистості, діапазон дії і способи прояву ніколи не бувають однаковими на 
різних ступенях формування людини як особистості. У системі позашкільного 
і позакласного виховання, як і в інших педагогічних системах навчання учнів,  
критерієм оцінки вихованості є виконання тих конкретних для кожного вікового 
періоду розвитку учнів соціальних норм і вимог,  виконання яких  є обов›язковим. 

Учні молодшого шкільного віку ще не володіють великим  життєвим 
досвідом, значним рівнем розвитку деяких психічних функцій. У цьому віці 
особистість стає більш визначеною, ясніше починають виступати основні 
тенденції морально-психічного розвитку. При цьому ведучими показниками 
вихованості є: доброта, чесність, повага до старших, ощадливість, старанність і 
допитливість, працьовитість, дисциплінованість, витримка, культура поведінки, 
любов до прекрасного, акуратність і охайність, прагнення бути сильним, спритним, 
загартованим та ін. 

У соціальних зв›язках оцінки навколишньої дійсності в цей віковий період 
відбуваються певні зміни. Молодший школяр авторитет учителя ставить на перше 
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місце. Слово вчителя стає законом, який батьки не можуть скасувати. В учнів 
виявляється велика суспільна активність, мабуть, вони більше можуть зробити 
для колективу, ніж для себе чи своєї родини. У їхніх судженнях спостерігається 
прямолінійність, але і на зауваження вони не ображаються, готові завжди 
допомогти одноліткам. У цей період їм властива життєрадісність і веселий настрій.

Навчання і виховання є основним чинником розвитку психічних процесів. 
Розвиток окремих компонентів психіки здійснюється протягом усього вікового 
етапу. Характерними рисами сприйняття виховання в перший рік навчання є 
недостатня диференціація, деяка поверховість, недостатня цілеспрямованість. 
Молодший школяр добре сприймає той об›єкт, що має визначене значення, 
пов›язаний з емоційними переживаннями і має характерні ознаки. У зв›язку з 
цим необхідно чітко визначати поняття і формулювання, що входять у структуру 
особистості учня, щоб вони були доступні для свідомості. Завдання правового 
характеру може бути тільки тоді зрозумілим, коли це завдання цілком сприйняте, 
тобто придбає те ж значення, що і для вчителя. Часто для кращого сприйняття 
дітьми того чи іншого предмета використовується порівняння. Так, якщо ведеться  
розповідь бесіда про доброту, то розкривається прояв зла.

В учнів даного віку чітко просліджується процес розвитку мислення. 
Хоча воно в основному залишається предметно-конкретним, кількість пізнаваних 
об›єктів і відносин між ними значно збільшується, розвивається також здатність 
порівняння. В основі суджень дітей про ознаки і властивості предметів і явищ 
найчастіше лежать наочні зображення й описи. Відбуваються дві стадії розвитку 
мислення: перша стадія — коли аналіз усього матеріалу робиться переважно в 
наочно-діючому плані, причому діти спираються на реальні предмети чи їх прямі 
аналоги; друга — коли здобуваються здібності до абстрагування й узагальнення. 
Однак це можливо лише через рік-два систематичного правового впливу і має 
індивідуальні особливості, які відповідають психічній функції мозку. 

Почуття молодшого школяра відрізняються надзвичайною нестійкістю, 
для них характерна часта зміна настроїв. Важливе значення в цьому віці здобуває 
формування естетичних, етичних і правових почуттів. Добре відношення до 
близьких, обурення з приводу неправильного вчинку, симпатія або   антипатія,   
підкріплені  емоційними реакціями — усе це вже є предметом для міркувань і 
переживань, наступної діяльності. Послідовне правове виховання змінює загальний 
характер емоцій дітей. Поступово учні опановують правилами поведінки в школі, 
спортивній секції, вдома. При виконанні цих правил дитина випробує почуття 
задоволення, а при заохоченні його вчителем − почуття радості. Порушення правил 
веде до остраху незадоволення з боку вчителя. Так, поступово формується в дітей 
почуття відповідальності.

У цьому віці закладається фундамент міцності і надійності правових 
вчинків майбутнього громадянина. І хоча воля у дітей ще дуже слабка і хитлива, 
необхідно направляти всі педагогічні засоби на її удосконалення. Велике значення 
при цьому здобуває вироблення звички бути уважним, неодмінно виконувати 
прийняте рішення, тобто необхідно учити дітей доводити до кінця почата справа. 
І тут, звичайно, велику роль грає учитель, його знання закономірностей навчання 
і виховання дітей даного віку. 
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В процесі виховної діяльності педагоги застосовують велику кількість 
методик, методів, приймів. Вважається, що при моральному вихованні основним 
методом є метод переконання. При правовому вихованні треба використовувати 
як загальнопедагогічні так і специфічні методи правового впливу. Але ж, можливо 
вважати, що метод переконання є одним із важливіших методів у правовиховній 
роботі.  Переконання здійснюється у формі індивідуальних і групових бесід, ігор 
інформаційних повідомлень, лекцій на політичні і морально-правові теми.

Метод переконання застосовується у практиці не тільки як фактор що 
виховує, але й що перевиховує. Використовуються розповіді про аналогічний 
вчинок − придумана вчителем історія або факт із життя, небилиця, жарт. Усе це 
обов›язково повинно бути подібним за змістом із вчинком учня, про який йде 
мова, що допоможе йому вірно оцінити свою поведінку, навчить, як йому надалі 
поводитися. При цьому вчитель звертається до всього класу, або групи учнів, а не 
до провиненого.

Процес правової освіти в значній мірі будується на прикладах з життя і 
діяльності  великих і відомих людей минулого і сьогодення, а також на прикладах 
деяких учнів і їх батьків. Прикладом повинен бути і сам учитель, сприяти 
формуванню в дітей морально-правового ідеалу.

Педагогічно правильно організовані позашкільні і позакласні заняття,  що 
доставляють учням емоційне задоволення − дійсна школа морально-правового 
досвіду. У таких заняттях, як правило, широко використовується метод вправи, 
тобто багаторазове повторення вчинків і дій, у результаті яких формуються правові 
звички. Уроки у позакласних і позашкільних групах, тренувальне заняття та інше, 
дозволяють створювати також виховуючи ситуації при проведенні рухливих ігор, 
змагань, чергувань учнів, виконанні суспільних доручень, підготовці і збиранню  
інвентарю, самостійному проведенні невеликої частини занять.

Важко переоцінити роль вчителя в організації надбання учнями морально-
правового досвіду, але й не можна недооцінити колектив учнів.  Колективна оцінка 
вчинку − найефективніший спосіб впливу на особистість юної людини. Перш ніж 
використовувати цей педагогічний прийом, учитель повинен вирішити досить 
складну задачу – створити дружний, ініціативний, дисциплінований колектив, 
здатний організувати морально-правовий досвід на основі самоврядування.

Отже педагогічний вплив  правового виховання учнів, спрямований на 
формування позитивних рис особистості, складається з безлічі взаємозалежних 
між собою елементів (форм, засобів, методів), що вирішують завдання виховання 
правової свідомості, почуттів, волі і характеру. Ці завдання зважуються у 
діалектичній єдності і взаємозв›язку з урахуванням вікових особливостей 
особистості учня. Учитель підбирає форми, засоби і методи педагогічного впливу і 
використовує їх відповідно до принципів: єдність навчання і виховання, виховання 
через активну діяльність, єдність виховання і самовиховання.
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Кожен із нас в більшій чи меншій мірі відчув вплив природи рідного 
краю на собі і знає, що вона є джерелом перших конкретних уявлень і радісних 
переживань, які часто запам’ятовуються на все життя. Одним із засобів пізнання 
оточуючого середовища є пошуково-дослідницька діяльність дітей. Дітям старшого 
дошкільного віку притаманне прагнення до дослідницької діяльності, самостійного 
пошуку інформації про живу і неживу природу. 

Елементарна пошуково-дослідницька робота, як форма ознайомлення 
дітей з природою, забезпечує найбільш високий ступінь активності і самостійності 
дітей. Вона дозволяє сформувати у дітей старшого дошкільного віку уявлення про 
явища природи, виявити й усвідомити причинно-наслідкові зв’язки [4, с. 251]. 

Питання про сутність, структуру та значення пошуково-дослідницької 
діяльності досліджуються досить різнопланово в працях Г. Бєлєнької, О. Іванової, 
Л. Калуської, В. Кондратової, Н. Лисенко, Л. Маневцової, С. Ніколаєвої, 
І. Підкасистого, П. Саморукової, Ф. Терентьєвої та ін. Науковці стверджують, 
що пошуково-дослідницька діяльність має надзвичайно велике значення для 
всебічного розвитку дитини, забезпечує міцні знання, розвиває творчі здібності, 
приносить задоволення. 

З точки зору І. Підкасистого є три компоненти пізнавальної діяльності:
– змістова сторона (дитина одержує знання, виражені в поняттях або 

образних сприйманнях та уявленнях);
– оперативна (дитина засвоює різноманітні дії, оперує набутими 

вміннями, навичками, прийомами);
– результативна (на основі одержаних знань у дитини виникають нові 
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рішення, розвиваються здібності, прояви творчості) [2, с. 8].

Г. Бєлєнька у своїх дослідженнях зазначає, що розвиток пошуково-
дослідницької діяльності відбувається у кілька етапів:

– перший етап – підготовчий – це маніпулятивно-експериментальна 
діяльність дітей, яка триває до трьохрічного віку. В цей період у дітей відбувається 
розвиток відчуття й емпіричне пізнання загальних зовнішніх об’єктів природи;

– другий етап – цілеспрямоване експериментування, яке триває від трьох 
до п’яти років. У дітей розвиваються мисленнєві процеси, розширюється обсяг 
знань про об’єкти та явища навколишнього світу природи, відбувається пізнання 
внутрішніх властивостей об’єкта;

– третій етап – власне дослідницька діяльність, яка виникає в старшому 
дошкільному віці на основі попередніх знань. На цьому етапі у дітей структуруються 
знання в систему, відбувається розвиток пізнавальних інтересів та психічних 
процесів (мислення, мовлення, пам’ять, увага, уява) [1, с. 11].

Структурними компонентами пошуково-дослідної діяльності є: 
спостереження, поетапне фіксування результатів, зіставлення результатів 
дослідного і контрольного матеріалу за допомогою різноманітних методів, 
прийомів і синтезу.

Слід зазначити, що в організації пошуково-дослідницької роботи у природі 
потрібно дотримуватись таких основних принципів і правил:

– від простого до складного, від знайомого до незнайомого, спираючись 
на наявні у дітей знання і досвід;

– врахування особливостей певної пори року; 
– доведення експерименту до кінця; 
– повторення дослідів для уточнення, поглиблення знань про той чи інший 

об’єкт або явище; 
– підсумок результату досліду; 
– виховання дбайливого ставлення до природи з використанням 

позитивних прикладів поведінки дорослих і малюків [4]. 
Особливість системи пошуково-дослідної роботи як структурного 

компонента всієї діяльності полягає в тому, що у дітей формуються здібності 
розглядати конкретні природні явища. Діти не лише сприймають властивості 
об’єктів природи, а й виділяють, оцінюють справжні необхідні умови здійснення 
природних процесів. Вони можуть з’ясувати і проаналізувати як зовнішні умови, 
так і внутрішню зумовленість змін, що відбуваються з тілами (явищами природи).
Методичні рекомендації К. Ушинського щодо організації пошуково-дослідницької 
діяльності є актуальними сьогодні та значимими й ефективними для педагогів 
дошкільних навчальних закладів. Він зазначав, що вона повинна бути різноманітною, 
посильною і неодмінно такою, що активізувала б роботу дитячої думки. 

Нажаль сьогодні у чинних програмах розвитку дитини дошкільного віку 
„Дитина”, „Українське дошкілля”, програмі розвитку дітей старшого дошкільного 
віку „Впевнений старт”, організація пошуково-дослідницької діяльності дітей чітко 
не виокремлена. Тому для вихователя дошкільного навчального закладу часто 
залишається незрозумілою специфіка вирішення її у контексті засвоєння дітьми 
програмового матеріалу.
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У своїй книзі „Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог” 
Н. Лисенко пропонує орієнтовний зміст пошуково-дослідницької діяльності 
з дітьми молодшого-старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному 
закладі, детально розкриває фрагменти проведення дослідницької діяльності та її 
структурні компоненти [3, с. 80-104]. Дослідниця надає поради і вказівки з означеної 
проблеми не тільки вихователям дошкільних закладів, а й батькам вихованців.

Підсумовуючи вищесказане, можна з впевненістю констатувати, що за 
умови правильно спланованої системи пошуково-дослідницької діяльності можна 
стимулювати навчально-пізнавальну діяльність дошкільника. Ставлячи перед 
дітьми навчальні проблемно-пошукові завдання, використовуючи досвід і знання 
дитини про оточуючий світ, педагог розвиває у вихованців розумову активність, 
допитливість, радість самостійних відкриттів, зміцнює інтерес до природи та 
головне допомагає набути життєвої компетентності.

Отже, треба зазначити, пошуково-дослідницька діяльність має велике 
розвивальне значення у навчально-виховному процесі дітей старшого дошкільного 
віку.
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Нині, як ніколи раніше, екологічне виховання дошкільників набуло 
особливої актуальності. У сучасній науково-педагогічній літературі „екологічне 
виховання” визначається як процес формування у дитини бережливого, 
турботливого, свідомого ставлення до природи, цілісного бачення природи як 
основи життя й існування всього живого; формування в дитини здатності та 
бажання діяти відповідно до екологічних знань, набутих у процесі навчання. 

Згідно з вимогами й рекомендаціями, затвердженими Міністерством освіти 
та науки України, екологічне виховання дошкільнят старшого дошкільного віку 
відіграє у розвитку малят важливу роль, що стає все більш змістовним, набуває 
більшого обсягу та якісно нового рівня [2, с. 3].

Завдання вихователя полягає не тільки в тому, щоб ознайомити дітей 
з оточуючим довкіллям, представниками рослинного та тваринного світу, а й в 
тому, щоб дошкільники навчилися прогнозувати наслідки своїх дій по відношенню 
до навколишнього середовища, виявляти ініціативу й бажання брати участь у 
практичній діяльності, сформувати навички екологічно-доцільної поведінки. 
Потрібно зазначити, що поставлені завдання педагогами щодо екологічного 
виховання, виконати самотужки, без підтримки батьків – неможливо. 

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що провідне місце в 
екологічному вихованні дітей дошкільного віку належить сім’ї. Адже саме в сім’ї 
дитина отримує первинні уявлення про рослинний і тваринний світ, вчиться відчути 
красу природи рідного краю й взаємодіяти з нею. Але нажаль, батьки недостатньо 
розуміють значення екологічного виховання, не орієнтуються в екологічних 
проблемах (місцевих, регіональних, глобальних), мають обмаль теоретичних знань 
та практичних вмінь щодо навчально-виховного процесу дітей.
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Вирішити означену проблему сучасний дошкільний навчальний заклад 
може лише повернувшись обличчям до кожної родини. 

Проблема налагодження педагогічної взаємодії з батьками дітей 
дошкільного віку набула актуальності ще в період розвитку суспільного 
дошкільного виховання. У вітчизняних і зарубіжних наукових дослідженнях 
окресленою проблемою займалися: формування екологічної освіти й екологічного 
виховання дошкільників (О. Білан, Н. Горопаха, В. Зебзеєва, Л. Іщенко, Т. Конюхова, 
Л. Лупійко, Г. Мазуріна, Г. Тарасенко та ін.), співпраця дошкільного закладу і 
родини з екологічного виховання (Н. Кот, Н. Лисенко, С. Ніколаєва, З. Плохій, 
Н. Рижова, Л. Сухарєва, Н. Яришева та ін.), співпраця дошкільного навчального 
закладу та сім’ї (Є. Арнаутова, В. Безлюдна, Л. Виноградова, Т Даниліна, Л. Загик, 
Т. Дронова, А. Козлова, О. Кононко, В. Котирло, С. Ладивір, Т. Пагута, М. Романова, 
О. Солодянкіна та ін.), в тому числі, методична робота з удосконалення діяльності 
педагогів із батьками (К. Біла, О. Звєрєва, Н. Нємова, А. Моісєєва, М. Поташнік та 
ін.). 

Трактуючи думку дослідниці Н. Кот, цією проблемою повинні опікуватися 
не лише дошкільні навчальні заклади, а й батьки.

Екологічно виховна та освітня діяльність передбачає роботу з дітьми й 
дорослими (педагогами та батьками) [3, с. 42]. Необхідно одночасно планувати 
роботу та охоплювати діяльністю щодо екологічного виховання дітей і підвищення 
екологічної культури їх батьків.
 Роботу педагогів дошкільного закладу із сім’єю потрібно побудувати за 
такими напрямами:

–      вивчення рівня екологічних знань батьків;
– надання теоретичної допомоги;
– система практичної допомоги [1, с. 156].

 Зміст роботи з батьками реалізується через різноманітні форми: 
консультації, батьківські збори, педради, спільна практична діяльність, семінари-
практикуми, батьківські куточки, свята, клуби за інтересами, природоохоронні 
акції, екологічні проекти, виставки, конкурси, КВК, вікторини, дні відкритих дверей, 
екскурсії, трудові десанти, ігри-тренінги, тестування, спільні заняття батьків з 
дітьми, виготовлення атрибутів (костюмів, масок, муляжів) та ін.
Значну роль в роботі з батьками з екологічного виховання дітей має добре 
підібраний інформаційний ілюстративний матеріал. Така інформація сприймається 
з інтересом, вона орієнтує батьків на засвоєння знань про природу, допомагає 
зрозуміти її цінність, бажання у спілкуванні.
Сьогодні особливо популярними є нетрадиційні форми спілкування. Вони схожі на 
ігри, розважальні програми, спрямовані на налагодження неформальних контактів 
з батьками. 
 Єдність і наступність форм і методів роботи з екологічного виховання 
забезпечується системою використання певних методів і прийомів як у 
дитячому садку, так і у сімейному вихованні. До них належать: дидактичні ігри, 
бесіди, розповіді, спостереження, використання творів художньої літератури, 
проведення дослідів, практична діяльність дітей, в тому числі і разом з дорослими. 
У дошкільному закладі вони мають форму організованих занять, прогулянок, 
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екскурсій, а у сімейному вихованні – форму спостережень, практичної діяльності.

Отже, виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що зазначені 
форми й методи роботи з батьками допоможуть зблизитися сім’ї з дошкільним 
закладом, визначити оптимальні шляхи у навчально-виховному процесі та 
вирішити поставленні завдання з екологічного виховання дітей. 
 Цілеспрямована, систематична робота з екологічного виховання в тісній 
співпраці педагогів дошкільного навчального закладу і сім’ї, дозволить здійснити 
екологічну просвіту батьків, виховати екологічно компетентну особистість, яка 
опікуватиметься природним середовищем й засуджуватиме негативні вчинки осіб, 
які завдають довкіллю шкоди.

Література
1. Калуська Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах 

для працівників дошкільних закладів. Книга друга / Л.В. Калуська. – Тернопіль: 
Мандрівець, 2004. – 336 с.

2. Сухар В.Л. Екологічне виховання старших дошкільників / Упоряд. В.Л. Сухар. 
– Х.: Вид-во „Ранок”, 2009. – 160с.

3. Сухарева Л.С. Піклуємось разом. Робота з батьками дошкільників /                                         
Л.С. Сухарева. – 2-ге вид. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008. – 126 с.
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ПОД- СЕКЦИЯ  1.Воспитание и образование.

Данелюк А.В.
Студентка 4 курса, Елабужского института Казанского Приволжского 

Федерального Университета
П.Ф. ЛЕСГАФТ О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Петр Францевич -  русский педагог, анатом и врач, основоположник 
научной системы физического образования и врачебно-педагогического контроля 
в физической культуре, один из создателей теоретической анатомии. В 1874-1886 гг. 
работал в области организации физического воспитания и образования в военно-
учебных заведениях. В 1919 г. на базе курсов был открыт Государственный институт 
физического образования им. Лесгафта (см. Ленинградский институт физической 
культуры).

П.Ф. Лесгафт внес огромный вклад в физическое воспитание человека. 
По его мнению, на развитие органов человеческого тела можно воздействовать 
направленным упражнением. Такой метод является наиболее эффективным 
и используется по сей день в различных учебных заведениях и спортивных 
комплексах. 

Необходимо отметить, что Петр Францевич говорил о необходимости 
сочетания физического, интеллектуального, нравственного и эстетического 
развития человека. Его мнение актуально и в наше время. «Необходимо, - писал 
он, - чтобы умственное и физическое воспитание шли параллельно, иначе 
мы нарушим правильный ход развития в тех органах, которые останутся без 
упражнения». По его мнению, физические упражнения должны выполняться 
учениками каждый день, ровно, как и умственные. К сожалению, на сегодняшний 
день эта пропорция не соблюдается, но в школах уже ввели 2 дополнительных 
урока физической культуры в неделю. Таким образом, в неделю дети занимаются 
физической культурой 3 раза, и это не может не радовать. После уроков 
физической культуры дети более сконцентрированы на последующих предметах, 
материал усваивается намного лучше. Увеличение часов физической культуры в 
школе способствует увеличению динамики умственного развития школьников.

Впервые в России П. Ф. Лесгафт научно обосновал необходимость 
использования методов слова и показа. Ученики должны выполнять упражнение 
осознанно. Именно поэтому в настоящее время в школах учителя физической 
культуры сначала объясняют упражнение, затем показывают способ его 
выполнения. Таким образом, ребенок быстрее и эффективнее осваивает новые 
движения. В частности на факультете физической культуры К(П)ФУ в г. Елабуге 
успешно используется такой подход. Перед тем, как начинать разучивание сложных 
элементов, преподаватель объясняет данное упражнение или показывает. Каждый 
студент запоминает последовательность выполнения упражнения, «пропускает 
через себя». Затем уже проводится разучивание. Таким образом, студент быстрее 
осваивает новые двигательные действия и, что не мало важно, запоминает их 
надолго. Большое внимание П. Ф. Лесгафт обращал на содержание физического 
образования, на использование упражнений и игр как метода познания. В наши 
дни этот метод так же активно используется в школах. 
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ПОД- СЕКЦИЯ  1.Воспитание и образование.

Флярковська Ольга Василівна
начальник відділу науково-методичного забезпечення моніторингових досліджень 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України

ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Ключові слова/Keywords: підліток / teenager, життя / life, відповідальність / 
responsibility.

«Я найжалюгідніший з поміж усіх 
живих. Якщо те, що я відчуваю, 
розділити на весь рід людський, 
на землі не залишиться жодної 
посмішки. Чи стану я кращим не 
знаю. Боюсь, що ні і це жахливо. 
Лишатися таким нестерпно. 
Я маю померти або ж стати 
кращим…»
Авраам Лінкольн

Реалізувати себе в сучасному світі спроможна лише людина, яка не тільки 
добре знає основи наук, але й здатна бути успішною в умовах жорсткої конкуренції, 
у суспільстві. Бути успішним сьогодні – значить бути стратегом власної діяльності і 
життєдіяльності, вміти орієнтуватися і вибудовувати життєвий план, застосовуючи 
свої найсильніші ресурси. Найбільш важливою ця проблема стає в підлітковому 
віці. Спрямованість у майбутнє, його планування, вибір адекватних засобів і 
ресурсів, необхідних для його досягнення, є невід›ємною частиною дорослішання 
підлітків.

Підлітки в силу особливостей віку не завжди орієнтовані на пізнання 
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себе, оцінювання своїх можливостей і здібностей, на визначення сенсу та шляхів 
творчої самореалізації, оволодіння вміннями для її здійснення. Вони потребують 
цілеспрямованої педагогічної підтримки і стимулювання особистісного розвитку. 
Підлітковий період вважається складним етапом на життєвому шляху людини. 
Саме в підлітковий період людина починає замислюватися про життя, ставить 
перед собою цілі. 

Основна проблема в пошуку сенсу життя – це відсутність первинних 
орієнтирів для людини, що шукає сенс. Величезна роль у самовизначенні підлітка 
належить батькам і школі, вони є  центральною ланкою для формування основних 
життєвих орієнтирів людини, її мислення,  поглядів,  переконань, позиції.

Перша спроба планування свого майбутнього відбувається саме у  
підлітковому віці, цим самим  відбувається пристосування до дорослого життя. 
Побудова життєвого плану є найпершим індикатором особистісної готовності до 
самостійного життя. Цікавим є вивчення картини життєвого шляху у підлітковому 
віці і тим, що  саме в цей час формуються цілісні уявлення про світ і власне життя в 
ньому. Що підтверджує теза   Л. С. Виготського про те, що до кінця підліткового віку 
особистість вперше «намацує» життєвий план – засіб пристосування до дорослого 
життя, наявність життєвого плану є найпершим індикатором особистісної 
готовності до самостійного життя [1, с. 327-328].

Крім того, життєва спрямованість підлітка, сенс життя, життєві цілі, 
життєві плани, з якими юнак чи дівчина вступає в самостійне життя, життєва 
програма, життєвий досвід і талант є універсальними складовими суб›єктивної 
картини життєвого шляху, з яких сплітається людське життя.

У підлітковому віці людина набуває більше свободи, але одночасно і 
відповідальності за те, що вона зробить і в яке русло поверне своє життя. Широко 
відомий афоризм: «Важливо не те, звідки ти йдеш, а куди». Підкреслюється, що 
саме відповідальне ставлення до свого життя потрібно формувати з шкільного 
віку, тому що в цей час надбані знання можуть надалі перетворитися в стійкі 
переконання. Від ставлення до життя в підлітковому віці залежить, чи буде людина 
самореалізована та успішна в майбутньому.

А для цього треба формувати у підлітків відповідальне ставлення до 
життя. Одне із завдань формування відповідального ставлення до життя підлітка – 
досягти того, щоб життя набуло для молодої людини життєво важливого значення, 
стало її особистісною цінністю.

Таким чином, найважливіший мотив життя людини – це актуалізувати, 
тобто зберегти і розвинути себе, максимально виявити кращі якості своєї 
особистості, закладені в ній від природи.

