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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Р.С. Гуревич
м. Вінниця
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕРЕХОДУ ОСВІТИ
ДО ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ
Дистанційні форми навчання поетапно долучаються до класичних і традиційних канонів
університетської освіти. Загальновизнаним є той факт, що найбільш універсальною та
перспективною технологією дистанційної освіти, що забезпечує доступ до системи
дистанційного навчання як студента (учня), так і викладачів, на будь-якому рівні
інформаційних ресурсів – внутрішньовузівському, національному та світовому, – називають
мережеву Інтернет-технологію.
Аналіз процесів, що відбуваються в системах освіти різних країн світу [1; 3; 4; 5], дозволяє
розглядати систему освіти як еволюціонуючу. Дистанційні технології одержання освіти можна
сприймати як природний етап еволюції системи освіти від класичного університету до
віртуального, що приблизно дорівнює переходу від дошки з крейдою до комп’ютерних
навчальних програм, або від книжної бібліотеки до електронної, від аудиторії звичайної до
віртуальної аудиторії будь-якого масштабу тощо. Ці процеси не носять антагоністичного
характеру. Вони дозволяють співіснувати в рамках навіть однієї системи освіти різним
освітнім технологіям.
Необхідно наголосити на відсутності різкого переходу між рівнями еволюційної моделі. Як
правило, слід накопичити певний і достатній досвід роботи на попередньому етапові. Практика
впровадження технологій дистанційного навчання в провідних вузах Великої Британії, США, Франції,
Німеччини, України, Польщі, Росії та ін. країн свідчить, що нині практично в кожному університеті,
коледжі, професійно-технічному навчальному закладі розробляються власні програми розвитку
дистанційної освіти. Згідно з цією програмою, організація дистанційної освіти як форми навчальної
діяльності навчального закладу, пов’язана із загальним процесом інформатизації суспільства та
спрямована на досягнення таких цілей:
– розширення освітніх можливостей;
– збільшення контингенту тих, хто навчається;
– поглиблення процесу інформатизації системи освіти;
– розвиток можливостей впровадження інформаційних технологій;
– ефективність використання інформаційно-технічної бази;
– зниження вартості навчання.
У відповідності до цих цілей головними завданнями впровадження дистанційної освіти
ми вважаємо:
– удосконалення освітніх комунікаційних можливостей навчального закладу;
– підготовка викладацьких кадрів, які володіють сучасними інформаційними
технологіями;
– накопичення інформаційно-освітніх баз даних і баз знань;
– розробка сучасних методик дистанційного навчання та відповідного програмного
забезпечення;
– створення та реалізація інформаційних моделей віртуальних навчальних закладів.
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Дистанційне навчання можна використати для таких видів підготовки висококваліфікаційних
кадрів:
– очної форми навчання з метою створення умов індивідуалізації освіти, підвищення
навчальної активності та самостійності тих, хто навчається, й інтенсифікації навчального
процесу;
– заочної форми навчання за повною та скороченою програмами з метою зниження
вартості витрат на освіту й надання можливостей позавузівської навчальної праці;
– підвищення кваліфікації за всіма освітніми напрямами університету з реалізацією
можливостей неперервності освіти;
– короткотермінових курсів підготовки з актуальних напрямів професійної та
суспільної діяльності.
Як дистанційні технології навчання можна використовувати такі:
– Інтернет-технологїі для організації прямої та опосередкованої мережевої взаємодії
викладачів і студентів (учнів) і забезпечення мережевого доступу до навчальних матеріалів з
дистанційним контролем навчання та підсумковою атестацією;
– case (кейс)-технології у вигляді спеціально підготовлених комплектів навчальнометодичної документації, що дозволяє самостійне засвоєння навчального матеріалу з
використанням контрольних завдань і підсумковою атестацією;
– mass-media (масс-медійні) технології для організації єдиного освітнього простору
розповсюдження навчальних аудіо- та відео матеріалів і телетрансляцій навчальних занять
супутниковими каналами зв’язку.