Використана література

1.  Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т.3. Проблемы развития психики. 
– М.: Педагогика, 1983. – 368 с.
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ПОД-СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения

Карпенко Н. М.
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри англійської мови та методики викладання,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Смелянська В. В.
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри англійської мови та методики викладання,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ ДИСКУТУВАТИ 
ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ключові слова/ Key-words: дискусія/ discussion, уміння/ skill, вправа/ 
exercise.

Згідно з навчальною програмою практична мета курсу «Практика 
усного та писемного мовлення», який пропонується студентам факультету 
іноземних мов (напрям підготовки 6.020303 Філологія*, спеціальність «Англійська 
мова і література»), полягає у формуванні у них іншомовної комунікативної 
компетентності, яку науковці розглядають як здатність розв’язувати актуальні 
завдання спілкування у побутовому, навчальному, виробничому та культурному 
житті засобами іноземної мови; уміння користуватися фактами мови та мовлення 
для реалізації цілей спілкування. Однією із складових іншомовної комунікативної 
компетентності є мовленнєва компетенція, що забезпечує достатньо вільне 
та функціонально адекватне володіння студентами всіма видами мовленнєвої 
діяльності на іноземній мові: читанням, аудіюванням, писемним мовленням, 
говорінням.

Формування компетенції в іншомовному говорінні завжди було одним 
із найскладніших завдань методики викладання іноземних мов. Відповідно 
до програми на кінець першого року навчання студенти повинні володіти 
монологічним і діалогічним мовленням у межах вивченої тематики, до яких 
висуваються досить високі вимоги, а саме: змістовність, адекватна реалізація 
комунікативного наміру, логічність, ясність, зв’язність, смислова і структурна 
завершеність, відповідність нормі і ситуації спілкування, виразність, контакт 
з аудитором, дотримання природного темпу говоріння. Діалогічне мовлення 
має додатково характеризуватися вираженням ставлення до змісту реплік 
співрозмовника, ініціативністю.

Серед різноманітних вправ з розвитку зв’язного мовлення, які 
використовуються викладачами на заняттях, є навчальна дискусія. У Великому 
тлумачному словнику термін «дискусія» визначається як 1) спір, суперечка окремих 
осіб, співрозмовників; 2) широке публічне обговорення якогось суперечливого 
питання на зборах, у пресі тощо [1, с. 223].

Проблемі організації та проведення дискусій під час навчального 
процесу присвячено роботи Л. Годкевича, О. Завальнюк, М. Кларіна, О. Пометун. 
У контексті нашого дослідження особливий інтерес становлять наукові статті, у 
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яких аналізуються особливості використання навчальної дискусії для розвитку 
іншомовних умінь говоріння (Г. Борецька, В. Кирилюк, Л. Чернишова). Автори цих 
робіт роблять висновок, що необхідність використання навчальної дискусії для 
розвитку умінь говоріння зумовлена тим, що процес її виконання є наближеним до 
природних умов спілкування, оскільки мовленнєві дії учасників комунікативного 
процесу у цьому випадку подібні до тих, які мають вияв у реальних умовах 
спілкування, а мовленнєвий стимул завжди залишається природним [4 c. 279]. 
Однак навчальна дискусія як елемент навчального процесу має свою специфіку, 
адже її основною метою є не стільки знайти розв’язання певної проблеми, скільки 
забезпечити розвиток мовної та мовленнєвої компетенцій студентів (навчальна 
функція); сформувати основи їх ораторської майстерності та сприяти розвитку їх 
критичного мислення (розвивальна функція); навчити студентів взаємодіяти один з 
одним, виробляти спільну стратегію та тактику, що значно зміцнює міжособистісні 
стосунки (виховна функція); поглибити знання з проблеми, що розглядається 
(освітня функція) [3 с. 31].

Проведення дискусій на заняттях з іноземної мови передбачає попередню 
підготовку студентів під керівництвом викладача, яку умовно можна поділити на 
кілька етапів: оволодіння лексико-граматичним матеріалом, пов’язаним з темою; 
опрацювання змістових компонентів дискусії; роботу з розвитку мовленнєвих 
навичок та вмінь, необхідних для участі у дискусії.

Саме розгляд особливостей підсистеми вправ для розвитку у майбутніх 
філологів мовленнєвих умінь дискутувати засобами іноземної мови і є метою 
нашого дослідження.

З’ясуємо основні характеристики дискусії. Суть дискусії полягає в обміні 
думками на певну тему між викладачем та студентами або тільки студентами. 
Бажано, щоб ця тема була актуальною і мала проблемний характер, оскільки 
дискусія передбачає існування протилежних поглядів на обговорюване питання 
[4, c. 280]. При формулюванні теми викладач також повинен врахувати набутий 
життєвий досвід студентів та забезпечити умови для актуалізації раніше засвоєних 
ними знань [2, с. 81].

Структурний склад елементарного монологічного висловлювання кожного 
учасника дискусії при цьому має такий вигляд:
•	 теза (думка, яка потребує доказу);
•	 аргумент (думка, істину якої вже перевірено або факти, дані про об`єкт);
•	 демонстрація (шлях, яким вказують на істинність або хибність тези з опорою 

на аргументи).
Тобто, під час полеміки учасникам постійно доводиться доводити 

або спростовувати певні положення, переконувати опонентів, а, значить, їх 
висловлювання повинні бути стислими, змістовними, аргументованими та 
обґрунтованими. Зважаючи на сказане вище, особливого значення набуває 
розвиток таких умінь, необхідних для ведення дискусії:
•	 уміння відреагувати на думку опонента;
•	 уміння сформулювати власну точку зору;
•	 уміння аргументувати її;
•	 уміння робити висновки про істинність або хибність думки.
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Розвиток цих умінь відбувається поетапно. У межах кожного етапу 

навчання передбачається виконання вправ різного характеру для формування 
мовленнєвих навичок говоріння та умінь монологічного мовлення (створення 
мінімонологу). Розглянемо приклади вправ для розвитку умінь дискутувати, 
розроблених у рамках теми «Вивчення іноземної мови» для студентів 1 курсу 
факультету іноземних мов.

На початковому етапі викладач спрямовує діяльність студентів на 
оперування мовними засобами, необхідними для ведення дискусії. 
Приклад 1
Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, із спеціально 
створеними опорами.
Мета: формування лексичних навичок (лексичні одиниці для вираження згоди/ 
незгоди).
Завдання: Support or challenge the following statements. Use appropriate expressions of 
agreement or disagreement.
Useful expressions: I completely agree with/ that, I totally disagree with/ that, that’s the way I 
think, I’m totally against that, I couldn’t agree more/ I couldn’t disagree more, … .
Model: Foreign language learning is not important. – I completely disagree with it. It’s 
necessary to know at least one foreign language.
1. We should learn some less common languages.
2. Learning to respect other cultures is more important.
3. It is important to speak more than one foreign language.
4. I think that all people should speak the same language.
5. It takes years to learn a foreign language.
Режим виконання: фронтальний.
Контроль: безпосередній.
Приклад 2
Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, із спеціально 
створеними опорами.
Мета: формування лексичних навичок (лексичні одиниці для висловлення власної 
точки зору).
Завдання: Which four things below are most important for learning a language? Which are 
not? Express your point of view using phrases for giving opinions. 
Useful expressions: I believe/ think/ feel that, in my opinion/ view, it seems/ appears to me 
that, to my mind, … .
Model: I believe it’s impossible to master any foreign language without working hard at it.
1. Hard work
2. Enjoying learning
3. Really believing that you will be successful
4. Having a good teacher
5. Really wanting to learn (motivation)
6. Studying lots of grammar
7. Getting praise from your teacher
8. Being realistic about the progress you can make
9. Developing an “ear” for the language
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10. Reading and listening to lots of English
Режим виконання: фронтальний.
Контроль: безпосередній.
Приклад 3
Тип вправи: некомунікативна, рецептивно-репродуктивна, із спеціально 
створеними опорами.
Мета: формування лексичних навичок (використання засобів міжфразового 
зв’язку).
Завдання: Underline the correct linking word/ phrase. Replace the linking words/ 
phrases with suitable ones from the list below.
Useful expressions: 
To add more points: also, furthermore, moreover, besides, apart from this, … .
To introduce contrasting view points: however, but, in spite of, despite, though, ….
To introduce examples: for example, for instance, especially, such as, ... .
To conclude: To sum up, All in all, All things considered, Taking everything into account, … .

1. I completely agree that exams should be abolished as/ though it is often the case 
that people who have not studied can copy from someone else who has.

2. I believe that the exams shouldn’t continue to be a part in the educational system 
because/ but they do not test a person’s knowledge of a subject but rather how 
much they can remember on the day of the exam.

3. Besides/ Although, facts such as students feeling unwell or suffering from a case 
of nerves on the day of the exams are not taken into consideration.

4. I don’t think that the exam system is a fair way of assessing a student’s knowledge. 
For example/ All in all, people who have studied hard but have a poor memory 
for facts and figures usually show worse exam results than those they have at 
the lessons.

5. In conclusion/ It is argued that, it seems to me unfair to give a person only one 
chance to show what they are capable of.

6. No doubt an exam often encourages people to compete for better grades, 
however/ also, making grades and exam results the main point of learning gives 
students the wrong idea of what education is all about.

Режим виконання: фронтально-індивідуальний.
Контроль: відстрочений.

Поступово викладач скеровує діяльність студентів на побудову 
елементарного монологічного висловлювання на понадфразовому рівні, що 
складається з декількох речень, об`єднаних однією комунікативною метою і 
пов`язаних предметно-логічним і синтаксичними зв`язками з використанням 
мовних опор.
Приклад 4
Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, із спеціально 
створеними опорами.
Мета: аналіз мінімонологу з точки зору його структури, розвиток умінь будувати 
власний мінімонолог за зразком.
Завдання 1: Read and label each sentence with the headings below.
Opinion/ Reaction to the opponent’s viewpoint/ Argument/ Justification
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I quite agree that a good thing about English lessons is that we socialize with other 
students at them. However, it’s not quite convenient that we have to follow the syllabus 
and I can’t learn at my own pace as it is difficult for me to keep up with the rest of the 
group. So, I’d rather study a foreign language with an individual tutor.
Завдання 2: There are a lot of ways to study English and one of them is a virtual language 
school. Give your opinion on it. Use the ideas from the box.

advantages disadvantages
Low cost
Is accessible from a computer anywhere 
in the world
Employs native speakers

Doesn’t provide a study centre
Doesn’t provide communication with other 
students

Режим виконання: фронтально-індивідуальний.
Контроль: відстрочений.
Приклад 5
Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, із спеціально 
створеними опорами.
Мета: розвиток умінь дискутувати.
Завдання: Imagine that you have a class discussion: What method of learning a foreign 
language is the most effective? Use the ideas from the table to express your viewpoint.

A language course
advantages disadvantages

Can meet new people

Can practice skills

Gives the motivation to return back

Have few classes

Must do homework

English self-study software
Can listen to texts

Can study English when I have free time

Can’t communicate with other people

Nobody can correct my mistakes
Language textbooks

Can do many exercises and read a lot of 

texts

Can improve my grammar and 

vocabulary skills

Can practice reading and writing

Can’t have enough listening and speaking 

practice

Learning a language in the country
Can practice the language everywhere 

and with everybody

It’s too expensive

Needs much time
Режим виконання: фронтальний.
Контроль: безпосередній.
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Після виконання студентами умовно-комунікативних вправ, спрямованих 
на побудову понадфразової єдності, з використанням мовних опор викладач 
пропонує комунікативні вправи, які, власне, і є дискусією.
Приклад 6
Тип вправи: комунікативна, продуктивна, без спеціально створених опор.
Мета: розвиток умінь дискутувати.
Завдання 1: Imagine that you have a class discussion: Should students spend time on 
doing their homework? Work in two groups.
Group 1 should find 5 arguments for doing homework.
Group 2 should find 5 arguments against doing homework.
Завдання 2: Express your viewpoint on the suggested problem.
Режим виконання: парний, фронтальний.
Контроль: відстрочений, безпосередній.

Отже, діяльність викладача з розвитку умінь та навичок, необхідних для 
ведення дискусії, реалізується шляхом розробки системи завдань, що поступово 
ускладнюються за рахунок ранжирування мовних і стилістичних труднощів.
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посідає важливе місце в освітньому процесі. Уміло організований контроль 
та його об’єктивність дають кращі результати навчання, бо формують риси 
самостійності, відповідальності, прагнення до досконалості, психологічного 
комфорту [4]. 

Аналіз різних сучасних форм оцінювання учнів вчителями шкіл 
дав змогу зробити висновки, що функції оцінки часто обмежуються лише 
констатацією рівня успішності. Слід зазначити, що оцінка є засобом 
стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учня і лише під впливом 
об’єктивного оцінювання в учнів формується адекватна самооцінка, критичне 
ставлення до своїх досягнень та невдач. Кількісні маніпуляції з оціночними 
судженнями (балами) недопустимі. З іншого боку, дуже складно вести облік 
знань кожного учня з різних видів робіт на кожному уроці.

Почавши працювати за новою системою оцінювання, яка була 
запропонована Міністерством освіти і науки у 2000 році, вчителі зіткнулися 
з великими труднощами. За новими стандартами оцінювання навчальних 
досягнень учнів відбувалося за темами, але була втрачена системність у роботі. 
Підсумкова оцінка за семестр виставлялася за результатами тематичного 
оцінювання. Паралельно вчителю дозволялось виставляти поточні бали, 
але у підсумку вони не впливали «на тематичний бал», що було величезним 
недоліком у роботі [1, с. 349]. Така система оцінювання відбила бажання дітей 
готуватися до кожного уроку, а опанувати великий обсяг матеріалу, необхідний 
для складання тематичного заліку, за короткий період дуже важко. Це призвело 
до низького рівня знань учнів та необ’єктивного оцінювання. Поточні оцінки, 
які мали б відігравати заохочувальну, стимулюючу та діагностичну роль, не 
виконують її, оскільки не впливають на результати тематичного оцінювання. 

Тому нами була розроблена власна методика корекції і контролю 
навчальних досягнень учнів. Ця методика є системою накопичення балів і 
спирається на досвід кредитно-модульно-рейтингової системи і пристосована 
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до використання її в умовах шкільної освіти. Головною особливістю даної 
системи оцінювання є підготовка учнів до модульної системи навчання у вищих 
навчальних закладах України.

Накопичувальна система оцінювання на різних типах уроків вимагає 
тематичного планування, що в сучасний період рекомендує Міністерство освіти і 
науки України [3, с.3]. 

До кожної теми (частини теми або групи тем) були розроблені технологічні 
картки оцінювання у вигляді таблиці, в яких оцінка за тему відображалася одразу ж 
у балах, обминаючи складні підрахунки у відсотках і трансформацію їх у бали, що 
було передбачено рейтинговою системою. Складаючи таку технологічну карту для 
вчителя, ми підібрали види робіт та бали за виконання цих робіт таким чином, щоб 
у сумі вони складали 12 балів і назвали цей підсумковий бал «проміжним контролем 
знань (ПКЗ)», тобто визначили скільки балів «коштуватиме» кожне завдання. Для 
прикладу наведемо технологічну картку контролю та оцінки знань з економіки для 
11 класу за першим розділом «Основи економічного життя суспільства» (табл.1).

Таблиця 1
Технологічна картка оцінювання з економіки за розділом І «Основи 

економічного життя суспільства»

№
З/П

№ 
УРОКУ

ВИКОНАННЯ 
РОБОТИ

ВАРІ-
АНТИ

БАЛИ
ВИСТАВЛЕННЯ 

ОЦІНОК У
ЖУРНАЛ

1 3 Картка №3 І, ІІ 12 Картка №3
2 4 Задача на кругообіг І, ІІ 3

3 4
Пр.р.№1 «Структура 
споживання родин з 

різним рівнем доходів»
Всі 12 Пр.р.№1

4 5 Картка№5 І,ІІ 3
5 6 Картка №6 І,ІІ 3
6 7 Тестові завдання (К.41) І,ІІ 3

7 6
ПКЗ-1 (№№уроків:

4,5,6,7)
Всі 12 ПКЗ-1

Дамо пояснення до таблиці:
- Картка №3 оцінюється за 12-тибальною системою. Вона містить 12 різнорівневих 

завдань.
- Розв’язання задачі на кругообіг за варіантами оцінено 3 балами (середній рівень 

успішності) за накопичувальною системою оцінювання.
- Виконання практичної роботи також оцінено 12-тибальною системою.
- Картка №5 містить два теоретичні запитання і розв’язання задачі (достатній 

рівень успішності), яка оцінюються за накопичувальною системою у три бали.
- Картка №6 передбачає виконання трьох завдань (високий рівень успішності) за 

накопичувальною системою оцінювання. Кожне завдання оцінено в один бал, 
що в сукупності становить 3 бали.

- Три тестових завдання (початковий рівень успішності) також додадуть три бали 
за накопичувальною системою оцінювання.
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Таким чином, за чотири уроки (з/п 2, 4, 5, 6) учень виконав дванадцять 

завдань різних рівнів складності. Така форма роботи не займає багато часу на уроці 
і дозволяє одразу ж перевірити правильність виконаних завдань разом з учнями, 
що сприяє кращому засвоєнню програмного матеріалу і стимулює активність 
учнів на уроці.

Запропонована методика оцінювання засобом накопичення балів 
побудована на принципах поетапності та послідовності вивчення навчального 
матеріалу, активності учнів на уроці (кожен школяр задіяний у процесі навчання), 
систематичності та системності контролю якості знань (контроль проводиться 
майже на кожному уроці), об’єктивності та відкритості контролю (для кожного 
завдання встановлена відповідна кількість балів, які може отримати учень у разі 
правильного виконання даного завдання), диференціації (завдання підібрані 
відповідно до вимог навчальної програми та спрямовані на виявлення всіх чотирьох 
рівнів засвоєння, а саме: запам’ятовування та відтворення інформації, її розуміння, 
застосування знань у стандартних та змінених ситуаціях), а також:
- допомагає  сучасному вчителю усвідомити свою роль в освітньому процесі як 

такого, що полегшує навчання учня; 
- сприяє розвитку більш якісної роботи вчителя та учня; 
- сприяє уникненню стресової ситуації для школярів; 
- ліквідовує психологічний бар’єр у досягненні мети учнем.  
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Складний процес трансформації економічних відносин в Україні вимагає 
поглиблення теоретичних і практичних доробок щодо вірогідних ризиків у галузі 
освіти, оскільки відсутня ефективна комплексна система оцінки та класифікація 
ризиків у галузі освіти, недостатньо висвітлені практичні аспекти управління 
вірогідними ризиками із врахуванням галузевої специфіки.

Значний науковий доробок з питань ризиків, класифікації ризиків порушують 
у своїх працях такі наковці: , І. Балабанов, В. Вітлінський, В. Гранатуров, Д. Галай, 
О. Устенко, Н. Макарова, І. Посохов, В. Черкасов, М. Хохлов, А. Фомичев, О. Шегда. 

Проведений контент-аналіз класифікацій ризиків дає можливість 
констатувати відсутність єдиного підходу, оскільки наявні безліч критеріїв і видів 
ризиків. У процесі дослідження науково-теоретичних засад підготовки керівників 
до управління ризиками у закладах освіти методом експертного оцінювання було 
виявлено групи вірогідних ризиків (політико-правові, фінансово-економічні, 
організаційно-технічні, кадрові, управлінські, інформаційно-комунікаційні, 
соціокультурні, навчально-методичні), які впливають на діяльність навчального 
закладу. Кожна із зазначених груп характеризується вірогідними ризиками. 

Під політико-правовими ризиками розуміємо все, що пов’язано  зі змінами 
у політиці та нормативно-правовому законодавстві в освіті (Законодавча база 
діяльності галузі освіти, концептуальні документи, Укази Президента України, 
Кабінету Міністрів України і документи МОН України на виконання законів 
України, органи управління і структурні підрозділи системи освіти, заклади освіти 
і форми навчання, кадрові питання, організація навчально-виховного процесу, 
діловодство) і зумовлено можливими змінами курсу, пріоритетів на урядовому, 
регіональному та місцевому  рівнях. Експертами визначено такі вірогідні ризики 
політико-правової групи:  ризик зміни пріоритетів/стратегій державної політики 
в галузі освіти, ризик недосконалості механізмів реалізації державної політики 
в галузі освіти на регіональному та місцевому рівнях, ризик змін законодавства, 
щодо регулювання (регламентування) діяльності закладів освіти. 

Під фінансово-економічними ризиками розуміємо просування фінансових 
коштів у навчальному закладі, включаючи складання бюджету та фінансового 
плану, формування грошових ресурсів та їх розподіл між структурними 
підрозділами, що визначають життєдіяльність організації; оцінку фінансового 
потенціалу навчального закладу. Визначено такі вірогідні ризики фінансово-
економічної групи:  ризик змін пріоритетів/стратегій соціально-економічного 
розвитку держави/ регіону/міста; ризик недостатнього  бюджетного фінансування; 
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ризик недосконалості механізмів залучення коштів партнерів  (гранти, спонсорські 
внески тощо).

Для динамічного розвитку закладу освіти, враховуючи новітні тенденції 
науки і техніки, перед менеджерами освіти лежить одне завдання – врахування 
організаційно-технічних ризиків, які дозволять зберігати та зміцнювати стійку 
позицію закладу освіти на ринку, адекватно та оперативно реагувати на зміни 
зовнішнього середовища та стабільно розвиватися. До вірогідних ризиків 
організаційно-технічної групи належать: ризик невідповідності організаційної 
структури закладу освіти її цілям, завданням і функціям; ризик недостатності 
матеріально-технічного забезпечення закладу освіти; ризик невідповідності 
технічним, санітарним, пожарним та іншим нормам безпеки життєдіяльності.

Не менш важливими є  група кадрових ризиків, які пов’язані з 
використанням потенційних можливостей працівників для досягнення цілей 
закладу освіти, підбір і розстановка кадрів, навчання і їх розвиток, компенсація 
за виконану роботу, створення умов на робочому місці, підтримка відносин з 
профспілками та вирішення трудових суперечок. До кадрових ризиків увійшли: 
ризик зменшення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу у навчальному 
закладі, ризик плинності кадрів у навчальному закладі; ризик порушення норм 
корпоративної культури; ризик демотивування персоналу навчальних закладів; 
ризик проявів професійних деструкцій.

Управлінський ризик слід розглядати як характеристику управлінської 
діяльності, здійснюваної в ситуації тій чи іншій мірі невизначеності внаслідок 
недостатності інформації, при виборі менеджером альтернативного рішення, 
критерій ефективності якого пов’язаний з імовірністю прояву негативних умов 
реалізації. До зазначеної групи увійшли такі вірогідні ризики: ризик неправильного 
планування діяльності закладу освіти; ризик дестабілізації роботи закладу освіти, 
що пов’язано з порушенням тайм-менеджменту, трудової дисципліни, графіків 
роботи, норм робочого часу, графіків відпусток, правил перебування у відрядженні 
і т. ін.; ризик впровадження інновацій в закладах освіти; ризик неправильного 
прийняття управлінських рішень; ризик неточних (хибних) прогнозів.

Наступна група вірогідних ризиків – інформаційно-комунікаційні: ризик 
ушкодження/порушення інформаційно-комунікаційної системи забезпечення 
діяльності навчального закладу; ризик небезпеки інформаційно-комунікаційної 
діяльності в закладах освіти; ризик запровадження нових інформаційно-
комунікаційних технологій в навчальних закладах. 

Соціокультурні ризики, пов’язані з соціальними, політичними факторами, 
культурними нормами, цінностями та іншими відносинами в суспільстві, зокрема 
у навчальному закладі.  Визначено такі вірогідні ризики соціокультурної групи: 
ризик прояву деструктивних явищ в освітньому середовищі навчального закладу 
(інтолерантність, націоналізм та ін.); ризик зменшення морально-етичних якостей 
колективу (учнів та педагогів) навчального закладу; ризик проявів корупції в 
навчальних закладах.

Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в умовах 
особистісно-орієнтованої системи освіти – один із компонентів управлінської 
діяльності менеджера освіти. Експертами визначено такі вірогідні ризики навчально-
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методичної групи: ризик зменшення якості освіти; ризик невідповідності навчання 
освітньо-кваліфікаційним рівням, стандартам освіти та сучасним вимогам; ризик 
низької якості навчально-методичного забезпечення/супроводу навчального 
процесу.

Отже, складність класифікації ризиків полягає в їхньому різноманітті, 
існують певні види ризиків, дії яких піддані усі без винятку навчальному закладу, 
але поряд із загальними є специфічні види ризику, які зв’язані зі специфікою  
діяльності навчального закладу; ризик, який зв’язаний з особистістю керівника, 
зокрема менеджера освіти; ризик, який зв’язаний з недостатністю інформації 
про стан зовнішнього середовища і т.ін.. У процесі своєї діяльності менеджери 
освіти стикаються з сукупністю різних видів ризиків, які відрізняються між собою 
щодо місця та часу виникнення, сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, що 
впливають на їх рівень, і, отже, за способом їх аналізу і методів їх опису.
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МЕТОДОЛОГЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Анотація. У публікації сформульовано зміст методологічних установок 
для вирішення проблеми гармонізації культурно-освітнього простору професійної 
підготовки майбутнього педагога. Вони визначені на засадах загальнофілософських 
підходів (холістський, коеволюційний, синергетичний), загальнонаукових 
(культурологічного і гуманітарного) і конкретнонаукових (андрагогічний, 
праксеологічний, креативно-акмеологічний). Обґрунтовано нові авторські підходи, 
що виконують функцію методологічного синтезу – вітально-аксіологічний і 
холістсько-емерджентний

Annotation. In publications stated content of the methodology to address the 
harmonization of cultural and educational space of the future teacher. They are defined 
on the basis of general philosophical approach (holistic, synergistic and koevolycion), 
General Science (cultural and humanitarian) specifically Science (andragogical, 
prakseological, creative-acmeological). New approaches are justified, which serve as a 
methodological synthesis – vital-axiological and holistic-emergent. 

Ключьові слова/ Key words: методологія/metodologi, підхід/ approach, 
професійна підготовка / professional training, культурно-образоватній простір / 
cultural and educational space, учитель/ teacher.

Історичним системно комплексним об’єктом нашого наукового інтересу 
є процес становлення культурно-освітнього простору професійної підготовки 
майбутнього педагога, в якому різномодальна змінність, розбалансованість 
є проблемою, зумовленою “людським виміром” перебігу соціокультурних і 
природних процесів, що фіксує предметну площину цього ж інтересу. Мета полягає 
у методологічному забезпеченні педагогічних рекомендацій щодо гармонізації 
культурно-освітнього простору професійної підготовки майбутнього педагога, 
що вимагає методологічної бази, сформульованої нами у багаторівневій моделі 
методологем.

Методологема – “апріорна конструкція” (В.Горб), зміст якої фіксує 
роль певних теорій відносно до об’єктів, що вивчаються та використовується 
для імплементації конкретного дослідження у відповідну галузеву реальність. 
Для педагогічного дослідження гармонізації культурно-освітнього простору 
професійної підготовки майбутнього педагога визначено педагогічні за 
спрямованістю методологеми, які орієнтують організацію динаміки культурно-
освітніх процесів на засадах постнекласичного пізнання. 

На загальнофілософському рівні методології вибрані нами холістський, 
коеволюційний і синергетичний підходи зумовлюють обов’язкове врахування  
об’єктивних характеристик культурно-освітнього простору професійної підготовки 
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майбутнього педагога, якими виступають цілісність, системна взаємозалежність і 
самоорганізація.

На загальнонауковому рівні нами запропоновано застосування 
культурологічного і гуманітарного підходів. Їх методологеми:

– у контексті культурологічного підходу до вивчення проблеми гармонізації 
культурно-освітнього простору професійної підготовки останній виступає 
як феномен і продукт взаємодії особистості майбутнього педагога і 
культурних фактів, “відфільтрованих” у змісті професійної педагогічної 
освіти; 

– з позицій гуманітарного підходу критерієм гармонізації культурно-
освітнього простору професійної підготовки майбутнього педагога є 
духовний вимір діяльності особистості, виявом якого є людяність як 
властивість духовно вільної людини, гуманітарна сутність якої у взаємодії 
Людини із всесвітом.

Конкретно-науковими підходами в методології дослідження проблеми 
гармонізації культурно-освітнього простору професійної підготовки майбутнього 
педагога є андрагогічний, праксеологічний, креативно-акмеологічний підходи. Їх 
методологеми:

– андрагогічний зміст гармонізації культурно-освітнього простору 
професійної підготовки полягає у спрямованості на формування здорової 
фізіології і психічної зрілості майбутнього педагога як передумови 
оптимально продуктивної спільної діяльності з іншими;

– праксеологічний підхід визначає суб’єктно-діяльнісну соціальну сутність 
гармонізації культурно-освітнього простору професійної підготовки 
майбутнього педагога, метою якої є взаємодія, що створює умови 
саморозвитку, самоосвіти людей, забезпечує розліг вибору, можливості 
вільної і творчої дії, результатом чого стає особистісна і практична 
успішність;

– креативно-акмеологічний зміст гармонізації культурно-освітнього 
простору майбутнього педагога формує людиномірну технологію 
професіоналізації та визначає творче мотиваційно-смислове ставлення 
до педагогічної реальності як до континууму творчих взаємодосягнень, 
універсально-діяльнісного служіння розвитку суспільства.

Для реалізації ідеї людиномірності гармонізації культурно-освітнього 
простору професійної підготовки майбутнього педагога обґрунтовано нові 
авторські підходи, що виконують функцію методологічного синтезу – вітально-
аксіологічний і холістсько-емерджентний. У тому ж порядку мета-принципами 
цих підходів, що пролонговують системну організацію культурно-освітнього 
простору є імплементація цінності життя та цілісного оновлення колективних і 
індивідуальних суб’єктів освітнього процесу професійної підготовки у професійну 
підготовку майбутнього педагога, що індикатується особистісним зростанням і 
професійно-педагогічною якістю як людино- і культуротворчими новоутвореннями 
гармонічного культурно-освітнього простору. Методологеми цих підходів: 

– відповідно до вітально-аксіологічного підходу буттєва сутність 
гармонічного розвитку особистості в культурно-освітньому просторі 
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полягає у реальному наповненні відчуттям життя усіх процесів культурно-
освітньої реальності, що утворюють її життєвий світ; 

– холістсько-емерджентний підхід базується на універсальній цінності 
континууму оновлення взаємозв’язків майбутнього педагога і освітньої 
реальності, що унеможливлює кінцевий етап розвитку (наприклад, 
формування компетенцій), актуалізуючи особистісні смисли гармонізації 
культурно-освітнього простору вищої школи у його суб’єкт-суб’єктному 
вимірі. 

Переведення у практичну площину гуманітарної ідеї гармонізації 
культурно-освітнього простору визначає  раціональну організацію динаміки 
освітньої реальності за принципами актуалізації цінності життя і цінності людських 
цінностей в усіх системно-процесуальних вимірах професійної підготовки 
майбутнього педагога. Використання принципів вітально-аксіологічного і 
холістсько-емерджентного підходів визначає обґрунтування способів, засобів, 
критеріїв і ефектів гармонізації суперечностей культурно-освітнього простору, 
що утворюють нові джерела особистісного зростання майбутнього педагога; 
концентрацію педагогічного супроводу необхідних і актуальних змін професійно-
педагогічної якості культурно-освітнього простору вищої школи.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ УМЕНИЯХ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: Охарактеризованы осязательные сенсорные умения младших 
школьников как специфические единицы их перцептивной сферы. Обоснована 
факторно-критериальная модель измерения осязательных умений, раскрыто 
содержание заданий по их диагностике. Выявлены уровни осязательных 
сенсорных умений учащихся начальной школы, сформированные в действующем 
педагогическом опыте.

Ключевые слова: младшие школьники/elementary school’s pupils, сенсорное 
развитие/sensory development, физико-механические осязательные сенсорные 
умения/physico-mechanical tactile sensory skills, пространственные осязательные 
сенсорные умения/spatial tactile sensory skills.

Одной из структурных единиц сенсорной сферы младших школьников 
являются осязательные умения – выполнение перцептивных действий по 
обследованию на ощупь физико-механических и пространственных свойств 
объектов окружающей действительности [1]. 

Процедура диагностирования осязательного восприятия учащихся 
начальной школы разработана на основе положений педагогической квалиметрии 
[6], инструментарий которой позволяет формализовать комплексное явление 
через простые свойства, определить их математические связи путем построения 
критериальных моделей. Своеобразными индикаторами качества осязательных 
умений мы считаем успешность различения детьми физико-механических свойств 
предметов, установление сериационных отношений между ними, усвоение названий 
обследуемых признаков; различение и воспроизведение пространственных свойств 
объектов восприятия.

Для измерения каждого вида осязательных умений построены модели, 
отражающие весомость выделенных критериев и их показателей, или критериев 
второго порядка. Индикаторы качества физико-механической гаптики значительно 
отличаются по своей значимости: наибольшей она является в действиях по 
различению свойств, наименьшей – по их называнию, при этом критерии второго 
порядка имеют одинаковую степень приоритетности (табл. 1). 
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Таблица 1

Квалиметрическая модель оценивания осязательных физико-механических 
умений младших школьников

Критерии (С)
Ве

со
мо

ст
ь

Показатели
(D)

Ве
со

мо
ст

ь

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

по
ка

за
те

ле
й 

(K
)

Оценка 
показателей

Оценка 
критериев

Различение 
физико-
механических 
свойств (С1)

,45

Различение 
объектов по 
характеру 
поверхности 
(D1)

,50 К1 D1 = 0,50∙К1 C1 = ,45∙(D1 
+ D2)Различение 

температуры 
объектов (D2)

,50 К2 D2 = ,50∙К2

Установление 
сериационных 
отношений 
между 
предметами 
(С2)

,45

Сериация 
объектов 
по их 
температуре 
(D3)

1,00 К3 D3 =∙К3 C2 = ,45∙D3 

Усвоение 
нормативных 
названий 
физико-
механических 
свойств (С3)

,10

Называние 
физико-
механических 
свойств (D4)

,50 К4 D4 = 0,50∙К4

C3 = ,10∙(D4 
+ D5)

Понимание 
названий 
физико-
механических 
свойств (D5)

,50 К5 D5 = 0,50∙К5

Суммарная 
оценка 1,00 C1 + C2 + C3

Взаимосвязи характеристик пространственного осязания соответствуют 
такой закономерности: несколько увеличенную весомость присвоено узнаванию 
формы объектов, меньшую – идентификации фигур по пространственному 
положению составных элементов (табл. 2).
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Таблица 2
Квалиметрическая модель оценивания осязательных пространственных умений 

младших школьников

Критерии (С)
Ве

со
мо

ст
ь Показатели

(D)

Ве
со

мо
ст

ь

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

по
ка

за
те

ле
й 

(K
)

Оценка 
показателей

Оценка 
критериев

Различение 
простран-
ственных 
свойств (С4)

,50

Различение 
формы объ-
ектов (D6)

,60 К6 D6 = 0,60∙К6

C4 = 
,50∙(D6 + 

D7)

Различение 
простран-
ственных 
отношений 
между объ-
ектами (D7)

,40 К7 D7 = ,40∙К7

Воспроизведе-
ние простран-
ственных 
свойств (С5)

,50

Воспроизве-
дение слож-
ной формы 
объектов 
(D8)

1,00 К8 D8 =∙К8 C5 = ,50∙D8 

Суммарная 
оценка 1,00 C4 + C5

Выявление качества осязательных умений младших школьников 
(первоклассников и четвероклассников) организовано з учетом распространенных 
в дошкольной и тифлопсихологии рекомендаций, согласно которым исследование 
гаптического восприятия целесообразно осуществлять в условиях исключения 
зрения (с помощью повязок, фланелевых очков, «чудесных» мешочков, ширм-
экранов), обследования предметов двумя руками, отражения осязательных образов 
в графических изображениях, путем выкладывания целого из частей [3; 4; 5].

Контрольные задания по измерению физико-механических осязательных 
процессов объединены в такие тематические группы. 

Серия 1. Различение объектов по характеру поверхности. Ребенок 
ощупывает картонный образец размером 5×10 см, покрытый каким-либо 
материалом – глянцевой и наждачной бумагой, разломленными спичками, каплями 
воска, – и находит идентичные среди предъявленных карточек (по две каждой 
поверхности, размещенные в случайном порядке). 

Серия 2. Различение температуры объектов. Школьнику поочередно 
вручают бутылки с холодной, тепловатой и теплой водой; после обследования 
образца ребенку необходимо выбрать идентичные объекты среди предъявленных 
емкостей (по две указанных температурных градаций). 

Серия 3. Сериация объектов по их температуре. Задание заключается в 
размещении в заданном порядке трех бутылок с водой разной температуры: от 
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самой холодной к самой теплой, в обратной последовательности, вперемешку. 

Серии 4, 5. Называние и понимание названий физико-механических свойств. 
Респондентам предлагают сравнить попарно объекты с противоположными 
качествами (поролоновый і деревянный бруски, наждачную и глянцевую бумагу, 
влажную и сухую ткани, емкости с теплой и холодной водой), объяснить отличия 
между ними, далее – узнать объект по его словесному описанию: «Найди твердый 
(мягкий) брусок, шершавую (гладкую) бумагу, влажную (сухую) ткань, бутылочку 
с теплой (холодной) водой». 

Для диагностирования пространственной осязательной перцепции 
разработаны следующие задания.

Серия 6. Различение формы объектов. В качестве экспериментального 
оборудования используются плоскостные фигуры (картонные) и объемные тела 
(деревянные), размещенные за ширмой. Для первоклассников комплект объектов 
составляют круг, квадрат, треугольник, цилиндр, куб, правильная треугольная призма; 
комплект для четвероклассников дополнен прямоугольником и прямоугольным 
параллелепипедом (все фигуры представлены двумя экземплярами). Дети 
ощупывают образец и таким же способом находят соответствующие ему объекты. 

Серия 7. Различение сложных геометрических фигур по пространственным 
отношениям составных элементов. Учащиеся обеих возрастных групп 
последовательно идентифицируют по образцу четыре фигуры сложной формы [2; 
с. 128], изготовленные из бархатной бумаги и наклеенные на картонные карточки 
(объекты находятся за ширмой, их обследование осуществляется без ограничения 
времени). 

Серия 8. Воспроизведение сложной формы объектов восприятия. 
Школьники оперируют теми же фигурами, что и в предшествующем задании. 
После гаптического обследования образца детям необходимо под контролем 
зрения сконструировать идентичную фигуру из отдельных деталей (все участники 
эксперимента воспроизводят четыре объекта). 

Эмпирические материалы, полученные в ходе измерения физико-
механических осязательных умений (табл. 3), позволяют сделать вывод о 
сформированности этого вида гаптической перцепции детей уже на момент 
их поступления в школу. Абсолютную успешность различения разнообразных 
поверхностей участникам эксперимента обеспечивало скользящее трение объектов, 
а для их идентификации и упорядочения по признаку температуры достаточно 
было мгновенного прикосновения, легкого на них надавливания. 

Вполне завершенным, хотя и не окончательно, можно считать усвоение 
названий физико-механических признаков предметов. Слова «твердый»/«мягкий», 
«влажный»/«сухой», «теплый»/«холодный» респонденты обеих возрастных групп 
использовали и понимали адекватно. Понятия же «гладкий»/«шершавый» дети 
осознают хуже: по первому свойству правильно называли обследуемые объекты 46% 
первоклассников и 65% четвероклассников, а понимали это название 75% младших 
и все старшие участники эксперимента; по второму свойству предъявленные 
объекты точно не назвал ни один первоклассник и только 12% выпускников 
начальной школы правильно применяли соответствующее словесное обозначение; 
понимали же указанное название большинство учащихся – 50% шестилетних и 
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все девяти-десятилетние дети (наиболее употребляемыми заменами нормативных 
названий были слова «скользкий»/«нескользкий», «ровный»/«неровный», 
«нежный»/«грубый», «ничего нет»/«что-то есть»).

Таблица 3
Оценка качества осязательных физико-механических умений младших 

школьников (средние значения)

Критерии

Ве
со

мо
ст

ь

Показатели

Ве
со

мо
ст

ь

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

по
ка

за
те

ле
й

О
це

нк
а 

по
ка

за
те

ле
й

О
це

нк
а 

кр
ит

ер
ие

в

1 
кл.

4 
кл.

1 
кл.

4 
кл.

1 
кл.

4 
кл.

Различение 
физико-ме-
ханических 
свойств

,450

Различение 
объектов по 
характеру по-
верхности

,5
00

1,
00

0 1,
00

0

,5
00

,5
00

,4
50

,4
50

Различение 
температуры 
объектов

,5
00 1,
00

0

1,
00

0

,5
00

,5
00

Установле-
ние сери-
ационных 
отношений 
между 
предмета-
ми

,450

Сериация 
объектов по 
их темпера-
туре

1,
00

0

1,
00

0

1,
00

0

1,
00

0

1,
00

0

,4
50

,4
50

Усвоение 
норма-
тивных 
названий 
физико-ме-
ханических 
свойств

,100

Называние 
физико-ме-
ханических 
свойств

,5
00

,8
15

,8
39

,4
07

,4
20

,0
86

,0
92

Понимание 
названий 
физико-ме-
ханических 
свойств

,5
00

,9
05

1,
00

0

,4
53

,5
00

Суммарная 
оценка

1,000 ,986 ,992

Следовательно, имеющиеся у младших школьников представления о физико-
механических признаках предметов окружающей действительности являются 
устойчивыми, систематизированными и достаточно категоризированными 
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эталонами, а способы их применения – свернутыми перцептивными операциями, 
что и гарантирует высокий уровень развития осязательных процессов 
рассматриваемой модальности. 

Относительно качества формирования пространственных осязательных 
умений отметим, что и первоклассники, и ученики четвертого класса без каких-либо 
осложнений различали форму плоскостных и объемных геометрических фигур, 
применяя чисто гаптические способы восприятия – охват объекта всеми пальцами 
руки, легкое сжатие в ладонях, неоднократное бимануальное поворачивание, 
ощупывание наиболее информативных признаков, например, выпуклости контура, 
его угловых конфигураций (табл. 4.). 

Таблица 4
Оценка качества осязательных пространственных умений младших школьников 

(средние значения)

Критерии

Ве
со

мо
ст

ь Показатели

Ве
со

мо
ст

ь

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

по
ка

за
те

ле
й

О
це

нк
а 

по
ка

за
те

ле
й

О
це

нк
а 

кр
ит

ер
ие

в

1 
кл.

4 
кл.

1 
кл.

4 
кл. 1 кл. 4 кл.

Различение 
простран-
ственных 
свойств

,500

Различение 
формы объ-
ектов ,6

00

1,
00

0

1,
00

0

,6
00

,6
00

,3
75

,3
81Различение 

простран-
ственных 
отношений 
между объ-
ектами

,4
00

,3
75

,4
04

,1
50

,1
62

Воспроизве-
дение про-
странствен-
ных свойств

,500

Воспроизве-
дение слож-
ной формы 
объектов

1,
00

0

,0
48

,0
58

,0
48

,0
58

,0
24

,0
29

Суммарная 
оценка 1,000 ,399 ,410

Обратим внимание на то, что дети, осуществляя последовательный выбор 
фигур по образцу, повторно его не ощупывали. Это доказывает наличие у всех 
участников эксперимента прочно закрепленных в памяти осязательных эталонов 
простой формы. 

Однако результативность различения сложных фигур, отличающихся 
пространственными отношениями элементов, существенно снижается по сравнению 
с узнаванием простых форм. Почти половина испытуемых – 46% младших и 50% 
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старших – правильно выбирали две какие-либо фигуры, допуская в моделировании 
остальных двух объектов типичные ошибки в учете взаимного расположения 
элементов, расстояния между ними, поворота асимметричной детали. Обычно 
школьники использовали способ развернутого, несколько замедленного, 
синхронного обследования двух объектов: одной рукой ощупывали образец, 
другой – поочередно каждый объект восприятия. Необходимость непрерывного 
манипулирования образцом мы объясняем слабостью осязательных эталонов 
пространственных отношений, незавершенностью перевода этих представлений 
на уровень мнемических образов.

Резкое снижение эффективности выявилось в ходе воспроизведения 
сложной формы, при этом обследование образца на ощупь было тем негативным 
фактором, который существенно осложнял выполнение перцептивного задания: 
совсем его не выполнили 81% первоклассников и 77% выпускников начальной 
школы, остальным респондентам удалось сложить одну фигуру, допуская в 
конструировании трех других ранее названные неточности. Даже после того, 
как ширма была убрана, дети не сразу замечали различия между образцом и 
полученной копией, исправляли ошибки при условии дополнительного зрительно-
осязательного изучения образца или в случае наложения объектов.

Таким образом, сформированные у младших школьников пространственные 
осязательные образы и способы их использования в обследовании окружающей 
действительности обеспечивают лишь точное отражение простой формы 
предметов и являются явно недостаточными для аналитического восприятия 
взаимоотношений между ними. 

Количественные эмпирические данные характеризуются выраженными 
отличиями: если по качеству физико-механических перцептивных процессов все 
участники эксперимента составляют одну группу – с высоким уровнем развития, 
то по результативности пространственной гаптики учащихся можно объединить 
лишь в группы с элементарным (81% первоклассников, 77% четвероклассников) 
и средним (19% первоклассников, 23% четвероклассников) уровнем, констатируя 
отсутствие детей с достаточным и высоким уровнем сформированности названных 
ощущений (показателем элементарного уровня установлена оценка 0,00≤Qэ<0,50; 
среднего – 0,50≤Qс<0,60; достаточного – 0,60≤Qд<0,75; высокого – 0,75≤Qв≤1,00. По 
нашему мнению, полученные результаты могут стать необходимым ориентиром в 
организации экспериментального обучения детей осязательному восприятию.
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 Необхідність виховання шанобливого ставлення до національних 
традицій сім’ї продиктована зміною соціальної ситуації розвитку сучасної сім’ї і 
дитини. Сьогодні джерелом знань, умінь і навичок є система інститутів виховання 
і навчання. У сучасний період розвитку суспільства і сім’ї, в процесі соціалізації 
індивіда беруть участь паралельно інші інститути, а також засоби масової 
інформації, телебачення, вулиця, виникає необхідність спеціальної роботи, орієнтує 
підростаюче покоління на традиційні цінності сім’ї, які допоможуть нівелювати 
деструктивний вплив негативних моментів у соціалізації та вихованні дітей. 
 Разом з тим, існує суперечність між наявними потенційними 
можливостями національних традицій у вихованні дітей дошкільного віку та 
відсутністю педагогічних знань, технологій для реалізації цих можливостей 
в родині, створює область невідомого знання і нівелює можливості сім’ї.  
 Метою даної статті є конкретизація сутності феномену національних 
традицій як засобу формування особистості дошкільника та визначення 
основних напрямів використання національної традиції в родині.  
 На наш погляд, національні традиції - це духовний феномен, який належить 
свідомості членів сім’ї (роду) і включає в себе норми і цінності, які регулюють, 
інтегрують і організують життя сім’ї. 
 Процес виховання ставлення до національних традицій в сім’ї включає, на 
нашу думку, три компонента: когнітивний, емоційно-мотиваційний, діяльний. При 
цьому когнітивний компонент виступає як система засвоєних особистістю на рівні 
переконань соціальних знань - понять, правил, норм, оцінок, цінностей. Емоційно-
мотиваційний компонент - особливий сенс, який вкладається у відносини. 
Діяльний компонент - сукупність узагальнених прийомів пізнавальної діяльності. 
Ці прийоми фактичного і оціночного аналізу ситуацій і явищ, прийоми актуалізації 
особистих цінностей, доцільність (процес вибору і постановки мети, втручання в 
життєві ситуації), а також прийоми вибору засобів впливу з метою перетворення 
вихідних ситуацій в бажання, корекції позначених цілей і засобів поведінки.
 До когнітивного компоненту відносяться такі показники, як: знання свого 
родоводу, засобів прояву поваги до пам’яті предків, розуміння сімейних реліквій, 
знання норм сімейного етикету в спілкуванні зі старшими, знання засобів прояву 
поваги до батьків, молодших членів сім’ї, знання сімейних і національних свят, їх 
історію та мета проведення. 
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 В емоційно-мотиваційному компоненті ми визначили такі показники: 
почуття гордості за свою сім’ю, рід, його традицій; позитивні емоції щодо сімейних 
реліквій; уважне ставлення до старших, проявляти турботу, співчуття, бажання 
спілкуватися з батьками; відчувати гордість за свою працю і працю близьких і 
рідних людей. 
 Діяльний компонент включає наступні показники: вміння складати свій 
родовід; бережно ставитися до сімейних реліквій, дотримуватися умов зберігання; 
дотримуватися норм і правил сімейного етикету прислухатися до порад старших, 
цінувати їх життєвий досвід, мудрість; виконувати доручення дорослих; допомагати 
дорослим в організації та проведенні домашніх подій; вміти готувати подарунки 
рідним, сюрпризи. 
 Необхідними умовами, які забезпечують ефективність процесу 
ознайомлення дітей з національними традиціями в сім’ї, на наш погляд, 
є: інтеграція знань про національні традиції, до яких відносяться 
культурологічний, історичний, літературний, генеологічний аспекти; 
врахування особливостей розвитку дітей дошкільного віку; використання 
методів і прийомів, соціальну орієнтацію батьків на виховний потенціал сім’ї.  
 Сутність процесу формування у дошкільнят ставлення до національних 
традицій передбачає визначення відповідної технологічної послідовності: 
ознайомлення з родоводом, орієнтація на національні традиції в родині. 
збагачення особистого досвіду, реалізація накопиченого дитиною досвіду в 
поведінці, діяльності, діагностика рівня сформованості шанобливого ставлення до 
національних традицій. 
 Аналіз існуючих в сім’ї традицій, а також традиційних захоплень членів 
сім’ї свідчить про те, що: 
- У багатьох сім’ях існують різні національні традиції, які сягають своїм корінням 
в історію, але є й сучасні традиції в сімейному вихованні, частково зберігаються 
традиційні для сім’ї види діяльності (вишивання, в’язання, плетіння і т.д.); 
- Займаючись традиційно яким-небудь видом діяльності, батьки демонструють 
бажання долучити до них і дітей; 
- Батьки відзначають благотворний вплив національних традицій на формування 
особистості дитини, при цьому особливу роль традиції відіграють у формуванні 
моральних якостей особистості: «традиції виховують дух», «вчать законам життя», 
«формують звички». 
 Залежно від відносин до національних традицій нами було виділено 
чотири типи сімей: традиційні сім’ї, традиційно-орієнтовані сім’ї, сім’ї з 
нейтральним ставленням до традиції і сім’ї з домінуванням негативних традицій.  
 Основними показниками для диференціації типів були:  
1. Наявність в сім’ї системи традицій, їх стійкість, спрямованість.  
2. ретроспективного мислення членів сім’ї (усвідомлення значущості національних 
традицій в сьогоденні, їх моральної суті, вивчення родоводу, сакраментальні 
ставлення до сімейних реліквій). 
3. Наявність традицій в моральному вихованні дітей, їх стійкість, спрямованість.  
4. Здійснення традиціями своїх родових функцій (регулювання, функції соціального 
вектора тощо). 
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5. Присутність основних, структурних компонентів в традиції: ідейного «шару», 
системи звичаїв і обрядового компонента. 
 На підставі даних показників нами були виділені наступні типи сімей:  
 Перший тип - традиційні сім’ї, в яких стійка орієнтація на цінності. 
Виховання дітей у традиційних сім’ях пронизане духом національної 
моралі. Високий авторитет старшого покоління в сім’ї. Існує сакраментальне 
ставлення до сімейних реліквій, в якості яких можуть виступати предмети 
культури родини. Допускається авторитарний стиль поводження з дитиною.  
 Другий тип характеризується позитивним ставленням до національних 
традицій сім’ї. Це традиційно - орієнтована сім’я. В таких сім’ях існує ціла система 
традицій, вони стійкі і мають певну спрямованість. Члени сімейного колективу 
відрізняються ретроспективность мислення, у них відбувається активний процес 
становлення історичної самосвідомості, сім’ї прагнуть досліджувати свій родовід, 
дбайливо зберігають сімейні реліквії, шанують старших, піклуються про молодших, 
шанобливо ставляться до жінки. В таких сім’ях існує розгалужена система 
традиційних свят. У традиційно-орієнтованої сім’ях традиції являють собою не 
тільки форму передачі досвіду, а й беруть статус закону. 
 Третій тип - це сім’ї з нейтральним ставленням до традиції. Ці сім’ї 
називають себе «вільними» від традицій. Сім’ї з нейтральним ставленням до 
традиції не завжди стійкі і спрямовані. Недостатньо усвідомлюється значення 
традицій в згуртованості, стабілізації сім’ї, зміцненні її виховного потенціалу, 
наступності поколінь. Процес становлення історичної самосвідомості йде більш 
повільно, сім’я не завжди прагне актуалізувати позитивний досвід сімейного 
виховання представників старшого покоління. 
 Четвертий тип - сім’ї з домінуванням негативних сімейних традицій. В 
таких сім’ях можуть процвітати традиції п’яного застілля з приводу і без нього. 
Між членами сім’ї немає єдності, відсутня взаємодопомога, існує несправедливий 
розподіл обов’язків, в подібних сім’ях немає згуртованості. Це, як правило, 
нестабільні сім’ї. Позитивні традиції в таких сім’ях можуть існувати у вигляді 
ідейного «шару» і зовсім не підкріплюватися системою правил і звичаїв. Відсутність 
позитивних традицій міжособистісного спілкування призводить до виникнення 
конфліктних ситуацій між батьками та дітьми. 
 Погляд батьків розділився наступним чином: 
 1) деякі батьки вважали, що виховувати повагу до традицій необхідно і 
ці завдання морального виховання необхідно вирішуватися в сім’ї, виходячи з 
особливостей і можливостей сімейного виховання; 
 2) інші батьки вважали, що постійна орієнтація дитини на традиції сім’ї 
не зовсім доцільна в сучасний час, коли умови життя змінюються з небаченою 
швидкістю і те, що є цінністю для одного покоління, для іншого таким може не бути.  
 Отже, ставлення дошкільнят до національних традицій являє собою 
спрямованість особистості дитини на історію родини, її традицій і включає 
уявлення дитини про національні традиції, про значущість національних сімейних 
традицій, про соціальної приналежності до них у діяльності та поведінці. 