Досвід кращих українських і російських ВНЗ свідчить, що на першому етапові розвитку
дистанційної освіти мають бути створені необхідні умови, здійснені підготовка й
удосконалення інформаційно-технічної бази навчального закладу, що включає:
– збільшення пропускної здатності каналів зв’язку університету з глобальною мережею
(мережами) з контролем графіка роботи підрозділів та дисплейних класів;
– налагодження Інтернет-серверу та поштового серверу для організації мережевого
обміну освітньою та навчальною інформацією, а також здійснення контролю за навчальним
процесом, у тому числі авторизацією доступу до інформаційних ресурсів університету;
– об’єднання всіх підрозділів університету єдиною телекомунікаційною системою для
забезпечення вільного обміну інформацією, як у середині університету, так і з зовнішніми
організаціями;
– забезпечення прямого виходу в глобальні мережі зі всіх дисплейних класів університету;
– створення спеціалізованих аудиторій для організації відеотрансляцій і відеоконференцій;
– організація доступу до системи супутникового телебачення в спеціалізованих аудиторіях;
– створення спеціалізованої навчально-методичної лабораторії для апробації розроблених
навчально-методичних дистанційних матеріалів, тестування методик здійснення дистанційного
навчання та контролю організації підготовки викладачів для системи дистанційної освіти та їхньої
сертифікації;
– придбання та розроблення відповідного програмного забезпечення для контролю за
дистанційним навчальним процесом.
Для нормативної документальної бази системи дистанційної освіти університету треба
створити необхідні матеріали, серед яких головними є такі:
1. Положення про порядок організації навчання за дистанційною формою.
2. Положення про викладачів-т’юторів дистанційної освіти та порядок їхньої сертифікації.
3. Пакет документів різнобічної спрямованості – загальної (анкети, заяви і т.ін.), юридичні (угода,
контракт і т.д.), економічної (визначення кошторису з усіх видів дистанційної підготовки та розроблення
прейскуранту оплати дистанційних освітніх послуг, а також умов оплати навчальної та методичної
праці, професорсько-викладацького складу, зайнятого в системі дистанційної освіти).
Для навчально-методичної бази визначено базовий комплект навчально-методичної
документації з кожної навчальної дисципліни відповідної форми дистанційної підготовки, до
складу якого входять:
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1. Державний стандарт спеціальності.
2. Типовий навчальний план.
3. Робочий навчальний план.
4. Робоча навчальна програма курсу.
4.1. Анотація (мета та завдання курсу).
4.2.Повний текст програми (відповідні розділи робочої навчальної програми).
5. Методичні вказівки з самостійної роботи з курсу.
6. Теоретична частина курсу.
6.1. Комплект лекцій.
6.2. Навчальний посібник.
6.3. Методичний посібник.
6.4. Хрестоматія.
6.5. Словарь термінів (глосарій).
7. Практична частина курсу.
7.1. Практичне, семінарське заняття (методичні вказівки, збірник завдань, перелік тем
для обговорювання).
7.2. Лабораторна робота (завдання до лабораторної роботи, методичні вказівки, приклад
оформлення завдання).
7.3. Курсова робота (завдання на курсову роботу, звіт про курсову роботу, приклад оформлення
звіту).
7.4. Курсовий проект (організаційні умови, методичні вказівки до виконання курсового проекту).
8. Форми звітності (завдання, тести, задачі, реферат, курсова робота, курсовий проект).
Для здійснення дистанційного навчального процесу, розробки та підготовки дидактичних
матеріалів з усіх форм дистанційної освіти мають бути створені авторські колективи – професорськовикладацький склад для роботи в системі дистанційної освіти, розробники методичного забезпечення.
Постійно повинен діяти навчальний семінар дистанційних форм навчання для методичного
забезпечення дистанційного навчального процесу на базі редакційно-видавничого відділу,
інформаційно-аналітичного центру університету, організовано тиражування підготовлених дидактичних
матеріалів.
Пропоновані в системі дистанційної освіти навчальні курси прийнято поділяти на два види:
кредитні та некредитні. Під “кредитним” розуміють курс, що офіційно затверджений в
акредитованому навчальному закладі. Він зараховується студентам в рамках навчальної програми
з будь-якої спеціальності та в підсумку веде до одержання диплому (в країнах, що приєдналися до
Болонського процесу, до одержання першого або другого наукового ступеня – бакалавра або
магістра). Під “некредитним” розуміють курс, призначений для одержання додаткової або
післядипломної освіти (скажімо, підвищення кваліфікації) та який не веде до одержання
диплому.