48

Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Богуш А., Лисенко Н. Українське народознавство в дошкільному закладі: 

Навчпосіб. - 2-ге вид., Переробл. і допов. - К .: Вища школа, 2002. - 407 с.
2. Волков Г.Н. Педагогіка життя. - Чебоксари, 1989. - 162 с. 
3. Лесгафт П.Ф. Сімейне виховання дитини і його значення / Післямова Е.С.Буха. 

- М.: Педагогіка, 1991. - 174 с. 
4. Батьківщина-сімейна енциклопедія. Авт. кол. В.М.Благінін, Н.І.Бєлкіна та ін .; 

За заг. ред. Ф.С.Арвата та ін. - До .: Богдана, 1966. - 438с. 
5. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К .: Вища школа, 1985. - 297С. 
6. Фірсов Е.Ф. Національне і загальнолюдське у Я.А. Коменського. М., 1990. - 109c. 
7. Етнос. Ідентичність. Освіта / За редакцією BC Собкіна. - М «1998. - 137 c.  

 
  
 
 



49

Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика

ПОД- СЕКЦИЯ 4. Общая и дошкольная педагогика.

Лукащук-Федик С.В.
Кандидат медичних наук, доцент; доцент кафедри 

педагогічних та психологічних дисциплін із секцією 
безпеки життєдіяльності людини Тернопільського національного 

економічного університету, 
докторант інституту проблем виховання 

Академії педагогічних наук України

ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Анотація: Представлена на розсуд фахівців публікація є частиною 
дисертаційного дослідження за темою «Соціально-педагогічні засади формування 
та збереження репродуктивного здоров’я студентської молоді». У статті 
розглядаються чинники негативного впливу на репродуктивне здоров’я молоді. 
Особлива  увага приділена питанню переривання вагітності, як одного із найбільш 
значних чинників розладу репродуктивного здоров’я молодої жінки, та чинника, 
що спричинює нищівні наслідки для духовного та психологічного здоров’я: поста 
бортний синдром матерів, їхніх чоловіків та членів сімей, руйнування сімейних 
відносин, що в свою чергу призводить до кризи моральних та гуманних цінностей 
у суспільстві. На основі аналізу достатнього числа наукових джерел зроблено 
висновки, що аборт є всесвітньою проблемою, а також існування практики 
абортів є запереченням права на життя людини. Також, у представленій роботі 
окреслені можливі шляхи реалізації стратегічних орієнтирів щодо збереження 
репродуктивного здоров’я студентської молоді.

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, студентська молодь, запальні 
захворювання статевих органів, аборт.
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abortion.
Здоров’я населення є одним із головних показників сталого розвитку 

суспільства, важливим фактором соціально-економічного потенціалу країни.
Репродуктивне здоров’я як складова загального здоров’я є важливим 

чинником забезпечення сприятливих демографічних перспектив країни, 
передумовою формування її демографічного і соціально-економічного потенціалу, 
забезпечення сталого розвитку як стратегічного завдання, що стоїть перед 
українським суспільством. Стан репродуктивного здоров’я залежить від умов його 
формування упродовж життя кожної особи.

Процеси, пов’язані з трансформацією суспільства, які полягають у створенні 
принципово нової моделі економіки України, супроводжуються гострою і 
затяжною соціально-економічною кризою, наслідки якої не можуть не позначитися 
на здоров’я її громадян. Внаслідок несприятливих умов життя більшості населення, 
обумовлених кризою, зростає захворюваність і смертність, підвищується 
інвалідність, що, в свою чергу, негативно впливає на загальноекономічну ситуацію, 
скорочуючи соціально-економічні передумови збереження і покращення здоров’я. 
Соціально-економічні зміни створили несприятливі умови для життя, призвели 
до емоційної депресії та відсутності коштів, необхідних для збереження здоров’я 
населення та лікування хворих. Труднощі з якими сьогодні зустрічається молодь, 
пов’язані також із виникненням таких ризиків, яких раніше не існувало. Серед  
них  - зростання безробіття та бідності, майнова нерівність, погіршення доступу 
до основних соціальних послуг, до якості навчання та медичного обслуговування, 
зростання злочинності серед неповнолітніх, нестабільність сім’ї тощо.

Таким чином, сучасна загальна ситуація в Україні, що має ознаки політичної, 
економічної та соціальної кризи негативно вплинула на стан здоров’я населення 
в Україні, та різко знизила динаміку показників, які характеризують популяційне 
здоров’я. Внаслідок наявності цього замкненого кола загальне здоров’я і 
репродуктивне здоров’я, зокрема населення сьогодні є вкрай незадовільним [1, 6-7; 
6,26-27].

Незадовільний стан репродуктивного здоров’я поряд із впливом на 
демографічні процеси соціально-економічних чинників, невирішеністю екологічних 
проблем, загострених Чорнобильською катастрофою, соціально-психологічним 
дискомфортом, породженим відсутністю віри у швидкі зміни на краще, призвели 
до безпрецедентного зниження народжуваності. Сім’ї значно більшою мірою, ніж 
раніше, обмежують свій розмір: більшість шлюбних пар народжують одну дитину 
або залишаються бездітними. Негативні тенденції у динаміці народжуваності, на 
превеликий жаль, швидко посилюються. Механізм зниження народжуваності в 
сучасних умовах полягає у тому, що задоволення потреби в дітях, в материнстві 
та батьківстві конкурує з низкою інших потреб, тим елементарніших, чим нижчий 
рівень життя. Відбувається систематичне зменшення абсолютних і відносних 
показників народжуваності і плідності, особливо значне в міських поселеннях [1, 
6-7; 7,90-91].

Разом з погіршенням репродуктивного здоров’я Україна зазнала шкідливого 
впливу тих демографічних тенденцій, які призводять до природного зменшення 
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населення та небажаних змін у його розподілі. Одним з несприятливих факторів є 
збільшення концентрації народжуваності у жінок молодого віку, хоча її структура 
вже зараз досить молода. Це являє собою проблему, тому що вагітність жінок 
молодого віку пов’язана з підвищеною материнською та дитячою смертністю. Через 
те, що вагітності все більше концентруються в молодих вікових групах (16-18рр.) 
наступні випадки вагітності, які припадають, як правило, на роки, в яких звичайно 
відбувається переважна кількість дітонароджень (20-38рр.), часто перериваються 
шляхом аборту.

Аборт   це один із найбільш значних чинників розладу репродуктивного 
здоров’я жінок, що призводить до виникнення безпліддя, не виношування 
вагітності, запальних захворювань статевих органів, порушень менструального 
циклу. Штучне переривання вагітності, і пов’язані з ним  ускладнення призводять 
майже до кожної десятої материнської смертності. Статистика свідчить, що 1 млн. 
подружніх пар в Україні є безплідними. Із них 870 тис   через безпліддя жінки, 
причиною якого у 80% випадків є аборт. Аборти мають також нищівні наслідки 
для духовного та психологічного здоров’я: поста бортний синдром матерів, їхніх 
чоловіків та членів сімей; руйнування сімейних відносин, криза моральних і 
гуманних цінностей у суспільстві.

Проблема аборту є всесвітньою проблемою. За даними ВООЗ, близько 50% 
вагітностей, які наступають щоденно, є незапланованими, 25%   небажаними, до 
150 тис. з них закінчуються абортом, що становить до 55 млн. штучних абортів 
щорічно, тобто з кожних 1000 вагітних штучно переривають вагітність 35 жінок. 
Проте, як свідчить статистика, це число варіює від 10 до 80 у різних країнах. Так, 
у розвинутих країнах частка жінок, які  щорічно роблять аборт становить – 5%, у 
Східній Європі   14%, у Західній Європі   3 %, в Латинській Америці  9%, в Африці   
11%. У більшості європейських країн на кожні 100 вагітностей припадає лише 10-
15 абортів, в Україні   37,6 (за даними 2012 р.).

У 2012 році зареєстровано 141396 абортів по Україні, що становить 12,36 на 
1000 жінок репродуктивного віку і 27,6 на 100 пологів; 4,6% від загальної кількості 
випадків материнської смертності в Україні пов’язані з абортом. Показник абортів 
в Україні значно вищий, ніж середній показник у країнах ЄС.

Таким чином, сьогодні Україна   це країна де спостерігається поширена 
практика штучного переривання вагітності. А це, в свою чергу, глибоко суперечить 
багатовіковим традиціям українського народу, що споконвіку ґрунтувалися на 
релігійному світогляді, глибокій повазі до людського життя, шануванні сім’ї та 
жінки, саме як матері та носія життя, дбайливому ставленні до дитини.

Адже, людське життя є незаперечною цінністю не тільки для самої людини, 
а й для держави, яку будує людина. Згідно зі статтями 3 та 27 Конституції України 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека  визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю, кожна людина має невід’ємне право на 
життя. Отже, можна константувати, що існування практики абортів є запереченням 
права на життя людини.

Проте, поряд з цим, парадокс полягає у тому, що штучний аборт   це єдиний 
безкоштовний метод регулювання народжуваності, передбачений системою 
охорони здоров’я. Тому постає запитання: Чи слід очікувати зниження кількості 
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перших абортів у країні? На жаль, сьогодні відповідь може бути однозначна: Ні!!

Адже сучасний стан проблеми штучного переривання вагітності 
актуалізують такі чинники:

- відкрита відмова від дітонародження – ідея, яка була штучно нав’язана 
українському народові та почала вкорінюватися у його свідомість ще за часів 
радянської влади на територіях колишнього СРСР, шляхом прийняття відповідних 
законодавчих актів. Тому, аборти в Україні стали явищем масовим, повсякденним 
і  доступним.

- високий рівень штучного переривання вагітності. З моменту легалізації 
абортів у 1955 році український народ втратив більш ніж 32 млн осіб, що втричі 
перевищує число жертв голодомору. Тільки за роки незалежності в Україні було 
зроблено понад 5 млн абортів. Але ця цифра на превеликий жаль не відображає 
реальності, оскільки велика кількість абортів залишається незареєстрованими .

- лояльне ставлення громадян в Україні щодо практики штучного 
переривання вагітності через недостатню поінформованість щодо сутності аборту 
та його наслідків. Тому, новому поколінню молодих людей не слід сприймати таку 
практику як норму життя.

Початок раннього статевого життя серед підростаючого покоління – 
сьогодні розглядаємо як результат негативного впливу поширення порнографії, 
пропаганда сексуальної розпусти, поширення міфу про так званий безпечний секс, 
рекламування шкідливих звичок (вживання алкоголю, наркотиків, куріння).

Недостатня поінформованість населення, щодо застосування сучасних 
методів попередження небажаної/непланованої вагітності. Адже сьогодні завдяки 
розробленим науковим методикам  подружня пара може жити повноцінним 
життям, планувати кількість дітей у своїй сім’ї, не порушуючи при цьому 
фізіологічних процесів в організмі. Тому, у сучасних умовах забезпечення 
населення контрацептивами, має набувати пріоритетності при формуванні 
бюджетів усіх рівнів з передбаченням у них видатків на придбання контрацептивів 
та безкоштовне забезпечення ними відповідного контингенту жінок [4, 45-46; 9, 5].

Іншими проблемами у сфері репродуктивного здоров’я є запальні 
захворювання жіночих статевих органів, що в свою чергу також призводить до 
безпліддя, позаматкової вагітності та доброякісних або злоякісних новоутворень. 
До цього додаються інфекційні процеси статевих шляхів (далі ІПСШ), що підвищує 
ризик ВІЛ-інфікування. Зареєстровані показники розповсюдженості ВІЛ-інфекції 
дуже швидко зростають, при цьому є ознаки того, що відбувається перехід 
розповсюдження ВІЛ-інфекції від групи  наркоманів до основного населення, серед 
якого вона передається статевим шляхом [8, 16-15; 11, 27-34].

Також існує ще одна серйозна проблема серед молодіжного середовища 
формування у юнаків і дівчат неадекватних установок, щодо культури між 
статевих стосунків, яка ускладнюється пропагандою насилля і розпусти, рекламою 
сексуальних послуг і несе в собі  «нове» бачення жіночих і чоловічих ролей у 
суспільстві [5, 19-27]. Іншими словами, можна сказати, що сучасне спотворене 
зображення «основного інстинкту» яке часто-густо подається з теле- та  відео 
екранів, зі шпальт газет та журналів, формує, у підростаючого покоління хибне 
ставлення до сексуальності, а саме, як до нижчої сторони між статевих взаємин, 
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які взагалі не варті уваги освіченої, інтелігентної людини. На жаль плоди такої 
«педагогіки» пожинаємо вже сьогодні.

Аналіз наукових і статистичних джерел, що як це сумно, сьогодні «вулична» 
просвіта відіграє провідну роль в отриманні сексологічних знань молодою людиною 
[7, 90; 10, 52-58].

О. Сечейко серед психологічних чинників, які формують неадекватну 
сексуальну поведінку молодої людини, виділяє наступні: рівень загальної психічної 
активності, емоційної чутливості, адекватності самооцінки, соціальної зрілості; 
усвідомлення статево рольових особливостей, сталість установок; цілі; мотиви; 
ціннісні орієнтації [15, 8-9].

У працях В.Оржеховської зосереджується увага на низькому рівні сексуальної 
культури молоди людей, що також негативно впливає на стан їх репродуктивного 
здоров’я [13, 4].

Таким чином, аналіз статичних даних і різноманітних  досліджень свідчать, 
що така неблагополучна ситуація з репродуктивним здоров’ям в Україні значною 
мірою пов’язана  з низьким рівнем сексуальної культури населення, відсутністю 
знань щодо репродуктивної поведінки, з недосконалістю системи надання 
відповідної інформації, яка є важливою складовою заходів, щодо поліпшення 
репродуктивного здоров’я, а також відсутністю навичок та бажання у користуванні 
такою інформацією [3, 78-79; 6, 26].

Головний акушер-гінеколог МОЗ України Камінський В.В., аналізуючи  дану 
проблему, зазначає, що на превеликий жаль, надії, які покладала  громадськість 
на засоби масової  інформації в цьому питанні, не справдились. Парадокс полягає 
у тому, що сьогодні роль ЗМІ у вирішенні питання збереження і формування 
репродуктивного здоров’я – негативна. Програми телебачення, які дивиться молодь 
– найгіршого ґатунку. На зміну ханжеству, притаманному статевому вихованню в 
Радянському Союзі («сексу у нас немає»), прийшла  вакханалія вседозволеності. 
Формується думка, що ранній секс – це норма. Молоду людину не застерігають від 
небезпеки, а навпаки – підштовхують до неї.

Говорун Т., Кікнеджі В., Маркова М., Матиціна Л. у своїх роботах акцентують 
увагу на тому, що на жаль, ще не відійшли в минуле часи, коли  постановка проблеми  
про необхідність статевого виховання, сексуального інформування та молоді не 
викликала би  реакцію морального обурення певної категорії людей, які вважають 
сексуальність прерогативою виключно дорослих [5, 209-246; 12, 130-132].

У дослідженнях В.Білоголовської, Б.Венцковського, В.Головінова, 
В.Запорожана, С.Мельникова, О.Ромащенко, В.Оржеховської, Л.Шевчук розкрито 
роль сексуального здоров’я у формуванні репродуктивної функції людини. 
При цьому особливо наголошується, що попередження виникнення можливих 
сексуальних порушень – це вимога сьогодення, яка сприятиме збереженню 
сексуального й репродуктивного здоров’я від якого залежить не тільки тривалість 
життя майбутніх поколінь, але і якість генофонду нащадків, їх розум та інтелект, 
здатність адаптуватися до умов соціального середовища, що невпинно і 
калейдоскопічно змінюється [23, 75-76; 11, 112-123; 13, 4-6].

Отже, в умовах існуючого в державі соціально-економічного дискомфорту, 
який ще більше поглиблює проблеми репродуктивного здоров’я підростаючого 
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покоління виникла необхідність зміни та посилення  інтегрованого підходу до 
вирішення соціальних, поведінкових, біологічних проблем, що впливають на 
формування і збереження репродуктивного здоров’я, особливо  у студентському 
с середовищі.

Спеціально розроблена в Україні за світовим зразком система планування 
сім’ї, яка включає комплекс медико-організаційної роботи, спрямованої на 
формування серед населення безпечної статевої поведінки, зацікавленості у 
збереженні і поліпшенні особистого здоров’я та основ відповідального батьківства, 
а також більш широке застосування сучасних методів контрацепції, спрямованих на 
попередження непланової/небажаної вагітності, - стала основою для формування 
репродуктивної функції підростаючого покоління та збереження репродуктивного 
здоров’я населення. В основу її діяльності покладена насамперед цілеспрямована 
робота з формування у молоді статевої культури та підготовки для створення сім’ї.

При  цьому діяльність служби планування сім’ї в Україні з питань збереження 
репродуктивного здоров’я здійснюється спільно із різноманітними структурами 
освіти шляхом створення та запровадження спільних програм відповідно до 
вікових категорій населення.

Таким чином, сучасна стратегія формування та збереження репродуктивного 
здоров’я можлива лише  за умови якісної співпраці міністерств України із релігійними 
та громадськими організаціями, які повинні проводити політику поширення та 
плекання моральних, сімейних цінностей шляхом розробки та впровадження 
навчально-виховних, профілактичних програм і заходів, консультування, 
реабілітації, матеріальної та практичної підтримки. Проте, найважливіше – це 
бажання молодої, зрілої людини реалізувати в дітях та розуміння, що багато дітей 
– це справді престижно.
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MULTICULTURAL EDUCATION OF FUTURE SOCIAL TEACHERS: PRACTICAL 
CONTEXT

On the basis of analysis of scientific literature the main features of policultural educa-
tion of future social teachers as a component of their professional education have been con-
sidered; ways of realization the basis of future social teachers’ policultural education in higher 
educational establishment have been defined and characterized in the article.

Key words: policultural education of future social teachers, trance disciplinary approach.

Contemporary social and pedagogical theory and practice of Ukraine show 
that in solving important problems of a multicultural society (ethno-cultural revival, 
inter-ethnic and inter-religious dialogue, education of tolerance, ethnic tolerance, 
gender inequality, and the differences in rural and urban cultures,  etc.) they require the 
participation of social workers (in social institutions) and social teachers (in educational 
institutions). 

After all, these specialists constantly work with people of different nationalities 
(ethnic minorities, migrants, refugees, etc.), provide them with all possible social 
assistance, creating conditions for social adaptation in the new multicultural environment 
and preventing the emergence of ethno-cultural marginality, ethnic conflicts. 

This work is especially important in a multi-ethnic society of children and 
adolescents, which is in psychological and pedagogical support for these categories 
of children, their socio- pedagogical patronage, social support of families of ethnic 
communities, migrants, refugees and others.

We are speaking about the necessity of special training for a future social teacher 
to activities in a multicultural environment. Content and methods of the training in terms 
of Higher Pedagogical University are in the foundations of multicultural education of 
future social teachers.

In the International Encyclopedia of Education multicultural education is seen 
as a pedagogical process, which includes two or more cultures, different in linguistic, 
ethnic, national or racial grounds.

We interpret multicultural education of a future social teacher as a component 
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of his professional education aimed at the adoption of cultural and educational values 
of other cultures on the basis of knowledge of the culture of his ethnic group, the 
formation of complex of abilities to effectively solve the problems of professional social 
and educational activities through positive interaction with people of different cultures.

We have constructed the model of multicultural education of future social 
teachers. The model is represented by structural and functional unity of the goal, subject-
subject, substantive, organizational, technological and result components. 

Components are interconnected and form a specific educational system in which 
the realization of a common goal (goal component) by performing by the subjects of this 
process (the subject-subject component) of tasks, defined in a meaningful component at 
each stage of teaching and educational activities (organizational component), adhering 
to the principles and applying efficient forms, methods and techniques (technology 
component), will provide the final result (result component) – formedness of multicultural 
competence of a future social teacher, which we define as an integrative quality of 
personality of a future specialist, generating in the process of multicultural education in 
the university system and that include relevant knowledge, skills, interests, needs, motives, 
values, mental properties, experience of compliance of social norms and rules of conduct 
required in daily and professional life in a modern, multicultural society and which are 
reflected in the complex of abilities to deal effectively with tasks of professional social and 
educational activities on the basis of positive interaction with representatives of different 
cultures.

In our opinion, the optimal ways of its formation in terms of higher school are: 
the introduction of a transdisciplinary approach; selection of multicultural component 
in the content of variable part of professional education and development of special 
courses on this basis; planning and management of students’ independent work, its 
creative multicultural content; involvement of future social teachers into the scientific and  
research work on multiculturalism; formation of ethnic and cultural identity of students 
in a variety of extracurricular work.

We consider introduction of the transdisciplinary approach in the light of 
research in the field of philosophy.

From the point of view of philosophical sciences, “transdisciplinarity” is defined 
as the principle of organization of scientific knowledge, which opens wide possibilities of 
cooperation of many disciplines in solving complex problems of nature and society. In this 
sense, the term “transdisciplinarity” foresees the possibilities of transfer of ideas, methods 
into the contiguous and sometimes non-contiguous areas of scientific knowledge [2].

Under the transdisciplinary approach we understand the synthesis of disciplines 
resources of the curriculum for special training of future social teachers to work in a 
multicultural environment. 

Indeed, virtually every academic discipline directly or indirectly considers the 
question of multiculturalism, so this approach is to throw light on these problems from 
the perspective of different sciences, which will provide extensive information about the 
existence of a multicultural society based on tolerance, the genesis of ethnic tolerance as 
a social phenomenon, etc.

The following condition is allocation of a multicultural component in the content 
of variable part of professional education and development of special courses on this 
basis, such as “Social and pedagogical work in a multicultural society” [1, р. 7-21], which 
aims to facilitate the emergence of multicultural competence of future social teachers by 
forming their abilities to implement the system of social and educational activities in a 
multicultural environment.
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Tasks: 
1. Familiarize students with the various manifestations and problems of 

multiculturalism; features of social and pedagogical work in a multicultural society.
2. Mastering the methods, techniques and tools of the social work in conditions 

of a multicultural society.
3. Mastering the methods of organizing of a social and educational process in a 

multicultural educational environment of educational establishments of different types.
4. Involvement of pupils into various aspects of practical social and educational 

activities of a multicultural content through participation in role-playing, business games, 
trainings, etc.

5. Attracting students to the search activity through the development of social 
and educational projects, participation in the work of “conciliums”, scientific and practical 
seminars.

6. Education of future social teachers the tolerance to representatives of different 
cultures.

7. Developing of positive social potential: social interest, social sensitivity, social 
imagination; capacity for empathy, compassion, sympathy.

As a result of study of the discipline a student should know: the peculiarities of 
functioning of a multicultural society in the context of globalization; basic problems of 
multiculturalism and how to deal with them best of all; forms and methods of education 
of ethnic tolerance and culture of interethnic communication among the younger 
generation under the conditions of PEI and GEI; technologies of social work with 
migrants and refugees , national communities; prevention and resolution of international 
conflicts; methodical aspects of the implementation of social and educational activities 
in a multi-ethnic region; psycho-pedagogical bases of formation of cross-cultural 
interaction; features of the regional culture, as well as the necessity to know their ethnic 
culture; be able to: use the multicultural knowledge in further social and educational 
activities; conduct professional socio-pedagogical work in a multicultural society based 
on universal and national values, on the principles of tolerance, democracy and cross-
cultural pluralism; operate with a multicultural terminology; navigate in the information 
space of a multicultural society; analyze and assess the current social situation in a 
multicultural environment; tolerate the representatives of their own and other ethnic 
groups; define social problems and conflicts in a multicultural society and to solve 
them constructively; organize the educational process in a multicultural educational 
environment; apply the methods and techniques of effective intercultural communication 
and interaction; critically analyze their own actions, specific social situation in terms of 
multiculturalism and make a reasoned decision; evaluate their activities, their personal 
attributes and qualities as a future specialist, capable of working in a multicultural region.

An important principle to construct a special course is selection of knowledge 
from different fields of sciences, ensuring the development of skills, which altogether 
contribute to the formation of multicultural competence of the future of a social teacher. 

The subject, theoretical and practical tasks of the special course integrate 
the system of philosophical, cultural, historical, psychological, educational and other 
humanitarian knowledge and skills received by students before that allow to rethink the 
learning material and to evaluate and improve their own socio-educational activities, to 
generate critical thinking, develop the ability to introspection, the need for self-analysis 
and the need for self-education at a new level.

The lecture material of the special course covers the methodological, theoretical 
and methodical issues, and the system of practical training includes the work of theoretic 
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and pedagogical, as well as socio-practical nature.
Adoption of theoretical material and active practical activities of students in the 

study of a special course is a transition stage to participate in the scientific and research 
work. 

So, future social teachers conduct researches related to the development of 
tolerance problems in the world philosophy and pedagogy, formation of tolerance in 
interethnic and interconfessional relations of pupils and students, media influence on the 
formation of auto- and hetero-stereotypes in pupils and students, education of tolerant 
attitude towards people with special needs, etc.

Formation of ethnic and cultural identity of the students in a variety of 
extracurricular activities is through the involvement of students into the preparation and 
implementation of the various extracurricular activities, such as meetings of problem 
groups with a discussion of various multicultural problems (“Tolerance in Our Lives”, 
“Tolerant attitude to ethnic minorities, refugees, migrants”, “Person’s life – the highest 
value, it is not defined by the language and skin color”, “We express our determination 
against all forms of racial hatred, xenophobia and discrimination”, “Ethno-social processes 
in independent Ukraine”); readers’ conferences (“Why does the racial discrimination 
arise?”, “Do I have the right to despise a person of another race?” “My favorite world 
without violence”); lectures in law (“Youth against racism and xenophobia in Ukraine”, 
“Sociability and tolerance - the basis of relations in the modern society”, “Minority rights”); 
competitions: for speakers (“Speech in the protection of human rights”, “Let’s communicate 
in a tolerant way”), information wall newspapers and social posters (“We know our rights, 
fulfill our responsibilities”, “Person in the dialogue of cultures, civilizations, and races”, 
“All the peoples of Ukraine live in harmony and peace”, “No to racism and xenophobia”); 
social events (“We are citizens of Ukraine”); a flash mob (“And we are all brothers and 
sisters, all people of the world is one family”) and others.

So today, multicultural education is seen as a common paradigm that reflects 
the actual processes of modern cultural and educational life, in particular the desire for 
rapprochement of different cultures and mutual learning that promote the development 
of tolerance and cultural pluralism. 

Multicultural education of a future social teacher provides adoption of cultural 
and educational values of other cultures on the basis of knowledge of the culture of 
his ethnic group, the formation of complex of abilities to effectively solve the problems 
of professional social and educational activities through positive interaction with 
representatives of different cultures.
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Одним із актуальних та розроблюваних питань сучасної лінгводидактики 
є текстоцентричний підхід до мовної освіти. Процес увиразнення мовлення 
майбутніх вихователів та його результат  пов›язаний із текстом. 

Метою публікації є висвітлення доцільності використання навчальних 
текстів в розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. Статусу навчального набуває текст, що проектується, 
створюється, трансформується, аналізується, коментується з певною метою [3, с. 
118]. Українська народна загадка відповідає основним вимогам, що ставляться до 
навчальних текстів: відповідність віку; лексичне і стилістичне багатство,  смислова 
синонімічність; інформаційно-діяльнісне  спрямування тощо. Це дає підстави 
вважати  доцільним  використання текстів українських народних загадок, як 
навчальних в процесі увиразнення мовлення майбутніх вихователів  текстовими 
одиницями НЗ (народної загадки).

Українська народна загадка (УНЗ) визначається ученими як «вдалий 
приклад утілення вербалізованого досвіду і знань, накопичених певною 
лінгвокультурною спільнотою, синтез духовно-індивідуального та культурно-
історичного у світобаченні людини й народу» [5, с. 4]; «короткий художній твір, 
побудований на іносказанні, метафорі, алегорії, описі предметів, явищ, живих 
істот у вигадливій запитальній чи стверджуючо – констатуючій формі і вимагає 
розгадки, розшифровки спеціально-закодованої інформації» (Г.Довженок) [4]; 
«форма позначення якогось предмета через опис певних властивостей  суперечних 
або важких для погодження» (І.Франко)[8, с.335]; «дотепні питання, в яких 
криється відповідь на них» (В.Гнатюк)[2, с.75]; «стислий поетичний твір, що 
потребує відповіді, в якому певний предмет чи явище  зображуються через його 
метафоричний еквівалент» та побудований  за допомогою « метафори, паралелізму, 
оксюморону та парадоксу» еквівалент  [6,с . 56].

На формувальному етапі експерименту нами було розроблено систему 
вправ спрямованих на увиразнення мовлення майбутніх вихователів ДНЗ за 
текстами українських народних загадок.

 Вправи передбачали формування таких вмінь: 1) розуміти лінгвістичні 
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особливості НТ УНЗ (навчальних текстів українських народних загадок), переносне 
значення; вміння добирати УНЗ, для роботи з дітьми різних вікових груп та з різних 
розділів програми; укладати за текстами  дібраних УНЗ словники –мінімуми.

Вправа 1. Тип: умовно-комунікативна, репродуктивна. Мета: навчити 
майбутніх вихователів  розуміти  метафоричний зміст загадки за кольором, 
переносне значення слова, вдосконалювати навички кодування та декодування 
інформації, що закладена  в тексті загадки. Інструкція: студенти розподіляються на 
дві команди. Кожна команда має скласти по 10 загадок на основні кольори веселки. 
Загадки мають бути доступними  за структурою дітям  старшого дошкільного 
віку.  потім команди розгадують загадки  команди суперника. Наприклад: Зелена 
красуня, дива дарує (Ялинка). Виграє команда, яка за 5 хвилин придумає найбільшу 
кількість загадок, та правильно відгадає найбільшу  кількість загадок складених 
командою суперника.

Вправа 2. Тип: некомунікативна, репродуктивна. Мета: навчити студентів 
працювати з текстами загадок та визначати, на яку вікову групу розраховано тексти 
загадок. Інструкція: За допомогою Інтернет-ресурсів,  підручників, методичних 
рекомендацій, програм навчання та виховання дітей дошкільного віку складіть 
педагогічне портфоліо за текстами українських народних загадок для різних 
вікових груп. У педагогічному портфоліо повинна міститися мінімальна кількість 
(50 загадок для кожної вікової групи). До кожної загадки доберіть наочний матеріал, 
який можна використовувати в роботі з дітьми дошкільного віку.

Вправа 3. Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна. Мета: 
закріпити знання текстів загадок студентами. Формувати вміння творчо працювати 
з текстами українських народних загадок. Увиразнювати мовлення студентів 
образними виразами з текстів українських народних загадок.

 Інструкція: групу студентів розподіляють на творчі підгрупи (3-4 студенти). 
За змістом дібраних загадок студенти мають укласти ребуси (Зашифрувати відгадку 
у формі ребусу). Виграє та команда, яка відгадала найбільшу кількість ребусів. 

Вправа 4. Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна. Мета:  
Навчити студентів розуміти зміст неметафоричної загадки. Вчити створювати власні 
загадки за зразком. Інструкція: студенти розподіляються на творчі підгрупи ( 4-5). 
Кожна творча група отримує завдання: Скласти тексти загадок з використанням 
єднальних сполучників (як, немов, наче, буцім, ніби). Наприклад: білий як сніг, 
надутий як міх, лопатами ходить, а рогом їсть  (Гуска, качка, лебідь). Чорне як крук, 
біле як сніг, просте як стріла, криве як коса (Сорока). Загадки мають відповідати 
віковим та психологічним особливостям дітей  старшого дошкільного віку. Виграє 
та команда, що придумала найбільшу кількість загадок. Після виконання завдання 
проводиться рольова гра «Відгадаймо загадки, малята».  Студенти отримують 
ролі ( вихователь, діти, присутні гості, завідуюча, методист, батьки, присутні 
гості). В процесі гри вихователь демонструє уривок свята загадки в дошкільному 
навчальному закладі. Потім цей уривок обговорюють присутні експерти,  гості.

Вправа 5. Тип: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна. Мета: навчити 
студентів розуміти переносне значення слова, синонімію. Інструкція: Відгадайте 
загадку. Які слова допомогли відгадати загадку? Із тексту загадки до слова-відгадки 
доберіть синоніми, а потім продовжте наведений нижче   синонімічний ряд.
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Попелясто-зозулястий,
Забіяка він горластий,
З червоною бородою…
Йде поважною ходою.
Носить гордо співунець 
На голівці гребінець. (Півень)
Синонімічний ряд: Півень – забіяка, співунець, птах.

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у висвітленні 
педагогічної технології увиразнення мовлення майбутніх вихователів на матеріалі 
текстів українських народних казок.
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USING SONGS AS A KALEIDOSCOPE OF CULTURE IN TEFL

The article provides theoretical arguments and practical support for using English 
songs in ELT.  Pre-listening, While-listening, Post-listening activities are described as a 
kaleidoscope of culture in TEFL.
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Music is a great language package that bundles culture, vocabulary, listening, 
grammar and a host of other language skills in just a few rhymes. Music can also provide 
a relaxed lesson on a hot boring day. It can also form the basis for many lessons. Therefore 
not surprising that teaching English through songs is so popular among students of 
different age. English songs can start discussions on a topic or even become the centre 
of debate. This is especially true of songs that develop a particular theme. Songs are also 
great for teaching listening. This is especially good for lessons that show the differences 
between British and American English. These ideas make our paper topical. 

This paper provides theoretical arguments and practical support for using 
English songs in ELT. This problem is a big concern in papers of local and foreign 
methodologists such as E. N.Solovyova, N. D. Galskova, G. Lozanov, G.Hinkel, J. Newton, 
D. Brown, Larsen-Freeman and others. Having analysed these papers we may systematize 
the following psychological and methodological aspects of using songs. Songs should be 
used in ELT for their own merits and may be considered as:

1. A kaleidoscope of culture.   Language and music are interwoven in songs to 
communicate cultural reality in a very unique way [3: 3]. English songs endow 
the English native speakers with an opportunity to put across their own culture.

2. Expressiveness. Songs are highly expressive. Some convey love and emotions; 
some tell a memorable and moving story; some embody one’s dreams and ideals; 
and some reminisce about the golden past [1: 259]. 

3. Recitability. Lyrics are characterized by the use of rhythms, conversational speech 
and poetic expressions.

4. Therapeutic functions. Music has the power to soothe people’s emotions, refresh 
their minds and to unlock their creativity.  It has several therapeutic functions, 
such as promoting self-esteem through increased self-satisfaction in musical 
performance and using the unique potential of rhythm to energize and bring 
order [2].
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5. Arousal of motivation by English songs. Motivation is a vital element in affective 

learning. Motivation can be triggered by either internal causes like the learner’s 
interest, enthusiasm and desire or by such external influences as

         peer pressure [4: 129]. 
      6. Songs can promote language awareness. Language awareness is “a means of                       
         helping learners to help themselves”.
In terms of techniques we emphasize the following activities for each of the procedures: 
Pre-listening; While-listening; Post-listening.  They have been compiled by us on the 
basis of theoretical and authentic sources. We preferred  
Daz Sampson’s song “Teenage Life”
Pre-listening activities
Dance track wins Eurovision vote
Dance star Daz Sampson has been chosen as the UK’s entry for the 2006 Eurovision 
Song Contest after winning a live public vote on BBC One.
Pre-listening activities
1.Read some information about this UK’s entry for the 2006 Eurovision Song Contest. 
Complete the gaps 
(1-7) with the words in the box.

initiated, five, competitors, started, school choir type, co-wrote, automatic  

 Sampson beat five other 1.________  in the Making Your Mind Up contest 
with the rap dance track Teenage Life. In his Eurovision entry, Sampson raps over a  
2.___________ backing from a group of female singers. He _3.__________  Teenage Life 
with his long-term collaborator John Matthews.
 The UK is one of 14 countries to have an _4.__________  place in the 
Eurovsion Song Contest final on 20 May. It will follow a semi-final on 18 May involving 
24 countries.
The BBC _5.__________  the Making Your Mind Up format in 2004 after the United 
Kingdom’s entry Jemini finished last, with no points, at the 2003 contest.
 Since the Eurovision Song Contest  6.___________ in 1956, the United 
Kingdom has won __7._________  times, the last victory being in 1997 with Love Shine 
A Light by Katrina and The Waves.
 While -listening activities

1. Listen to the song “Teenage Life”  (Performed by Daz Sampson,Written by Daz 
Sampson & John Matthews) 

2. Listen again and do the tasks for each part.
1.  [Chorus:]  Fill in the gaps 

What did you  1.______ at school today?                                                           
That’s what the _2._____   used to say 
But they don’t know 
Don’t understand, do they?                                             (twice) 
Why do they always give _3.____ ? 
Saying “Just be 4._____ , always think 5._____ “ 
When it’s been a long since they had a teenage life. 
  2. [Verse:] Work with a partner. Discuss which words on the right best 

http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Daz_Sampson&action=edit&redlink=1
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complete the lines. 
Dwelling on the   1.______,                             past/last   
from back when I was young 
Thinking of my school  2.______                          lads/days
and trying to write this song 
Classroom schemes and dreams 
Man they couldn’t 3.______  me                                      pay/ save 
Cos my days were numbered
when I signed down on “Avy” 
Teenage kicks running out what 4.______    we do           would/could 
I still show respect to my 5.______      who made it through          toys/boys 
And getting told off
Mr T how my  6.______       would be             kite/life 
Then giving him a signal 
So everyone could  7.______                                      sea/see 
3. Fill in the gaps
Sunshine and  8.______ 
Those girls I’d  9.______ 
Thinking of those sixth form 10.______ 
that misbehave 
Hoping that those days would go on
and on forever 
Every day something new 
Just  11.______  running together 
But suddenly school  12.______  
Your teenage life gone 
All your mates are growing up now 
They’re moving on 
And now I’m  13.______   
I’ll tell you what I know 
Do you listen to your teacher ? 
No I don’t think so. 
4.  Put the lines in the correct order.
A. Why do they always give advice 
Saying “Just be nice, always think twice” 
When it’s been a long time
since they had a teenage life 
B.”What did you learn at school today?” 
That’s what the teachers used to say 
But they don’t know 
Don’t understand, do they?
C. Now if you treat the kids fine, 
together they will shine 
Ooh ooh ooh shine 
And if you give the kids time, 
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they won’t do the crime 
Won’t do the crime
D. I’m going through the struggle 
Five ten and kicking back 
So I could lock my flow 
Lace it up now on the track 
Oh yeh I felt the pain 
E. Now my bad old ways 
Were during my school days 
Messing on those grade A’s 
My life is just a haze
F. Just a player in the game 
But now I walk tall 
Stand proud for you to see 
I’m driving these fast cars 
It’s five stars for me 
G. I’m going through the struggle 
Five ten and kicking back 
So I could lock my flow 
Lace it up now on the track 
Oh yeh I felt the pain 
Whilst chasing all the fame 
I’m being told I’m nothing 
[Chorus:]   (twice) 
 MrT – short for Mr Tommy, 
teacher who told Daz 
his dream of becoming 
a pop star wasn’t realistic.
Avy – Avondale High School, 
Daz’ old school in Stockport, 
where he grew up.
Post-listening activities
1. Answer the questions about the song.

1. What did the teachers use to say?
2. What questions did the singer ask?
3. What did he sing about his friends and girls?
4. When don’t kids do crime?
5. What does the singer compare his life with?
6. What is he chasing?
7. What is he being told?
8. What does he do now?
9. What’s the main idea of the song? 

2. Your culture
Think of a similar popular song in your country. Who is a singer? What are the words 
about? Why is this song popular in your country? Who are a composer and an author of 
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the lyrics?
In conclusion we summarize the following.  Using songs in teaching English 

is unquestionably very natural, very scientific. Song, a combination of music and lyrics, 
possesses many intrinsic merits, such as a kaleidoscope of culture, expressiveness, and 
therapeutic functions, which render it an invaluable source for language teaching. In 
addition, with the modern lyrics uphold different social issues and causes (right from 
human rights to crimes and wars). It can assist students perfect their language skills and 
enhance their social awareness.  
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  Владение иностранным языком в современном мире  – одна 
из важных составляющих современного, успешного человека.  Интерес 
исследователей к изучению иноязычной компетентности связан с переходом 
высшего профессионального образования от квалификационного подхода к 
компетентностному, с переориентацией оценки образовательного результата 
понятий «знания, умения, навыки» на понятия «компетенция/компетентность», 
с переходом от квалификационной модели специалиста, ориентированной на 
объект и предмет труда, к компетентностной – ориентированной на субъект труда 
[5, с. 87].
 В этой связи многоаспектное изучение проблемы лингвистических 
способностей как одного из факторов, влияющих на успешность обучения, 
приобретает все большее практическое значение в условиях дифференцированного 
подхода к обучению и его индивидуализации.  

Проблема лингвистических способностей является  сложной  и   
недостаточно изученной. Несмотря на ее разработанность  в психологических и 
междисциплинарных исследованиях  таких ученых, как  Б.В. Беляев, Н.Г. Каспарова, 
М.К. Кабардов, И.А. Зимняя, Б. М.Теплов,  Н. С. Лейтес (Россия),   Дж. Фримен,  
К. Ричардсон (Великобритания), Л. Санчес, К. Розелло (Испания),  X.  Небер   и 
К. Хеллер (Нидерланды),  П. Куль (США),  М. Тадеева  (Украина)  остаётся много 
нерешенных вопросов в теории и практике.   

Цель данной статьи – рассмотреть некоторые психолого-педагогические 
проблемы диагностики и развития лингвистической  одаренности.

Во многих психологических трудах называют следующие уровни 
последовательного развития способностей: способность, одаренность, талант, 
гениальность.   К определению иноязычных способностей подходят с трех сторон: 
с позиции выявления способностей к различным аспектам языка, речевым 
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умениям, речевым процессам рецепции и продукции; с позиции определения 
особенностей речевых процессов, являющихся ядром структуры способностей 
(восприятия, памяти, мышления), применительно к усвоению языкового 
материала; с точки зрения определения влияния индивидуально-психологических, 
характерологических, личностных особенностей человека (воли, эмоций, типа 
темперамента, экстраверсии/интроверсии) на успешность овладения и владения 
иностранным языком [3, с. 24]. 

Лингвистические способности к овладению иностранным языком включают 
следующие характеристики: комплекс способностей, обеспечивающих, прежде 
всего, овладение языковыми аспектами (фонетика, грамматика, лексика) и видами 
речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование);  когнитивные 
способности по-разному соотносятся с аспектами языка (это объясняет 
наблюдаемую при изучении иностранного языка асимметрию успешности 
овладения тем или иным аспектом языка или видом речевой деятельности); 
языковые способности являются специфическим психофизиологическим 
механизмом, формирующимся на основе нейрофизиологических предпосылок; 
языковые способности определяют готовность к пониманию и производству речи; 
языковые способности, языковая догадка и чувство языка подлежат развитию; 
развитие языковых способностей происходит на основе накопления речевого 
опыта, в результате речевой деятельности и под влиянием социальных воздействий 
[2, с. 110].  

В целом понятие «одаренность» определяется как «1) уникальное 
сочетание способностей, обеспечивающее успешную деятельность; талантливость; 
2) умственный потенциал, целостная индивидуальная характеристика 
познавательных возможностей и способностей к учению. Наличие задатков 
к развитию способностей» [1, с. 196].  Н.С. Лейтес под термином «одаренность» 
понимает «благоприятные внутренние предпосылки развития, выраженные лучше, 
чем у других» [6, с.46].  

Принципы выявления одаренных детей по Н.С. Лейтесу включают 
следующие компоненты: комплексный характер оценивания различных сторон 
поведения и деятельности; длительность изучения детей; анализ поведения 
ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют 
его склонностям; использование тренинговых методов; подключение к оценке 
одаренного ребенка экспертов; оценка признаков одаренности ребенка с 
учетом зоны его ближайшего развития; опора на экспериментальные методы 
психодиагностики. 

 Для лингвистической одаренности  характерны  следующие признаки: 
ярко выраженные особенности к восприятию иностранной речи; умение четко 
выразить свою и чужую мысль или наблюдение; умение рассказывать о чем-либо, 
выбирать правильные слова; придерживаться рационального способа мысли; 
умение импровизировать, фантазировать на заданную тему; умение свободно на 
иностранном языке высказывать собственное мнение; усидчивость.Н.С. Лейтесу 
удалось творчески продолжить и применить к детям теорию Б.М. Теплова о том, 
что талант определяется не столько умственным развитием человека, сколько 
индивидуальным своеобразием, совокупностью входящих в него факторов.  
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Использование также возможностей внутренней и внешней среды для 

развития личности мы считаем чрезвычайно актуальным. Среда опосредует 
ребенка спектром возможностей первого и второго порядка. Среда первого порядка 
предоставляет событийные возможности, позволяющие созерцать, соревноваться, 
сообщаться с кем-либо. Среда второго порядка создает условия, позволяющие что-
либо иметь и уметь. И те, и другие возможности среды позволяют ребенку «быть» 
[4, с. 38]. 

Каким образом реализовать возможности и резервы внутренней и 
внешней среды для развития задатков, способностей,  талантов ребенка   призваны 
давать инновационные педагогические системы и технологии развития творчества. 
В области обучения иностранным языкам  сегодня успешно апробируются 
следующие инновационные технологии. Это –  обучение в сотрудничестве, 
метод проектов, критическое мышление, разно-уровневый подход, театральная 
педагогика, личностно-ориентированное обучение, которое находит свое 
воплощение   во многих  альтернативных технологиях, в том числе Total Physical 
Response, Projektarbeit, игровых методиках, в системно-коммуникативном методе 
обучения иноязычному личностно-ориентированному общению д.филол.н. проф. 
МГОУ Чалковой Е.Г  [7, с. 123].

Наш опыт научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 
работы позволил сделать вывод о том, что единство данных приемов и  принципов 
способствует развитию лингвистической одаренности обучаемых, позволяя решать 
задачи, связанные с достижением психологически адекватного и лингвистически 
аутентичного иноязычного личностно-ориентированного общения. 
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ЗАВЕДЕНИЯХ

В статье рассматриваются проблемы художественно-профессиональной 
культуры будущих архитекторов в процессе подготовки в высшем учебном заведении. 
Описывается модель формирования художественно-профессиональной культуры 
будущих архитекторов

Ключевые слова / Key words: художественно-профессиональная культура, 
будущие архитекторы, педагогические условия, экспериментальная методика, 
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education.

Постановка проблемы. Современный архитектор формируется как 
творческая личность, органично объединяя в себе художника, учёного, инженера, 
который понимает перспективы развития общества, способный решать проблемы, 
стоящие перед архитектурой и градостроительством. Однако, проблема 
его профессиональной подготовки в вузе сегодня не нашла своего научно-
теоретического обоснования и решается преимущественно эмпирическим путем. 
Таким образом, в практике архитектурного образования существуют противоречия 
между культуросоответствующей природой профессиональной деятельности 
архитекторов и узко технологическим подходом к содержанию их профессиональной 
подготовки в высшей школе; системной природой художественно-конструкторской 
деятельности архитектора и несогласованностью целей и задач их предметной 
профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. Разработанная 
модель формирования художественно-профессиональной культуры будущих 
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архитекторов приобретает особое внимание и во многом влияет на повышение 
качества профессиональной подготовки будущих архитекторов в связи с 
формированием их художественно-профессиональной культуры в архитектурном 
вузе.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема формирования 
культуры будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки в высшей 
школе не  нова в научных исследованиях. Концепции современного архитектурного 
образования освещены в работах Б. Бархина [1], К. Блохина, А. Власова, Н. Кондель-
Перминовой [5] и других учёных. Особое внимание уделяется обоснованию 
культурно-эстетического содержания и профессиональных основ деятельности 
художника-конструктора (Н. Валькова), профессиональной культуры архитектора А. 
Кайдановская, А. Каукина [3], инженеров ландшафтного дизайна (Т. Третьякова) и 
дизайнеров (А. Асессоров,                   И. Тарабрина). Примечательно, что во многих 
исследованиях в контексте обсуждения проблем архитектурного образования 
упоминается художественно-профессиональная культура будущего архитектора (Г. 
Веслополова [2]              Н. Качуровская [4] и др.). Однако сущность этой культуры, 
условия ее формирования в процессе профессиональной подготовки архитектора в 
высших учебных заведениях не были предметом специального изучения. 

Цель статьи - раскрыть и описать сущность модели формирования 
художественно-профессиональной культуры будущих архитекторов в учебном 
процессе высшего учебного заведения.

Изложение основного материала исследования. Под понятием 
«художественно-профессиональная культура будущего архитектора» понимаем 
специфическую составляющую общей профессиональной культуры архитектора, 
характеризующую эстетические нормы и художественные ценности, которыми 
он руководствуется в создании своих проектов и осваивает в процессе 
профессиональной подготовки к этому виду деятельности. 

Под понятием модель понимаем определенную систему, которая отражает 
существенные особенности системы-оригинала. Модель отражает или воспроизводит 
объект исследования, последовательное изучение этой модели дает возможность 
усматривать желаемый результат и получать новую информацию об объекте. 
Разработанная модель, представленная на рис.1, направлена на формирование 
художественно-профессиональной культуры у будущих архитекторов в процессе 
подготовки в высших учебных заведениях. Все структурные элементы модели 
взаимообусловлены, представляют собой целостный педагогический процесс; 
последовательное упорядочение и согласование целей, задач, принципов, 
компонентов художественно-профессиональной культуры, педагогических 
условий, средств их обеспечения  и этапов реализации.

Цель - формирование художественно-профессиональной культуры 
будущих архитекторов в процессе подготовки в высших учебных заведениях, 
реализуется в системе задач: расширение, систематизация и взаимосвязь 
специально-художественных и профессионально ориентированных архитектурных 
знаний студентов-архитекторов; актуализация изобразительной деятельности 
студентов в процессе архитектурно-профессиональной подготовки.
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Для формирования художественно-профессиональной культуры будущего 

архитектора моделью предусмотрено соблюдение принципов: индивидуализации 
и дифференциации подготовки; художественно-профессионального 
самосовершенствования; межпредметных связей; непрерывности и 
последовательности; наглядности; профессиональной направленности. 

Принцип индивидуализации и дифференциации предполагал учет 
индивидуальных особенностей каждого студента, его индивидуального развития, 
освоения ценностей художественно-профессиональной культуры. При этом 
дифференциация понимается как учет индивидуальных особенностей студентов, 
объединенных в группы для совместной деятельности, по профессиональным 
интересам и др. На основе этого принципа определялись технологии формирования 
художественно-профессиональной культуры, отбор и содержание дисциплин 
специально-художественного цикла, разработка учебных программ, методических 
рекомендаций по дисциплинам, структура теоретических и практических занятий.

Принцип профессиональной направленности обусловлен целостностью 
образовательного процесса в архитектурном вузе, взаимосвязи художественно-
профессиональной и инженерно-технической составляющей деятельности будущего 
архитектора в структуре архитектурного образования, их подчинения социальным 
потребностям и доминирующим в обществе ценностям.

Принцип художественно-профессионального самосовершенствования 
предполагал специально организованную систематическую деятельность 
студентов, направленную на совершенствование и развитие художественно-
профессиональных значимых качеств, значимых для будущего архитектора как 
личности. Принцип межпредметных связей реализует культурологический поход 
в архитектурном образовании. Учебный процесс в архитектурном вузе должен 
складываться таким образом, чтобы профессионально-ориентированные и 
специально художественные дисциплины взаимодополняли друг друга. Изучение 
специально-художественных дисциплин должно быть в тесном единстве с учебной 
информацией профессионально ориентированных архитектурных, таких как: 
архитектурное проектирование, основы и методы архитектурного проектирования, 
архитектурная графика, объемно-пространственная композиция и др.

Принцип непрерывности и последовательности в процессе формирования 
художественно-профессиональной культуры будущего архитектора 
обеспечивал единство теоретической и практической подготовки при изучении 
профессионально ориентированных и специально художественных дисциплин, 
связанных непосредственно с архитектурным проектированием. Согласно этого 
принципа, содержание теоретических знаний специально-художественных 
дисциплин на каждом этапе подготовки студентов должно соответствовать 
практическому опыту студентов и совокупности уже известных ему знаний.

Принцип наглядности способствует сочетанию конкретного с абстрактным, 
рационального с иррациональным, теоретических знаний с практической 
деятельностью. Этот принцип требует привлечения к восприятию всех органов 
чувств студента и обеспечивает полноценное освоение изобразительной 
деятельности. При изучении специально художественных дисциплин наглядность 
связана с конкретным показом упражнений, их характеристикой и словесным 
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объяснением. Студенты должны увидеть, как правильно выполнить то, или 
иное практическое задание. Кроме наглядного показа действий, упражнений и 
т.д., методично обоснованным является применение аудиовизуальных средств, 
иллюстративно-художественных материалов. Структура художественно-
профессиональной культуры будущего архитектора состоит из единства 
когнитивного, операционного и ценностно-ориентационного компонентов с 
соответствующими показателями.

Когнитивный компонент раскрывает систему знаний художественных 
принципов, способов реализации этих знаний и приобретенных умений в процессе 
создания архитектурных объектов.

Операционный компонент составляют умения практически воплощать 
художественными изобразительными средствами замыслы, образы в реальних 
архитектурных объектах.

Ценностно-ориентационный компонент предусматривает способность 
критически оценивать художественную ценность результатов своих архитектурных 
проектов. К педагогическим условиям, обеспечивающим формирование 
художественно-профессиональной культуры будущих архитекторов в процессе 
их подготовки в высших учебных заведениях относим: профессиональную 
направленность специальной художественной подготовки будущих архитекторов; 
интегрирование содержания и задач профессионально ориентированных 
архитектурных и специальных художественных дисциплин в процессе подготовки 
будущих архитекторов; поэтапную актуализация практико ориентированных 
навыков изобразительной деятельности студентов при разработке архитектурных 
проектов. Реализация этих педагогических условий в процессе профессиональной 
подготовки будущих архитекторов в высшем учебном заведении требует 
определенной реогранизации в содержании и методическом обеспечении этого 
процесса, согласования действий преподавателей разных учебных дисциплин 
и различных учебных кафедр. Проверка комплекса педагогических условий 
осуществлялась поэтапно в логике реального образовательного процесса 
Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии 
строительства и архитектуры, в рамках форм организации учебной работы, 
которые предусмотрены учебным планом подготовки будущих архитекторов 
и осуществлялась в три этапа: пропедевтическом, профессиональной 
ориентации изобразительной деятельности; продуктивном. В процессе их 
реализации были организованы и проведены межкафедральные семинары 
преподавателей для упорядочения содержания и задач художественной и 
архитектурной подготовки студентов. Решение этой задачи осуществлялась 
на методическом и организационном уровнях. Организационное обеспечение 
предусматривало: создание постоянно действующего научно-методического 
объединения преподавателей кафедр архитектурно-профессионального 
и специально-художественного циклов для выявления межпредметных 
связей в целях, задачах и содержании профессионально ориентированными 
архитектурными и специально-художественными дисциплинами; составления 
структурно-логических схем, в которых определены точки соприкосновения 
между программами дисциплин; проведения обзорных лекций, совместных 
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(межкафедральных) практических занятий; организации межкафедральных 
факультативов по проблемам синтеза искусств, на которых рассматривались 
задачи прикладного содержания, направленные на формирование основных 
умений и навыков создания архитектурных проектов. Методическое обеспечение 
было направлено на согласование программ профессионально ориентированных 
архитектурных и специально художественных дисциплин с целью: установления 
последовательности и временного соответствия учебных тем, осваиваемых 
студентами в процессе изучения дисциплин профессионально ориентированного 
архитектурного и специально художественного цикла; согласование содержания 
курсов профессионально ориентированных архитектурных и специально 
художественных дисциплин; приведение задач подготовки студентов по 
специально художественным дисциплинам в соответствии с требованиями 
их профессионально ориентированной подготовки по архитектурными 
дисциплинами; упорядочения содержания ключевых понятий и терминов, 
усваиваемых студентами при изучении профессионально ориентированных 
архитектурных и специально художественных дисциплин. Для достижения этих 
целей на межкафедральных семинарах преподавателей обсуждалась структура 
художественной подготовки и профессионально ориентированной архитектурной 
подготовки студентов в рамках профессионального архитектурного образования, 
проводился анализ целей, задач и содержания циклов профессионально 
ориентированных архитектурных и специально художественных дисциплин, их 
соответствие требованиям государственных стандартов высшего архитектурного 
образования для специальности 6.060102 - «АРХИТЕКТУРА», обсуждались 
варианты их согласования и упорядочения с целью оптимизации практической 
направленности. Кроме того, на научно-методических семинарах были выработаны 
общие критерии оценки художественно-профессиональной культуры студентов-
архитекторов, презентована экспериментальная рабочая программа по дисциплине 
«Рисунок», обсуждались организационные формы обучения, варианты диалоговых 
форм общения студента и преподавателя; система заданий, направленных на 
формирование навыков изобразительной деятельности в контексте архитектурного 
проектирования. В результате совместной деятельности преподавателей кафедр 
специально-художественного и архитектурного циклов и были выявлены сильные 
и слабые стороны рабочей программы по рисунку, устранение которых требовало 
изменений в последовательности и содержании изучаемых тем, их методическом 
обеспечении и  организационных формах обучения студентов.

 Выводы. Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов 
проблемы формирования художественно-профессиональной культуры 
будущих архитекторов. Перспективу дальнейших научных разработок видим в 
исследовании форм и методов формирования художественно-профессиональной 
культуры в системе архитектурного образования с использованием средств 
компьютерного моделирования и компьютерной графики, определение содержания 
самостоятельной учебной деятельности студентов, осваивающих профессию 
архитектора и овладевающими навыками самостоятельного архитектурного 
проектирования; влияния на эстетическую ценность этих проектов художественно-
профессиональной культуры архитектора.
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Метою Національної стратегії розвитку освіти на наступне десятиріччя є: 
підвищення рівня й доступності якісної освіти для громадян України відповідно 
до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і 
кожного громадянина; забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої 
цінності суспільства. З метою прискорення процесу реформування освітньої галузі 
прийнято низку надзвичайно важливих для освіти державних цільових програм, 
серед яких провідною є підвищення якості шкільної природничо-математичної 
освіти на період до 2015 року. 

З огляду на визначені пріоритети особливої актуальності набуває проблема 
розвитку особистості, її інтересів, вподобань, а також підготовки учнів до самостійного 
життя, до вибору майбутньої професії. Вирішення цієї проблеми потребує орієнтації 
на неповторність особистості кожного учня, диференційованого й творчого підходу, 
відпрацювання ефективних методик навчання, здатних суттєво поліпшити якість 
засвоєння знань та вмінь [4, с. 4]. 

Для побудови демократичного суспільства необхідно розвивати людини, яка 
була би самостійною, самодостатньою, відповідальною, підготовленою до усвідомленої 
і продуктивної діяльності в різних сферах виробництва. Високий інтелектуальний і 
творчий потенціал особистості – запорука успіху в будь-якій її сфері діяльності. 
Тільки неординарні особистості є рушіями науково-технічного прогресу. Тому, одним 
з головних завдань сучасної шкільної системи освіти є раннє виявлення, навчання й 
виховання обдарованих і талановитих школярів.

Аналізуючи навчальні програми для 7-11 класів для загальноосвітніх 
навчальних закладів з хімії, стан навчальної успішності учнів, а також роботу 
вчителів хімії можна виділити такі протиріччя: між необхідністю вчителю приділяти 
увагу на уроці роботі з всім класом, орієнтуючись на роботу з уявним «середнім» 
учнем та особливістю роботи обдарованих учнів, а, отже, й потребою індивідуального 
підходу до таких дітей; між необхідністю поглиблено вивчати навчальний матеріал 
з певної теми у роботі з обдарованими учнями, що часто виходить за рамки 
навчальної програми та обмеженістю в часі, що виділяється на вивчення цієї теми; 
між високими інтелектуальними здібностями обдарованих учнів та відсутністю 
достатньої мотивації для обрання природничих дисциплін, що обумовлено низькою 
престижністю, на думку багатьох батьків, цих спеціальностей, а також проблемами з 
працевлаштуванням випускників ВНЗ.
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Визначені суперечності зумовлюють актуальність дослідження гармонійного 
поєднання форм масового навчання та індивідуального засвоєння знань при роботі 
з обдарованими дітьми.

Давно визнано, що хімія є однією з тих наук, що забезпечують створення 
новітніх технологій та дають змогу вирішувати глобальні проблеми, що постають 
перед людством. Окрім того, хімія – одна із тих природничих наук, яка відіграє 
важливу роль у створенні сучасної наукової картини світу. Наше життя наповнене 
безліччю предметів та матеріалів, виробництво яких  неможливе без застосування 
хімічних знань. Безліч унікальних хімічних процесів протікають у живих організмах. 
Тож людям, які збираються присвятити своє життя медицині чи фармакології, 
сільському господарству, металургії, нафтохімії, парфумерії, вкрай  потрібні ґрунтовні 
знання з хімії.

Так хімія, як навчальна дисципліна, характеризується такими особливостями: 
високий рівень логіки, точність, абстрактність, складність конструкцій, а вивчення 
хімії сприяє інтелектуальному розвитку особистості обдарованого учня. В першу 
чергу, мова йде про розвиток логічного мислення, просторових уявлень та уяви, 
алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації. 

Досвід роботи вчителів хімії свідчить, що інтерес учнів до предмета 
формується на початковому етапі її вивчення. Для того, щоб зацікавити учнів, 
розвинути допитливість, звернути їх увагу на хімічні явища та закріпити знання з хімії  
необхідно мотивувати їх до вивчення хімії. Й саме на цьому етапі роботи з пошуку 
та розвитку обдарованих учнів слід пам’ятати, що найпривабливіша риса хімії – це 
хімічний експеримент. І хоча сучасний стан матеріальної бази школи часто не дає 
можливості проводити його в необхідному обсязі, завжди можна творчо поставитися 
до кожної ситуації, наприклад, перетворити звичайний демонстраційний дослід у 
проблемну ситуацію, запропонувати провести домашній експеримент, а за гострої 
необхідності, підключити до роботи з обдарованими дітьми вищі навчальні заклади 
з потужнішою базою хімічних реактивів та обладнання. В освітній сфері також 
усе більшого розвитку набуває використання електронних засобів навчального 
призначення, до яких відносять засоби навчання, що зберігаються на цифрових 
або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні 
(комп’ютерні програми загальнодидактичного спрямування, електронні таблиці, 
електронні бібліотеки, слайдтеки, тестові завдання, віртуальні лабораторії 
тощо). Було встановлено, що використання таких електронних засобів дозволяє 
інтенсифікувати процес навчання, зробити більш цікавим і різноманітним його 
для учнів [3, с. 383-385]. Отже, важливість мотиваційної сфери визначається тим, 
що вона є стрижневою для пізнавальної активності особистості учнів, адже, саме в  
мотиві стверджується і закріплюється те, що є цінним для особистості. 

Завдання вчителя – мотивувати обдарованого учня для пошуково-дослідної 
роботи, але це вимагає від вчителя неабиякої праці та наполегливості. Тому, 
вчитель – це людина, яка не лише оволоділа теорією педагогіки, це ще й практик, 
що відчуває дитину, мислитель, який сполучає теорію та практику воєдино. З цього 
приводу К.Д. Ушинський, видатний учитель українських учителів висловлював своє 
переконання, що тільки особистість може діяти на розвиток і визначення особистості, 
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тільки характер може формувати характер [2, с. 11].

Окрім експерименту як засобу мотивації, можна використати завдання 
творчого характеру, які до того ж є засобом формування в учнів інтелектуальних 
умінь продуктивної діяльності. Як відомо, саме перехід на рівень продуктивної 
діяльності свідчить про розвиток мислення. Особливість таких завдань має полягати 
в тому, що вони, як правило, містять у собі інформацію, яка обов’язково будується 
на певних теоретичних узагальненнях. Часто розв’язання творчих завдань вимагає 
від учнів залучення знань з інших предметів, мислити блоками знань. Наприклад: 
«У повсякденному житті існує думка, що вживання кухонної солі шкодить здоров’ю, 
зокрема, сприяє розвитку ниркових хвороб (камінців) та відкладанню «солей». 
Наскільки вірне це твердження?». На це питання учні дадуть багато відповідей, що 
залежатиме й від того, у якому класі вони навчаються (8-му чи 11-му), й від того, чи 
займаються учні додатково хімією чи біологією. Тому думка, що творче завдання – 
це неодмінно завдання з високим рівнем складності, виконання якого під силу лише 
обдарованим учням є хибним. 

Творче завдання розглядаємо як взаємозв’язок пізнавального і розумового 
завдань. Його рішення вимагає від учня застосування раніше засвоєних знань та 
вмінь у новій ситуації, їх комбінацію та перетворення, побудову на їх основі способу 
рішення, вміння побачити нові проблеми у традиційній ситуації, знаходження кількох 
варіантів розв’язання проблеми й вибір з них найбільш ефективного. Саме за таких 
умов процес навчання буде цікавим, а учень не втратить інтерес до нього.

Незважаючи на те, що основною формою роботи з обдарованими учнями 
є індивідуальна робота, все ж створення «команди однодумців» дає позитивні 
результати. Команда, що складається з 3-5 учнів, переважно ровесників, працює за 
такими принципами: допомагає один одному, передає досвід участі в різноманітних 
змаганнях (олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН) молодим учасникам, підтримує 
психологічну атмосферу. У такій команді кожен учасник постійно перебуває в 
атмосфері розв’язання хімічних завдань і задач, при цьому проговорюються різні 
варіанти вирішення завдань, побудови плану дослідження експериментальних задач. 
Наявність команди учнів дозволяє в деякій мірі зменшити навантаження на вчителя, 
так як частина роботи з підготовки молодших учнів можуть взяти на себе старші 
школярі. Кожен учасник команди, під керівництвом учителя, розвиває елементи 
критичного мислення, що є особливо актуальним в наш час. Адже, світ, в якому ми 
живемо, стає дедалі складнішим з кожним днем, і, відповідно, обсяг інформації, яку 
засвоюють учні постійно збільшується. А тому, одним з головних завдань сучасного 
педагога є навчити учня мислити критично. Не тільки ефективно здобувати нові 
знання, а й критично й реально досліджувати нову інформацію, аналізувати й 
відбирати її, оцінювати нові ідеї, вирішувати, що важливо, а що ні, визначати загальну 
цінність нових знань на основі власних потреб і цілей. А хімія – це саме той предмет, 
який дає можливість навчити учня мислити критично [1, с. 2]. 

Таким чином, системна і цілеспрямована робота вчителя з обдарованими 
дітьми направлена на мотивацію до пошуково-дослідної роботи, виявлення, розвиток 
та підтримку таких учнів, використовуючи оптимальне поєднання форм масового та 
індивідуального навчання.
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Статья посвящена описанию эффективности использования  комплексов 
игровых упражнений для формирования лексического навыка при обучении 
лексической стороне говорения на младших курсах языкового вуза.
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игровая технология/ the game technology, комплексы игровых упражнений/ 
complexes of game exercises. 

За последние годы число людей, изучающих английский язык, резко 
возросло. То, что без знания иностранных языков современному человеку обойтись 
невозможно, стало очевидным почти для всех. Колкова М.К. отмечает, что для 
овладения иностранным языком важна роль лексики. Продуктивное усвоение 
лексики возможно посредством игровых технологий. Тема использования игр 
при обучении лексической стороне говорения на младших курсах языкового вуза 
необходима для глубокого ее изучения и особенно практического применения 
в вузах, и ее  актуальность на современном этапе является очевидной. Гипотеза, 
положенная в основу исследования, состоит в том, что если учитывать специфику 
игр как вида деятельности, психологические особенности обучающихся при 
обучении лексической стороне говорения на младших курсах языкового вуза  и 
правильно организовать работу, то это будет способствовать эффективному 
формированию лексических навыков.

С целью доказательства целесообразности составления комплексов 
игровых упражнений нами был проанализирован учебно-методический комплект 
New English File Elementary, под редакцией Clive Oxenden, Christina Latham-
Koening предназначенный для студентов 2 курса языкового вуза. Данный учебно-
методический комплект соответствует требованиям отечественных федеральных и 
региональных программ по иностранному языку, соответствует возрасту студентов, 
возможному контексту их деятельности, реальным интересам, потребностям 
и возможностям. В комплекте присутствуют все необходимые формы работы 
для формирования и совершенствования навыков студентов, но следует чаще 
использовать игровую форму работы, так как она способствует более эффективному 
усвоению материала, упражнения рекомендуется сопровождать пошаговыми 
инструкциями, где указана форма их выполнения, способы взаимодействия, а 
также  временные  ограничения по выполнению данных упражнений. 

В ходе исследования нами были составлены несколько комплексов игровых 
упражнений. Под комплексом игровых упражнений нами понимается совокупность 
структурных единиц методической организации учебного материала на основе 
использования игры как одного из видов деятельности и средства обучения. 

Опытно-экспериментальное обучение проходило в два этапа, каждый 
из которых включал тест входного контроля (в диаграммах Тест 1), работу с 
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комплексом игровых упражнений и тест итогового контроля (Тест 2). 

В первой серии эксперимента после выполнения Теста 1 17% испытуемых 
получили оценку  «5», 66% испытуемых получили оценку «4», 17% испытуемых 
справились с тестом на оценку «3».  После выполнения Теста 2 мы получили 
следующие результаты: 67% испытуемых получили оценку «5», 33 % испытуемых 
получили оценку «4».
Результаты, представленные в диаграмме 1,  дают право сделать вывод о том, что 
работа с комплексом игровых упражнений способствовала более продуктивному 
запоминаю студентами лексики по теме.

Далее мы перешли ко второй серии эксперимента. 

После выполнения Теста 1 33% учащихся получили оценку «5», 50 % 
учащихся- оценку «4» и 17% учащихся - оценку «3». После выполнения Теста 2 
мы получили следующие результаты: 83% учащихся получили оценку «5» и 17% 
учащихся - оценку «4».
Исходя из приведенных результатов исследования, можно сделать вывод о том, что 
применение комплексов игровых упражнений способствует более продуктивному 
усвоению лексического материала. 

Таким образом, использование игр при обучении лексической стороне 
говорения на младших курсах языкового вуза способствует эффективному 
усвоению лексического материала. 
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В настоящее время возникла острая проблема усвоения материала, 
который преподносится студентам, в связи со значительным повышением его 
сложности, а также объёма данных. Наблюдается достаточно уверенная тенденция 
также к росту связей излагаемого материала со смежными областями науки. Также 
есть проблема плохого владения и понимания базовой (школьной) программы. 
При всем этом, в связи с определенными тенденциями в образовании, в том числе 
и мировом, наблюдается сокращение количества часов на изложение материала, 
уплотнение программ обучения (для увеличения охвата материала, но не его 
качества), сокращение часов практических занятий. 

Чаще всего это приводит к недостаточному уровню понимания 
изложенного материала, ошибочным выводам, некорректному толкованию и т.д. 
В связи с этим предлагаем компенсировать недостатки методики, с помощью 
правильно сформированного метода преподавания и изложению материала, 
формированию четкого и полномасштабного списка литературы, медиа ресурсов 
и правильного взаимодействия с аудиторией.

Предлагаем рассмотреть построение учебного плана изучения дисциплины 
объектно-ориентированное программирование (ООП)  излагаемой на первом 
курсе. Так как уровень знаний и подготовки у студентов разный, на начальном 
этапе знакомства со студентами необходимо проверить их знания (так называемый 
входной контроль). На его основании преподаватель должен определить четкую 
концепцию преподавания.

•	 Как излагать материал 
•	 Объем излагаемого материала
•	 Уровень взаимодействия с аудиторией
•	 Контроль знаний 
•	 Объем материала для самостоятельного изучения

Теперь рассмотрим каждый из пунктов более детально.
«Как излагать материал» - в данном пункте преподавателю необходимо 
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составить мнение об том, как излагать учебный материал, в более доступной 
форме изложения или более сложной. Это зависит от входного контроля знаний 
аудитории. Но тут есть тонкая грань состоящая в том, что более доступная форма 
изложения требует более значительных временных затрат, а это не всегда возможно 
из-за ограничения учебных курсов или программ.

«Объем излагаемого материала» - данный пункт напрямую связан с 
предыдущим. «Тезисное» изложение материала – более быстрый способ, но годится 
лишь для хорошо подготовленной аудитории. «До самых основ» - для плохо 
подготовленной аудитории.

«Уровень взаимодействия с аудиторией» - в данном пункте необходимо 
решить, в какой форме взаимодействовать с аудиторией. На наш взгляд, наиболее 
приемлемыми являются следующие формы взаимодействия:

•	 «Конспектирование» - простая диктовка студентам, они пишут, 
небольшие пояснения.

•	 «Домашняя работа» - изложение основ и запись тезисов, выдача 
материала на внеаудиторное изучение.

•	 «Вопрос – ответ» - небольшими порциями излагается материал, 
после чего отводится время на осмысление и ответов на вопросы 
аудитории.

•	 «Интерактивное» - живое общение с аудиторией (изложение 
теоретического материала и примеры на реальных или 
воображаемых предметах), конспектирование тезисов.

У каждого вида взаимодействия с аудиторией есть свои плюсы и минусы, в 
основном временные. В дальнейшем мы будем опираться на интерактивную форму 
работы с аудиторией.

«Контроль знаний» - в данном пункте необходимо решить, как и в какой 
форме будет происходить контроль полученных знаний. Этот контроль является 
промежуточным и служит в основном для преподавателя индикатором усвоения 
изложенного материала и глубины понимания предмета. А также, что более ценно, 
информирует преподавателя о необходимости продолжения или корректировки 
ранее выбранных методов и путей изложения материала. 

Рекомендуем каждую 2-4 лекцию (по окончанию изложения какого-
то значительного куска информации или логическому окончанию материала) 
проводить контроль в следующей форме: за 10-15 минут (в зависимости от 
сложности изложенного материала) до конца лекции произвести небольшой срез 
знаний с 4-5 вопросами по изложенному материалу. При этом варианты ответов 
должны по возможности предполагать творческий подход. Тезисные ответы не 
всегда позволяют в полной мере оценить усвоение материала, так как позволяют 
просто заучить. Такие проверки знаний не исключают финальный контроль 
изложенного материала, который положен по учебной программе.

«Объем материала для самостоятельного изучения» - это пожалуй, 
самый тяжелый пункт по затратам времени и сил. Данный пункт предоставляет 
возможность преподавателю решить, что выносить на лекционно практические 
занятия, а что, возможно оставить на самостоятельное изучение. Он последний 
в списке, но один из самых важных. Если он выбран некорректно или неверно 
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составлен, преподавателю придется значительно скорректировать курс лекций или 
практических занятий, для того чтобы, аудитория восприняла весь положенный по 
учебной программе материал. Помимо этого, сам материал для самостоятельного 
изучения должен быть грамотно подобран и выстроен, а главное – четко согласован 
с лекционным курсом. Также он должен быть с подробно изложенными примерами, 
с пояснениями на каждом шаге его решения. Рекомендуется выложить в общий 
доступ тезисный конспект лекций. 

По возможности организовать внеаудиторное время для консультаций 
и ответов на вопросы по материалам, для домашнего изучения (лучше всего по 
электронной почте). Это же несет дополнительную информацию преподавателю о 
том, работают ли студенты над предложенными материалами.

Приводим пример построения курса ООП:
Описание дисциплины. 
Содержательный модуль 1. Основные понятия ООП, язык программирования 

UML, создание простых классов. Введение в объектно-ориентированное 
программирование. Классы. Объекты. Объектно-ориентированный анализ 
и декомпозиция сложных объектов. Объектно-ориентированный синтез 
информационных моделей. Использование языка объектно-ориентированного 
моделирования UML. Перегрузка операторов.

Содержательный модуль 2. Иерархия классов, объектно-ориентированное 
программирование. Подражания. Шаблоны. Обработка исключительных 
ситуаций. Иерархии классов. Организация стандартной библиотеки и контейнеры. 
Проектирование с использованием С ++.

ООП в настоящее время занимает ведущее место в разработке 
профессиональных программных средств. Знакомство с его основами 
представляется вполне возможным и полезным для тех учащихся, которые 
ориентируются на профессии, связанные с разработкой компьютерных программ. 
В ходе изучения данного курса будут решены три круга задач:

•	 освоение методологии ООП; 
•	 овладение техникой ООП на одном из языков; 
•	 введение учащихся в проблематику, адекватную данному подходу, 

расширение общего кругозора (т.е. общеобразовательной 
компонент).
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 
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На сучасному етапі розвитку нашого суспільства й системи освіти як 
одного з його найважливіших соціальних інститутів неухильно зростає потреба в 
компетентних фахівцях з творчим складом розуму, здатних знаходити нові шляхи 
й методи розв’язування професійних завдань. Розв’язання проблеми формування 
у фахівця творчого ставлення до своєї справи можливе лише шляхом реалізації 
ідеї неперервної освіти, яка здійснюється через поєднання самоосвіти з наданням 
можливості в будь-який момент скористатися допомогою висококваліфікованих 
викладачів і фахівців. У зв›язку з цим повинна змінюватись модель освіти в 
цілому: з регламентованої й унормованої підготовки фахівця, здатного виконувати 
професійні функції на репродуктивному рівні, на таку підготовку, що передбачає 
вільний розвиток особистості, формування її здатності до творчості й саморозвитку.

Зазначене стосується насамперед тих професій, основою яких є творчість. 
До таких творчих професій належить, зокрема, й професія дизайнера. 

Сучасні досягнення науки й техніки також аргументують вимоги до 
підготовки спеціаліста в галузі дизайну. Це вимагає якісно нового підходу до 
підготовки кваліфікованих спеціалістів у цьому напрямі. Здатність майбутнього 
дизайнера до збагачення своїх знань і умінь, рівень розвитку професійно-значущих 
особистісних якостей, спрямованість на професійно-творчий саморозвиток і 
самореалізацію є домінуючими показниками якості професійної дизайнерської 
освіти, її цільовими орієнтирами [3]. 

Основною умовою для переорієнтації системи підготовки дизайнерів на 
розвиток індивідуальності і творчих здібностей вважаємо дослідницькі здібності 
викладача. Прагнучи вдосконалити застарілу систему навчання дизайну, викладач 
реформує зміст навчальних курсів, уцілому відповідає за програму підготовки 
студентів з художньому дизайну. Проте основним чинником професійного 
становлення майбутнього дизайнера як творчої особистості, як показали наші 
дослідження, є його мотивація до саморозвитку й самоосвіти. 

     Дослідниця  І. Попова акцентує увагу на тому, що в основі самостійної 
навчальної діяльності студента повинні бути глибокі мотиваційні сили, які 
змушують особистість безперервно домагатися вдосконалення вмінь і професійних 
навичок. Наголошено, що мета самостійної роботи студентів мистецького напряму 
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двоєдина: формування самостійності як риси творчої особистості та застосування 
знань, умінь, навичок, набутих у практичній роботі на аудиторних заняттях, 
для самостійного творчого застосування. Висвітлено важливу роль в організації 
самостійної роботи індивідуальних консультацій для особистісного підходу до 
виконання творчих художніх робіт [2, с.291].

Враховуючи специфіку професійної діяльності майбутніх дизайнерів,  ми 
спрямовували педагогічну систему організації їхньої навчальної художньо-творчої 
діяльності на:
- створення та реалізацію програм соціокультурної адаптації особистості 

в процесі художньо-творчої діяльності, що сприяють повноцінному 
особистісному й інтелектуальному розвитку студентів, а також формуванню в 
них здібності до саморозвитку, самовизначення та самореалізації;

- сприяння викладачам коледжу у формуванні в студентів принципів 
взаємодопомоги, відповідальності і впевненості в собі, спроможності до 
активної колективної взаємодії; адекватної життєвої перспективи та активної 
життєвої позиції студентів за рахунок розширення їхньої мистецької сфери 
існування;

- створення умов для самовираження студентів на основі всебічного врахування 
особистих особливостей і проявів активності в художньо-творчої діяльності з 
урахуванням професійної сфери;

- розкриття універсальних розвиваючих, пізнавальних та інформаційних 
можливостей мистецтва; способів їх застосування для забезпечення навчального 
та виховного процесів у коледжі з урахуванням різних професійних інтересів і 
спеціалізацій студентської молоді;

- навчання позитивним стратегіям пристосування особистості до культури та 
соціуму й створення умов для соціокультурної ідентифікації студентів, що 
забезпечує їх позитивним соціокомунікатівним досвідом і прилученням до 
культурних цінностей, а також включає майбутніх дизайнерів у функціонування 
системи сучасної культури в цілому.

Для розв’язання таких завдань ми використовували розроблений українською 
дослідницею Т. Малою професійно-психологічний тренінг «Формування адекватної 
самооцінки студентами власного рівня професійної компетентності», який являє 
собою позааудиторну роботу на початковому етапі навчання і має професійну 
спрямованість. Разом зі студентами ми проаналізували взаємозалежні тематичні 
блоки тренінгової програми: «Образ Я», «Я та інші» та «Я і справа», де майбутні 
дизайнери  здійснювали самооцінку в системі особистісного розвитку, у системі 
професійного спілкування, у системі професійної діяльності [1, с.203].

Завдяки такому тренінгу майбутні дизайнери усвідомили, що завданням 
естетичного освоєння світу як складової частини художньої діяльності є освоєння 
естетичних і етичних цінностей національної та світової культури, формування 
розуміння значущості духовно-естетичного вдосконалення людини, формування 
уявлень про естетичні своєрідності природного світу й світу «другої природи» – 
архітектурного та  предметного середовища проживання людини – і вплив їх на 
життєдіяльність людини.

Відомо, що активно розвиває художньо-творчі здібності художньо-творча 
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діяльність, а саме участь у різних виставках, конкурсах, екскурсіях. Ми також 
переконались, що одним з найефективніших чинників, що впливають на мотивацію 
майбутніх дизайнерів до саморозвитку й самоосвіти, є залучення студентів до 
участі у вітчизняних і міжнародних конкурсах. 

 Наприклад, у виставці в рамках Всеукраїнської конференції “Символ дерева у 
світовій культурі та художній творчості” були представлені студентські творчі роботи, 
які виконувались під час навчальних практик і літніх канікул. Уже традиційно у 
Львові кожного року відбуваються спеціалізовані виставки „Львівський меблевий 
салон”  та  „Львівський архітектурний салон”, які вже багато років не відбуваються 
без студентських дизайн-розробок. Не обійшлась без участі майбутніх дизайнерів 
і обласна виставка „День професійного самовизнання”, що проводиться під егідою 
обласного центру зайнятості та НУ „Львівська політехніка”. Роботи студентів 
також викликали інтерес відвідувачів 14-ї Міжнародної виставки „Деревообробка 
2011”. Варто також назвати художні виставки студентських робіт, зокрема виставку 
рисунків „Графічне трактування предметного середовища екстер’єру”; конкурс 
розпису скляних куль „Легенди Львова” та ін. 

Результатом співпраці з кафедрою соціології та культурології стала виставка 
творчо-пошукових робіт студентів-дизайнерів “Скарби України. Дерев’яні церкви”. 
Виставка експонувалась у кабінеті-музеї народної культури НЛТУ України. Також 
варто згадати виставку „Дубль-2” студентських об’ємно-просторових тематичних 
композицій, яка експонувалась у Львівському музеї ідей у межах Міжнародного 
фестивалю незалежного кіно „КіноЛев”. Було представлено 19 композицій, 
виконаних під керівництвом ст. викл. Опанащук О.О. Роботи такого ж характеру, 
доповнені фото-композиціями, експонувались на виставці „Суб’єктивно про 
об’єктивне”, що відбулась в історичному музеї м. Жовква. 

Участь у таких конкурсах, як показали наші спостереження, сприяє 
творчому художньому розвитку, професійному самоствердженню, зміцненню 
зацікавленості до оволодіння теоретичним матеріалом і професією дизайнера 
загалом.

Ще однією формою мотивації майбутніх дизайнерів до творчого 
саморозвитку є науково-практичні конференції, які є надзвичайно продуктивними 
для професійної самопрезентації. Завданням конференцій є обмін досвідом, 
ознайомлення з досягненнями й модними тенденціями в дизайні. Найбільш 
поширеними формами презентації інформації на конференціях є доповідь, „крулий 
стіл”, стенди із зображенням художньо-графічних робіт, комп’ютерні презентації 
відео- чи фото- зображень, виставки. 

Так, наприклад, на Всеукраїнських форумах “Дизайн-освіта”, які відбуваються 
впродовж кількох років на базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв 
, здійснювався огляд-конкурс дипломних робіт і проектів за спеціалізаціями: 
промисловий дизайн; графічний дизайн; дизайн інтерактивних засобів візуальних 
комунікацій; дизайн архітектурного середовища; інтер’єр; дизайн меблів; дизайн 
тканини і одягу.

На форумах у різні роки, починаючи з 2003 р., були представлені такі дипломні 
проекти наших студентів: “Меблі та обладнання для церкви Різдва Богородиці, 
Сихівський масив, м. Львів”; “Робоче місце “Трансформер”; “Меблі для сидіння”; 
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“Набір дитячих меблів “Дельфін” “Арт-дизайн. Меблі для сидіння”,  “Шезлонг “Аrt-
new”,  “Набір меблів для дітей шкільного віку”, „Будинок сонячного променя – 
Український passivhaus”,  „Арт-дизайн. Комплект „PET-ART”, „Арт-дизайн. Меблі 
для сидіння та відпочинку”, „Меблі-трансформер „Кокон”  та ін. Окремі з них 
відзначені Почесною грамотою Спілки дизайнерів України, дипломом І ступеня, а  
деякі дипломники прийняті до молодіжного об’єднання Спілки дизайнерів України.

Студенти брали активну участь у  Всеукраїнській студенської науково-
практичної конференції „Актуальні проблеми дизайну в сучасному художньому 
просторі”, у спеціалізованих виставках „Львівський меблевий салон” та 
Міжнародних спеціалізованих виставках „Київ Експо Меблі”,  „Меблева індустрія”. 
Українська Асоціація Меблевиків за креативність, інноваційність і вміле 
застосування комп’ютерних технологій у студентських проектних розробках 
в дизайні меблів відзначила всіх студентів. Не обходиться без участі студентів і 
обласна виставка „Ярмарка вакансій”.

Студентами експериментальних груп були здобуті вагомі досягнення в 
науковій і творчій діяльності, чому сприяла участь у „Львівському фестивалі освіти 
та науки – 2011”.  Серед студентських наукових робіт дипломом першого ступеня 
відзначена робота “Особливості проектування мансардних вікон” (наук. керівник 
доц. Прусак В.Ф.). Значна кількість студентів під керівництвом викладачів працює 
творчо в образотворчому мистецтві і дизайні. Для них організовуються виставки 
фото-робіт. Позитивний резонанс і високу оцінку отримала виставка “Сінема-
фентезі” в рамках кінофестивалю, яка була сформована з об’ємно-просторових 
композицій, виконаних студентами. Роботи були удостоєні експонуватись в “Музеї 
ідей” (м. Львів).

У рамках Міжнародної наукової конференції „Глобальні зміни клімату: 
загрози людству та механізми відвернення” (2009 р.) була організована комплексна 
виставка студентських робіт „Екодизайн – дизайн за екологію”. Основну частину 
виставки займали  студентські проектні розробки на екологічну тематику. Мета 
представлених на виставці студентських розробок – звернути увагу суспільства на 
проблеми екології та показати можливі шляхи їх вирішення за допомогою засобів 
дизайну.

Високу ефективність навчального процесу забезпечує повномасштабне 
застосування дослідницьких, експериментальних методів у навчанні, які 
поглиблюють інтерес студентів до пізнавальної та творчої діяльності, формують 
у них відповідні знання, вміння, навички, дослідницьку позицію в сприйнятті 
й осмисленні світу. Навчально-дослідницька робота допомагає майбутньому 
дизайнеру наблизитись до розуміння наукової картини світу, стати талановитою 
творчою особистістю.

У процесі засвоєння вмінь і навичок набувається досвід творчої діяльності, 
розвиваються художні здібності студентів у сфері кольоро- та формоутворення, 
освоюються просторові уявлення, навички дизайнерської діяльності.

На основі художньо-творчої та науково-пошукової діяльності відбувається 
процес формування креативних якостей особистості, тому що саме ця сфера 
найбільш активно виявляє її емоційно-ціннісні орієнтири майбутнього дизайнера, 
творчі потенції, специфічні зв’язки й стосунки зі світом. Творче формування 
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особистості дозволяє студентові відкрити багатовимірність власного світу і 
багатогранність світу зовнішнього у своїй єдності. Художньо-творча діяльність 
базується на внутрішній інтенції людини і безпосередньо пов›язана з її духовними 
переживаннями та потребами.

Отже, художньо-творча й науково-пошукова діяльності є одними з 
найважливіших чинників, які активно формують особистість майбутнього 
дизайнера, виявляють і утверджують його індивідуальність. Потрібно створювати 
такі педагогічні умови, в яких студенти зможуть зайняти активну особистісну 
позицію, найбільш повно виявити свої схильності й здібності, реалізувати свої 
потреби та інтереси в системі дизайнерської освіти.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.
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КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ 
ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН В АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ

         Ключові слова / Keywords:. викладач вищої школи / high school eachers, 
готовність до саморозвитку / readiness for self- develop, професійний саморозвиток 
/ professional self-develop.

Інноваційний тип розвитку системи національної освіти загострює 
потребу навчальних закладів у висококваліфікованих педагогах, здатних як до 
компетентного управління процесом розвитку творчого потенціалу студента, так і 
творчого саморозвитку та особистісно-професійного самовдосконалення  [3, с.127]. 
У той самий час, проблема особистісного й професійного зростання викладача ВНЗ 
непедагогічного профілю залишається поза увагою українських дослідників. Для 
вирішення цієї проблеми пропонуємо звернутись до надбань спеціальної науки – 
професійної деонтології, яка вивчає структуру, зміст, особливості та закономірності 
професійного зростання особистості. Деонтологія є наукою про професійну 
поведінку фахівця [2, с. 5], розглядає особистісний і професійний розвиток як одну 
з основних функцій і норм професійної діяльності. 

У педагогічній деонтології визнано, що професійний розвиток викладача 
вищої школи відбувається під впливом багаточисленних детермінованих і не 
детермінованих чинників упродовж  багатолітньої трудової діяльності педагога, 
його повсякденного спілкування з колегами й студентами, завдяки самоосвіті 
та навчанню на курсах підвищення кваліфікації, в  аспірантурі, докторантурі, 
участі в науковій роботі та ін. Практика показує, що визначальний вплив цих 
чинників вагомо залежить від особистісних якостей педагога: цілеспрямованості, 
працелюбності, креативності та ін. Отже, в загальному випадку професійний 
розвиток викладача є випадковим, часто стихійним і не керованим процесом, що 
протікає в системі ВНЗ.

Уточнимо сутнісні характеристики процесу саморозвитку викладача вищої 
школи: 

1) професійний саморозвиток викладача ВНЗ є результатом формування 
сукупності ключових компетенцій особистості, що складають професійно-
особистісну основу діяльності;

2) професійний саморозвиток викладача вищої школи має передумови свого 
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розвитку у формуванні комплексу професійно-педагогічних здібностей 
(проектувальних, комунікативних, організаційних, конструктивних, 
гностичних, перцептивних, рефлексивних, спеціальних);

3) професійний саморозвиток викладача ВНЗ передбачає оволодіннями 
навичками: адекватної самооцінки свого рівня розвитку професіоналізму, 
викладацької майстерності і професійної самосвідомості, індивідуального 
стилю діяльності та акмеологічного розвитку, професійної компетентності; 
визначення відповідності своїх якостей вимогам суспільства, специфіки 
ВНЗ, посади;

4) професійний саморозвиток викладача вищої школи передбачає врахування  
несприятливих наслідків конкурентної боротьби для особистості 
викладача (неможливість досягнення успіху в конкурентній боротьбі 
впливає на відчуття самоповаги викладача, заниження самооцінки, прояву 
своєї індивідуальності, формування умов для професійних деформацій і 
емоційного вигорання);

5) професійний саморозвиток викладача ВНЗ зумовлений інноваційною 
діяльністю викладача, його готовністю до оновлення основних елементів 
його особистої інноваційної системи – своїх знань, технологічного 
оснащення, інформаційно-комунікаційних технологій і умов їх 
ефективного використання, а також сприйнятливість до всього нового. 
Професійний саморозвиток викладача – це свідомий, цілеспрямований 

процес підвищення рівня своєї професійної компетентності й розвитку професійно 
значущих якостей відповідно до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної 
діяльності та власних цілей і програм розвитку. Саме професійний  саморозвиток 
забезпечує ймовірність професійно-творчої самореалізації викладача в освітньому 
просторі ВНЗ.

Створення в системі вищої аграрної професійної освіти умов для 
актуалізації у викладачів потреби в неперервному професійному саморозвитку, 
професійно-творчій самореалізації та забезпечення організаційно-методичного 
супроводу їхнього саморуху за індивідуальною освітньою траєкторією – є одним 
з найважливіших завдань аграрних ВНЗ. Його розв’язання, на нашу думку, 
забезпечить  неперервність професійного саморозвитку педагогів, що, в свою 
чергу, оптимізує реалізацію професійних завдань, життєдіяльність педагогічного 
працівника і функціонування аграрного ВНЗ.

У контексті означеної проблеми цінною, на наш погляд, є розроблена 
Р.Цокуром структура потенціалу професійного саморозвитку викладача вищої 
школи, яка передбачає в своєму складі наявність трьох компонентів: аксіологічного, 
що обіймає сферу потенціалу ціннісного ставлення; когнітивного, який відображає 
сферу пізнавального ставлення й праксіологічного, що охоплює сферу його 
перетворювального ставлення до самого себе як індивіда, індивідуальності, 
особистості, суб’єкта педагогічної діяльності, а також відповідних їм функцій, а 
саме: самопереосмислення, самовизначення, самореалізації [4, с.9-10].

Вважаємо, що готовність професійного саморозвитку викладача аграрного 
ВНЗ залежить значною мірою ще й від наявності в нього мотивації до саморозвитку, 
відповідних вольових якостей і здатності до рефлексії. Тому в  структурі 
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готовності викладачів аграрних ВНЗ до професійного саморозвитку ми виділили 
мотиваційний, вольовий, когнітивний, операційний і рефлексивний компоненти, 
наповнивши їх конкретним функціональним змістом, що деталізовано нижче. 

Мотиваційний компонент визначає ставлення викладача до професійного 
саморозвитку. Мотивацією до професійного саморозвитку, вслід за українською 
дослідницею Л.Баженовою, вважаємо:
- відносно самостійний вид внутрішньої діяльності, спрямований на прийняття 

і засвоєння зовнішніх, нормативних вимог до особистості педагога;
- сукупність спонукань і умов, що детермінують, спрямовують і реалізують 

процес підвищення професійної компетентності педагога [1, с.14].
Прийнявши за основу сучасні дослідження структури мотивації 

професійної діяльності (Л. Виготський, Б. Додонов і ін.), ми виділяємо групи 
мотивів, що необхідні для формування готовності до професійного саморозвитку: 
соціальні мотиви (вимоги соціального оточення до професійної компетентності 
фахівця, відповідальність, розуміння соціальної значущості професії «викладач», 
прагнення зайняти певну позицію у відносинах з колегами й студентами, дістати 
їх схвалення); пізнавальні мотиви (орієнтація на оволодіння новими знаннями, 
бажання поглиблення знань, інтерес до засвоєння способів самостійного здобування 
знань, прийомів професійної діяльності); професійні мотиви (орієнтація на творчу 
професійну діяльність, прагнення до прояву індивідуальності, бажання досягнення 
успіху в професійній діяльності); мотиви особистої зацікавленості (прагнення 
до самопізнання, самоствердження у власних очах, орієнтація на високий рівень 
інтелектуального й особистісного розвитку та ін.). 

Домінуючі професійні мотиви викладачів ВНЗ – це усвідомлені або 
усвідомлювані внутрішні імпульси, що спонукають викладача до активної 
професійної діяльності та уважного ставлення до своїх професійних обов’язків. 
Основним мотивом для професійного саморозвитку викладачів вищої школи 
має бути мотив професійної самореалізації. Потребою у творчій самореалізації є 
відображення в свідомості людини мотиву в найповнішому виявленні, розвитку 
та застосуванні своїх здібностей і потенційних можливостей. Це дасть можливість 
створити новий, суспільно значущий продукт, що дозволить самоствердитись 
педагогу в суспільстві.

Згідно з позицією вчених, які розробляють теорію педагогічної акмеології 
(Б.Ананьєв, І.Багаєва, Н.Кузьміна, А.Маркова, Л.Мітіна, А.Реан), професійна 
самореалізація – це процес формування особистості, яка орієнтована на найвищі 
професійні досягнення. Це означає: зміну мотиваційної сфери особистості 
педагога, в якій більш яскраво, ніж це було раніше, знаходять відображення 
загальнолюдські цінності; зростання вміння на рівні інтелекту планувати, а потім 
втілювати у практику саме ті дії і здійснювати ті вчинки, які відповідають духу 
зазначених цінностей; поява більшої здатності мобілізувати себе на подолання 
труднощів об’єктивного характеру; більш об’єктивне оцінювання своїх сильних і 
слабких якостей.

Зазначене вище означає, що, окрім мотивації до професійного 
саморозвитку, необхідним є докладання викладачем аграрних ВНЗ значних 
вольових зусиль.  Вольовий компонент готовності викладача до професійного 
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саморозвитку є процесом мобілізації внутрішніх ресурсів особистості на виконання 
складних цілей, які виникають під час зіставлення «Я»-реального професійного 
і «Я»-ідеального професійного. Згідно з дослідженнями вольової саморегуляції 
(О. Леонтьєв, І. Зимня, В.Ядов), вольовий компонент готовності передбачає 
самовиховання цілеспрямованості, наполегливості, працездатності, упевненості в 
собі, уміння долати труднощі, що виникають у процесі вирішення різноманітних 
проблем і ситуацій у професійній діяльності. 

Когнітивний компонент готовності до професійного саморозвитку 
передбачає оснащеність викладачів психолого-педагогічними, методичними 
та спеціальними знаннями. Психолого-педагогічні знання дають викладачу 
спеціальних дисциплін чіткіше уявлення про педагогічну професію, процес 
самовдосконалення педагога, психологію людини, вікову й педагогічну психологію, 
основи управління педагогічними системами та ін. Методичні знання є основою 
методичної підготовки педагога, котра в непедагогічних ВНЗ зазвичай не 
здійснюється. Спеціальні знання дозволяють викладачу отримати інформацію про 
особливості конкретної навчальної дисципліни. 

Операційний компонент готовності до професійного саморозвитку включає 
володіння викладачем комплексом умінь, необхідних для професійної діяльності, 
які надалі він за бажання зможе вдосконалювати. Готовність до професійного 
саморозвитку передбачає наявність певних умінь: уміння творити життєві цінності 
й досягати конкретних практичних результатів у педагогічній професії; уміння 
розрізняти цілі-результати й проміжні цілі-засоби; уміння самостійно формувати, 
розвивати, творчо перетворювати необхідні професійні якості. За наявності цих 
умінь викладач спеціальних дисциплін швидко  стає професійно компетентним і 
впевненим у власних силах. 

Рефлексивний компонент готовності викладача до професійного 
саморозвитку додає завершеність усій структурі готовності. Цей компонент включає 
сформовані у викладача вміння здійснювати контрольно-оцінну діяльність, 
спрямовану на себе; уміння усвідомлювати й співвідносити свої можливості 
з соціальними вимогами. Рефлексивність  дозволяє викладачеві, об›єктивно 
оцінивши свої дії, одержати новий стимул до професійного саморозвитку, 
підсилити, укріпити, конкретизувати мотиви до професійного саморозвитку, а 
також наповнити педагога вірою в досягнення професійного успіху. 

Підводячи підсумок, відзначимо, що готовність до професійного 
саморозвитку викладача аграрного ВНЗ – це обов›язкова внутрішня структура, 
що складається з мотиваційного, вольового, когнітивного, операційного та 
рефлексивного компонентів. Це стан особистості викладача, що дозволяє стати не 
лише компетентним і успішним у своїй професії, досягнувши рівня майстерності, 
а й стати творчою особистістю, що самореалізується. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В 
ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Запровадження економічної освіти у вітчизняній школі спрямоване на 
розвиток економічної культури та економічного мислення молоді, формування 
у школярів умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні 
знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища. 

Економіка вивчається у старшій школі як базова дисципліна у 11-класах 
усіх профілів, окрім економічного (одна година на тиждень). На профільному ж 
рівні економіка викладається у класах економічного профілю. Зміст шкільного 
курсу економіки побудовано таким чином, щоб реалізувати власні мету і завдання, 
сформувати базові знання з основ економічної науки, познайомити учнів з 
основними тенденціями розвитку економіки на сучасному етапі та отримати 
спеціалізацію з обраного профілю [2].

Вивчення предмета «Економіка» у загальноосвітніх навчальних закладах 
рівня стандарту й академічного рівня має такі особливості: предмет викладається 
у 11-х класах, а його програма розрахована на 35 годин, що охоплюють години 
вивчення матеріалу на уроках, включно з тими, які призначені для виконання 
практичних робіт, та резервний час [3, с. 111].

Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка спирається на 
основні принципи пізнання: рух від простого до складного; поєднання абстрактного 
(розуміння понять) і конкретного; перевірка достовірності отриманих знань; 
навчання у процесі діяльності. За логікою програми, на початку вивчення курсу 
учень засвоює  зміст тих економічних явищ, які властиві будь-якій економіці. Це – 
ресурси, продукт, виробництво, обмін, потреби, споживач і виробник, економічна 
ефективність, економічний кругообіг тощо. Далі він знайомиться з процесами та 
явищами, які властиві ринковій економіці: попитом, пропонуванням, ринковою 
ціною та ринковими доходами, грошима як економічним явищем, підприємницькою 
діяльністю, прибутком та витратами, ринковою інфраструктурою тощо [3, с. 112]. 

У подальшому формуються уявлення про національну економіку як 
ціле з притаманними цьому цілому загальними результатами та пояснюються 
причини економічних піднесень і спадів, безробіття й інфляції. Передбачається 
ґрунтовне пояснення ролі держави в організації економічного життя суспільства. 
Насамкінець, учень отримує уявлення про функціонування світової економіки, 
переваги та загрози для економік окремих країн, що пов’язані з глобалізаційними 
процесами. Для глибшого засвоєння матеріалу та набуття учнями практичних 
навичок рекомендуються практичні роботи, плани виконання яких розробляються 
вчителем перед початком вивчення розділу, а результати їх виконання оцінюються 
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та обговорюються в класі [1, с. 3]. 

Профільне навчання економіки у старшій школі забезпечується вивченням 
курсу «Економіка» у 10-му та 11-му класах (введенням курсів за вибором, 
факультативів) та має такі особливості: навчальний предмет викладається у 10 та 
11 класах, а його програма розрахована на 210 годин (по 105 для кожного класу), 
що охоплюють 90 годин на вивчення матеріалу на уроках, 10 годин на виконання 
практичних (лабораторних) робіт та 5 годин резервного часу у кожному класі.

Курс «Економіки» охоплює 5 розділів: Фундаментальні поняття економіки 
(10 кл.), Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки (10 кл.), Теорія і 
практика підприємницької діяльності (11 кл.), Національна економіка і роль уряду 
в її функціонуванні (11 кл.), Світова економіка та інтеграційні процеси (11 кл.) [1].

У 10-му класі учень має засвоїти зміст фундаментальних явищ, які 
властиві будь-якій економіці. Це – виробничі ресурси, продукт, виробництво, 
потреби, споживач, виробник, економічна ефективність, економічний кругообіг 
та економічна система тощо. Далі він знайомиться з процесами та явищами, які 
властиві ринковій економіці, а саме: попитом, пропозицією, ціною, еластичністю 
попиту та пропозиції, ринковими доходами, формами грошей та елементами 
ринкової інфраструктури.

Матеріал 11-го класу знайомить учнів з підприємництвом та різними 
аспектами діяльності підприємства. Учень не лише знайомиться з основними 
функціями, які виконує підприємець, а й вивчає особливості підприємств різних 
форм власності, організаційних та ринкових структур, усвідомлює роль уряду 
в організації підприємницької діяльності. Предметом вивчення також стає 
національна економіка та світове господарство. Розкриваються закономірності 
функціонування національної економіки як цілого, роль уряду у забезпеченні цієї 
цілісності та інструменти впливу на економіку. 

Лабораторні роботи призначені активізувати зацікавленість учнів у вивченні 
курсу, а їх виконання є втіленням принципу: «навчатися виконуючи». Лабораторні 
роботи з економіки відрізняються від практичних робіт, які також активізують 
учнів. Відмінність між ними полягає у тому, що при виконанні лабораторних робіт 
учень не лише розраховує чи аналізує, а й самостійно збирає інформацію або 
творчо використовує реальну первинну інформацію, надану вчителем [4, с. 290]. 

На аналіз результатів виконаної лабораторної роботи у класі відводиться 
1 година. Тематика лабораторних робіт відповідає змісту розділів програми, що 
вивчаються, відповідно, у 10-му та 11-му класах [1].

У межах варіативної компоненти змісту освіти пропонується вивчення 
у 10-му класі таких курсів за вибором: «Основи споживчих знань», «Основи 
інтелектуальної власності», «Фінансова математика», «Географічна економіка», 
«Економічне моделювання та розв’язування економічних задач».

У старшій школі, як профільній, зміст предмета «Економіка» представлений 
окремими спеціальними курсами, які враховують інтереси, здібності та 
життєві плани учнів з одного боку, і відповідають профілю школи з іншого. До 
варіативної частини профільної школи віднесено такі економічні курси: «Основи 
підприємницької діяльності», «Власна справа», «Основи менеджменту», «Основи 
інтелектуальної власності», «Основи споживчих знань», «Основи сімейного 
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господарювання» тощо [4, с. 292]. 
Основними завданнями курсів за вибором є забезпечення вивчення 

економіки і споріднених з нею предметів на достатньому рівні. За їх допомогою 
відбувається трансформація наукових знань учнів в їх практичний досвід. 

Відтак, у процесі навчання курсів економіки, відбувається  розширення 
уявлень молоді про професійну діяльність у сфері економіки, отримання і 
закріплення  навичок обраного профілю, забезпечення рівня економічної 
підготовки, що дозволить старшокласникам продовжити навчання на економічних 
факультетах у вищих навчальних закладах.
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Sustainable development of tourism as part of sustainable social development is 
defined by the academic tourism community as one of the pillars that enhance positive 
opportunities and prevent negative trends of tourism development.

The experience of Canada as one of the post-industrial countries in developing 
its university programs could be of great value in studies of ecological tourism education. 
D. Bell et al. argue that the value of post-industrial society is first and foremost because 
it strengthens the role of science and cognitive values   as the main institutional need of 
society.

In Canada, the specifics of tourism education, its areas of specialization and 
training are defined by the tourism industry development trends of each of its provinces 
and territories, which in turn are determined by the peculiarities of recreational resources 
and protected areas. Thus, the importance of the environmental component of tourism 
education continues to grow [1, p. 107].

In this paper we analyze the concept of environmental education taking Brock 
University (Ontario) as a case in point. Ontario, along with British Columbia and Quebec, 
has the most developed tourism industry with the country’s largest percentage of workers 
engaged in the tourism industry [2]. In Ontario, the tourism sector accounts for 37.3% of 
all jobs in the province.

The Environmental Sustainability Research Unit at Brock University puts a 
mission of cross-disciplinary research in the field of environment, natural resources, 
sustainable development and social and environmental sustainability. It encourages 
cross-disciplinary, integrative and ecologically-oriented research undertaken by the 
faculty, librarians and students. Scientific principles of sustainable development serve as 
the basis for the cross-disciplinary and integrated approach. The Research Unit focuses 
on environmental issues that require urgent resolution. Major thematic areas of the 
conducted research include: “Innovation and sustainability of water resources”, “Adapting 
to climate changes”, “The protection of environment and socio-ecological systems”, and 
“Tourism and sustainable development”. 

The faculty of the cross-disciplinary Department of Tourism and Environment 
that was established in 2006 at Brock University are experts in their fields and highly 
qualified professionals in cross-disciplinary research, which makes it possible to integrate 
research into the university curriculum and the basic higher education on the whole. 
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Thus, the requirement of inclusion of theoretical and practical research into programs 
for the Bachelor’s degree of the Canadian Degree Qualifications Framework and the 
Qualifications Framework for the Hospitality/Tourism industry of Canada is satisfied [3; 
4]. 

The Department offers an innovative academic program for the Bachelor’s 
degree with major or Honours in Tourism and Environment («Management of tourism 
and tourism services» study field) [5]. The program emphasizes the interaction between 
the human and the environment at all levels - local, national and international, as well as 
the integration of economic, environmental and socio-political aspects.

Various individual research, joint research and field studies at home and abroad 
are aimed at developing critical and analytical skills, and knowledge of theoretical 
and practical issues. Students are introduced to the methodological fundamentals of 
conducting research in different contexts, ranging from individual projects during the 
semester to the thesis in their final year.

Summing up the above, it should be noted that sustainable development is one 
of the key issues nowadays and means a transitional or evolutionary process rather than 
a destination. Facilitating the transition of society towards sustainable development 
requires knowledge and understanding gained from previously non-existent scientific 
approach. The study of the Tourism and Environment undergraduate program offered 
by Brock University (Ontario, Canada) showed how the scientific, educational potential 
of universities may be used to address the significant ethical and scientific issues in order 
to ensure sustainable development of the tourism industry. Recognition and attempt to 
reconcile often contradicting social, economic and environmental imperatives – pollution, 
loss of biodiversity, economic inequality, unacceptable cultural changes that accompany 
tourism – are in the center of the analyzed program. 
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Актуальність дослідження зумовлена модернізацією системи управління 
освітою за Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 р.р., 
що передбачає перехід до програмно-цільового управління, за яким здійснення 
управлінських функцій відбувається шляхом упровадження проектів, що в 
комплексі становлять державні програми, спрямовані на вирішення низки 
сучасних проблем в освіті. Сучасні менеджери освіти діють в умовах кардинальних 
змін у суспільстві, що вимагає від них нових підходів до управління закладами 
освіти. Недостатня розробленість проблем щодо умов підготовки професійного 
менеджера освіти, підготовки до здійснення менеджерської діяльності, низький 
рівень наукової організації праці детермінують цілу низку труднощів і відхилень в 
управлінській діяльності менеджерів освіти.

Аналіз наявного наукового фонду з проблем управління проектами та 
менеджменту в освіті засвідчив, що публікації з управління соціально-педагогічними 
проектами не відповідають тим вимогам, які сьогодні ставляться до менеджерів 
освіти. Існує низка публікацій щодо управління інноваціями в освіті (Ю. Безверхня, 
Л. Даниленко та ін.), в яких розглядаються поняття „інноваційний освітній проект”, 
„інноваційна освітня програма”, водночас недостатньо розкрито методи, методики, 
інструментарій управління проектами. Учені (Н. Коломінський, В. Крижко, І. Мороз 
та ін.) лише частково торкаються питання управління проектами, наголошуючи 
на тому, що це одна зі складових діяльності керівника освітньої установи. Наукові 
дослідження з управління проектами (К. Грей, Е. Ларсон, А. Товб, Б. Тян тощо) 
здебільшого висвітлюють вузькі для своєї спеціальності питання, що не дають 
комплексного уявлення про проекти в галузі освіти і зокрема соціально-педагогічні 
проекти. Значний науковий інтерес становлять дослідження проблем соціально-
педагогічного проектування політики в різних галузях (Л. Глебова, В. Юсупов та 
ін.), складових соціально-педагогічного проектування (В. Вембер, В. Загвязинський 
тощо), соціально-педагогічних проектів як засобів функціонування соціальних 
організацій та різноманітних об’єднань (О. Біла, М. Горчакова-Сибірська, 
І. Колеснікова).

Недостатня розробленість означеної проблеми, відсутність науково-
обґрунтованого підходу щодо підготовки менеджерів освіти до управління 
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соціально-педагогічними проектами, а також нагальна потреба розробки 
новітніх методик професійного навчання спонукало нас до розробки й апробації 
експериментальної моделі та методики підготовки менеджерів освіти до управління 
соціально-педагогічними проектами (див. рис. 1).

 Експериментальна модель була побудована за принципом поетапної 
підготовки менеджерів освіти до управління соціально-педагогічними проектами. 
Для кожного з чотирьох етапів – інформаційно-когнітивного, репродуктивного, 
діяльнісно-креативного та аналітично-оцінювального – були визначені навчальні 
цілі, форми і методи.

Рисунок 1. Експериментальна модель підготовки менеджерів освіти до 
управління соціально-педагогічними проектами
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Метою першого етапу – інформаційно-когнітивного – були систематизація 
і розширення знань з управління соціально-педагогічними проектами, що 
передбачало застосування таких форм і методів роботи, як лекція, бесіда і дискусія. 
Завдання, що вирішувалися на першому етапі: 
систематизувати знання щодо класифікації проектів, специфіки розробки і 
функціонування соціально-педагогічних проектів; сформувати обізнаність з 
нормативно-правовими вимогами до проектної діяльності в соціально-педагогічній 
галузі, з інструментарієм і процедурами розробки соціально-педагогічних проектів; 
розширити й актуалізувати знання щодо видів, форм, моделей, організаційних 
структур проектної команди і специфіки їх функціонування під час реалізації 
соціально-педагогічних проектів. 

Метою другого етапу – репродуктивного – були розвиток і формування 
вмінь та навичок менеджерів освіти з підготовки, розробки і впровадження 
соціально-педагогічних проектів, що відбувалося у формі ігрового проектування. 
Завдання, що вирішувалися на цьому етапі: сформувати вміння визначати 
обмеження, стратегії та цілі соціально-педагогічних проектів, розробляти 
структурний план проекту, складати організаційну схему, визначати й описувати 
ролі у проекті, аналізувати оточення проекту, складати календарні плани; 
сформувати вміння управляти ресурсами і витратами соціально-педагогічних 
проектів; розвинути навички роботи з програмою МS Project і документацією 
проекту.

Метою третього етапу – діяльнісно-креативного – був розвиток умінь і 
навичок з формування проектної команди, управління її діяльністю, для чого 
активно використовувалися такі форми і методи роботи, як семінар, тренінг, 
розв’язання ситуацій-висловлень, вправи, міні-кейс стаді, ділові ігри. Завдання, що 
вирішувалися на цьому етапі: удосконалення знань щодо загальних основ статусно-
рольової поведінки, міжособистісної сумісності, адаптації і мотивації персоналу в 
проектній команді; формування вмінь організовувати й управляти комунікаціями 
і просторово-часовою організацією діяльності персоналу в проектній команді; 
удосконалення вмінь щодо прийняття ефективних рішень з урахуванням мети 
соціально-педагогічного проекту. 

Метою четвертого етапу – аналітично-оцінювального – було формування 
умінь аналізувати ефективність і результативність соціально-педагогічних 
проектів. Досягнення мети цього етапу відбувалось під час практичних занять 
у формі тренінгів, які надали змогу слухачам провести аналіз ефективності та 
результативності соціально-педагогічного проекту і розробити презентацію 
розробленого соціально-педагогічного проекту.

Проведена педагогічно-експериментальна перевірка ефективності 
запропонованої моделі підготовки менеджерів освіти до управління соціально-
педагогічними проектами підтвердила доцільність упровадження елективного 
курсу „Основи управління соціально-педагогічними проектами”, навчального 
посібника, методичних матеріалів і тестових завдань.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.

 
Вікторова Л. В.

кандидат педагогічний наук, доцент,
Україна, Київ

МОТИВАЦІЯ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ ІНТЕРЕС У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ

Управління мотивацією під час навчання іноземної мови є однією з 
головних проблем методики викладання. 

Мотиви є основним джерелом активності особистості, це психічні 
утворення, внутрішні духовні сили людини, що спонукають її до вивчення мови та 
вдосконалення своєї іншомовної компетентності, вони суб’єктивно відображаються 
у формі переживання, бажання, прагнення до певної мети. Мотивація є 
надзвичайно важливою сферою навчання, тому природно, що викладачі «хочуть 
працювати зі вмотивованими студентами» [1, с. 61], проте, не існує єдиної формули 
мотивування студентів у процесі навчання іноземних мов. Це може бути і інтерес 
до мови та культури, і загальне бажання виконувати завдання лінгвістичного 
спрямування, упевненість у собі і відчуття власної гідності, так само як терплячість 
і наполегливість. І, звичайно, не всі студенти мотивовані однаковими цінностями, 
потребамми, бажаннями. Деякі зі студентів будуть вмотивовані схваленням інших, 
деякі – подоланням проблем.

Поняття «мотивація» трактується багатьма вченими, проте під мотивацією 
часто розуміють або один конкретний мотив, або систему мотивів, до якої входять 
потреби, мета, інтереси в їхній складній взаємодії. «Унаочненою потребою» називає 
мотиви Т. Ганніченко [2, с. 74]. Вчена при цьому розмежовує предмети цієї потреби: 
«в одного студента як предмет потреби виступають знання професійної лексики, 
іншомовні знання, а в іншого – високий рейтинг з дисципліни, стипендія. У 
першому випадку мотив – внутрішній, в другому - зовнішній» [2, с. 74].

Аналізуючи мотиви з точки зору вивчення іноземної мови, Т. Ганніченко 
виділяє п’ять їх видів. Це мовні, країнознавчі (культурні), комунікативні, лінгвістичні 
та професійні мотиви [2, с. 75-77], називаючи комунікативний мотив основним 
показником сформованості мотиваційної складової навчання. Комунікативну 
складову мотиваційної сфери навчання дослідниця деталізує, виділяючи в ній 
такі рівні, які цілком можуть бути враховані в процесі формування іншомовної 
професійно-комунікативної компетентності:

−	 усвідомлення студентами ролі професійної комунікації у вивченні мов;
−	 розширення світогляду особистості студента і набуття мовних, 

країнознавчих, лінгвістичних знань у межах професійного та міжкультурного 
спілкування;

−	 формування комплексу комунікативних дій студентів і творче 
використання комунікативних знань і навичок для вирішення завдань навчання;

−	 самоствердження і самореалізація особистості студента, задоволення 
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міжособистісними стосунками в процесі професійної та міжкультурної комунікації;
−	 задоволення потреб у знаннях професійної термінології, мови ділових 

документів, формул увічливості [2, с. 76-77].
Деякі вчені стверджують, що мотивація грунтується лише на суб’єктивному 

досвіді студента та полягає лише в досягненні академічної мети. Особливу вагу 
така мотивація має при поєднанні з готовністю брати участь у заняттях, навчальній 
діяльності [1, с. 61]. Ю. Бабанський пропонує виділяти пізнавальні та соціальні 
мотиви [3, с. 146]. Перші пов’язані зі змістом навчального матеріалу та процесом 
його виконання, другі – із взаємодією студента з оточуючими.

Першу групу – пізнавальні мотиви, вчений ділить на: широкі пізнавальні 
мотиви, що полягають в орієнтації студентів на оволодіння новими знаннями і які 
характеризуються глибиною інтересу до знань; навчально-пізнавальні мотиви, що 
полягають в інтересі студентів до методів набування знань; мотиви самоосвіти.

Другу групу – соціальні мотиви, Ю. Бабанський ділить на: широкі соціальні 
мотиви (відчуття обов’язку, відповідальності в навчанні); вузькі соціальні 
мотиви (авторитет серед оточуючих тощо); мотиви соціального співробітництва 
(спрямованість до взаємодії в навчанні та постійне удосконалення його).

Мотиви поділяють на зовнішні та внутрішні. Внутрішні мотиви виступають 
в ролі найбільш продуктивних для результативності навчання. Виділяємо зовнішню 
мотивацію (широку соціальну, прагматичну, дистантну) та внутрішню мотивацію 
(комунікативну, лінгвопізнавальну та інструментальну) (рис. 1).

Рис. 1. Мотиваційна сфера навчання іншомовного спілкування
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Значення того чи іншого мотиву залежить від багатьох чинників: віку 

студента, рівня його вихованості, розумових здібностей та інтелектуального 
розвитку, суспільних, соціальних умов, у яких відбувається навчання, від 
оточення, професійної майстерності викладача, соціальної перспективи навчання. 
Розраховувати на позитивні результати від навчання можна лише при достатній 
мотивації навчальної діяльності. Для максимальної результативності процесу 
навчання та засвоєння матеріалу потрібно не механічно засвоювати навчальний 
матеріал, а розуміти всю важливість даного процесу. Результати навчання повинні 
мати велике значення для студента. 

Особливу роль у формуванні мотивації навчання студентів відіграє 
пізнавальний інтерес [4; 5; 6], наявність якого є однією з головних умов 
ефективності навчання і свідченням його правильної організації. Ураховуючи 
рекомендації В. Галузяка, М. Сметанського, В. Шахова, ми, слідом за вченими, 
виділяємо декілька основних факторів, які сприяють розвитку пізнавального 
інтересу: залучення студентів до самостійного пошуку і відкриття нових знань, 
розв’язування проблемних завдань; навчальна діяльність, як і будь-яка інша, 
цікава тоді, коли вона різноманітна; для появи інтересу до знань необхідне 
розуміння їх корисності, важливості; чим більше новий матеріал пов’язаний із 
раніше засвоєними знаннями та раніше сформованими інтересами, тим цікавіший 
він для студентів; навчання повинно бути важким, але посильним; яскравість, 
емоційність навчального матеріалу, схвильованість самого викладача суттєвим 
чином впливають на ставлення студентів до навчання [7, с. 55-57]. Пізнавальні 
інтерес студентів диференціюємо таким чином: інтерес до іноземної мови сприяє 
формуванню мотивів до аналізу мовних явищ, різноманітних за формою і змістом 
заняттям іноземної мови, до розвитку лінгвістичного мислення; можливість 
використання іноземної мови як засобу обміну інформацією, отримання знань з 
її допомогою, вивчення культури, історії, розвитку і сьогодення країни мови, що 
вивчається, розширення кругозору формує мотив ставлення до іноземної мови як 
необхідного засобу пізнавальної діяльності.

Суперечності також розуміємо як основну з рушійних сил процесу 
навчання, як складову мотиваційної сфери. Саме на ґрунті подоланні суперечностей 
базується процес пізнання, оволодіння новими знаннями, набуття досвіду 
нової діяльності, відбувається перехід від незнання до знання. Незадоволеність 
рівнем наявних знань і потреба в оволодінні новими знаннями, що є наслідком 
усвідомлення суперечностей, спонукає студентів до навчальної активності та 
стимулює її активність у вирішенні пізнавальних завдань, є внутрішнім мотивом 
навчальної діяльності.

Вчені вважають [8, с. 122], що до основних суперечностей належать: 
суперечності між постійно зростаючими вимогами суспільства до освіти, які 
зумовлені соціально-економічними, політичними змінами в навколишньому 
світі та можливостями навчального процесу в даний момент; між пізнавальними 
завданнями, що ставляться перед студентами в ході навчальної роботи, і рівнем їхніх 
знань, умінь, навичок та інтелектуального розвитку; між засвоєними знаннями та 
умінням їх використовувати при вирішенні практичних завдань; між викладанням 
і навчанням, що вимагає самостійності та певного рівня свідомості слухачів; між 
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фронтальним викладом знань та індивідуальним сприйняттям їх слухачами. 
Одним із завдань викладачів є вчасно помітити суперечності та, 

шляхом розкриття змісту та практичної важливості опанування іноземної мови, 
стимулювати та мотивувати процес пізнавальної діяльності студентів, визначити 
чинники, які є потужним джерелом мотивації до іншомовного спілкування 
та основні детермінанти, які впливають на внутрішню мотивацію студентів. 
Перспективами подальших досліджень вважаємо необхідність розробки анкети 
для визначення ступеня мотивації та опитувальник для якіснішого розподілу 
кандидатів за групами вивчення іноземних мов.
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«Учиться только по учебникам, монографиям и статьям – все равно, что 
пытаться овладевать тайнами мастерства пианиста по самоучителю» 

Г. Будкер

В условиях века информационных технологий роль педагогов  незаслуженно 
отводят назад. Поэтому определение значимости педагога в современном мире 
актуальная проблема.

Стимул для молодых педагогов в совершенствование своих  знаний, умений, 
навыков и представление новых качественных подходов  преподавания обучаемым, 
сформировать и воспитать новое поколение современных педагогов с глубокими 
знаниями своего предмета, является основными задачами педагогов с большим 
опытом работы в вузах.

За время обучения в средне специальных и высших учебных заведениях 
обучающиеся встречаются со многими педагогами, с их методами, методиками,  
стилями преподавания. И каждый обучающийся за это время находит своего во 
всем совершенного педагога, кто-то идет дальше в своих поисках.

Каким же должен быть современный, совершенный педагог?  - для каждого 
студента этот вопрос имеет свое значение. Для кого-то это человек с большим 
багажом знаний, умений. Для другого  - это человек, который может войти в 
духовный мир студента и дать ему то, что не могли дать другие педагоги. Для других 
– это просто идеал, на которого они равняются, растут и совершенствуются. Одним 
словом каждый понимает это по своему - с точки зрения своего мировоззрения.

Каждый любящий свою профессию педагог должен быть ответственен за 
судьбу каждого своего учащегося. Это человек с профессиональными знаниями не 
только своего предмета, но и психологии. Ведь каждый педагог обладает большим 
количеством знаний, но не каждый может правильно их преподнести обучающимся, 
доходчиво, ясно, заинтересовать, впечатлить, окунуть обучаемого в мир новых 
знаний. Но в любом случае идеальный педагог познается не в классической ситуации. 
Прежде всего, как бы ни звучало банально, это профессионал. Профессионализм – 
это умение понимать суть поставленной задачи и способность находить быстрые и 
эффективные пути для достижения результата. Это способность к компетентному 
выполнению функциональных обязанностей; уровень мастерства и искусности в 
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определенном виде занятий. 
Педагог, получающий удовольствие от своей работы, сделает так, чтобы 

дети тоже радовались каждому уроку. Часто мы наблюдаем, что учащиеся идут 
не на сам урок, а к учителю, который ведет тот или иной предмет. Поэтому важно 
заинтересовать учащихся, использовать не только традиционные, но и современные 
технологии, формы и методы обучения. В наш век информационных технологий 
современный педагог быстро улавливает новые веяния, применяет их в работе и 
находится всегда «на шаг впереди».

Совершенный педагог стремится к постоянному повышению своего 
профессионального уровня, обладает организаторскими умениями, способен 
понимать ученика и, конечно же, любит и уважает детей. С педагога учащиеся 
берут пример, поэтому он должен оказывать на них положительное воспитательное 
влияние. Влияние педагога должно ориентировать воспитанника на определённое 
отношение к социальным и духовным ценностям. Педагогу должны быть 
свойственны такие деловые качества как трудолюбие, работоспособность, 
психологическая устойчивость, организованность, ответственность, 
дисциплинированность и пунктуальность. Он должен быть эрудирован, терпелив, 
добродушен, находчив, вежлив и общителен.

Л.Н. Толстой писал: «Не тот учитель, кто получает воспитание и образование 
учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть 
и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана 
только жертвами, которые человек приносит своему признанию». « Если учитель 
имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 
любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочёл 
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель»[6,с.131].

В заключении хотелось бы добавить, современным педагогом можно 
считать только того, который хорошо эрудирован и всесторонне развит, способен 
заинтересовать студента и подвигнуть его на новые открытия. Педагог не должен 
забывать о том, что в школу приходят учиться без багажа знаний, что там только 
осваивают темы – а значит, вполне еще могут допускать ошибки. 
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