На початковому етапі в результаті створеної попередньо технічної, нормативної та
методичної бази можна здійснювати підготовку за такими видами навчання:
– підвищення кваліфікації викладачів вищих і середніх навчальних закладів;
– сертифікаційні заочні курси з вивчення програмних продуктів провідних фірмрозробників програмного забезпечення;
– короткотермінові курси з інформаційних технологій, бізнес-адміністрування, правовій
підготовці, мовній підготовці в діловій і науковій практиці.
На наступних етапах вирішуються такі завдання:
– переведення заочної форми навчання на дистанційну;
– апробація технологій здійснення дистанційного навчання та верифікація систем
контроля за навчальним процесом;
– тестування інформаційно-технічної бази навчального закладу з реалізації дистанційної форми
навчання;
– накопичення інформаційно-методичної бази системи дистанційної освіти;
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– оптимізація розподілу функціональних обов’язків між підрозділами університету з
формування ефективних способів дистанційного навчання;
– відслідковування якості підготовки тих, хто навчається за дистанційною формою;
внесення відповідних змін до змісту методичних матеріалів, їхню форму та способи доступу;
– добір оптимальних форм дистанційної підготовки;
– здійснення економічного аналізу витрат та прибутків системи дистанційного навчання;
– розвиток освітньо-інформаційних і науково-інформаційних взаємозв’язків навчальних і
наукових організацій відповідного регіону з підготовки кадрів та вирішення регіональних завдань.
Розвиваючи систему дистанційної освіти, можна запланувати кооперацію діяльності в
цій галузі з іншими навчальними закладами з реалізації спільних проектів, у тому числі:
– одночасне одержання кваліфікації з декількох спеціальностей у результаті навчання;
– створення відкритих освітніх структур з неперервних систем навчання й розвитку;
– освітня підтримка української діаспори за кордоном;
– дистанційна взаємодія викладачів ВНЗ у рамках різного роду мережевих заходів:
семінарів, конкурсів, олімпіад тощо.
Результати інформатизації навчальної діяльності дозволяють забезпечити значний рівень
інформаційної підготовки випускників, озброїти їх сучасними інформаційними технологіями
для майбутньої інформаційної діяльності, підвищать статус університета в світовому
освітньому просторі.
Дистанційні інститути, відкриті університети як освітні структури з’явилися декілька
десятків років тому. І сотні тисяч студентів нині можуть набути освіту, використовуючи
дистанційне навчання. В Україні дистанційна форма навчання поки ще не стала масовим
явищем, проте вже зараз можна з переконанням говорити, що популярність цієї нової форми
освіти, її переваги над традиційним навчанням за декілька років приведуть до впровадження
дистанційної форми одержання освіти в практику багатьох ВНЗ.
У форматі наукових досліджень з держбюджетної тематики нами розробляється модель
так званого відкритого університету, що здійснює навчально-наукову діяльність за
допомогою дистанційної освіти.
Проектом передбачене створення єдиного освітнього простору для підготовки та перепідготовки
кадрів, що підтримує концепцію неперервної освіти, використовує масові освітні інформаційні
технології та покликане значно піднести конкурентоздатність освітньої галузі.
Відкритий університет базується на тих самих принципах, що викладені в Болонській
декларації 1994 року, коли ректори 31 європейського вищого навчального закладу зібралися
в Італії та вирішили об’єднатися в єдиний освітній простір для підвищення якості та
конкурентоздатності європейської освіти на світовому ринкові освітніх послуг і необхідності
розширення для європейців можливості навчання та працевлаштування в будь-якій країні
незалежно від країни проживання.
До таких принципів побудови відкритого освітнього Середовища відносяться:
– автономія з відповідальністю;
– освіта як відповідальність перед суспільством;
– вища освіта, що заснована на наукових дослідженнях;
– якість як наріжний камень формування галузевого університету;
– формування довіри;
– мобільність;
– привабливість.
Ядром корпоративного відкритого університету може слугувати інформаційно-освітній портал
навчального закладу як основний ресурсний центр і дистанційна форма навчання як найдинамічніша
за умов значного географічного охоплення студентів (учнів). Одним із напрямів створення
корпоративного порталу має бути наповнення розподіленої електронної бібліотеки навчальнометодичними й іншими інформаційними ресурсами. Інформація відкритої частини порталу
формується як централізовано (шляхом розміщення нормативних документів, наукових публікацій та
ін.), так і навчальними закладами, що входять до складу корпоративного відкритого університету.
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Унікальні матеріали та розробки кожного вищого навчального закладу залишаються при цьому
власністю ВНЗ-розробника, а доступ до них у самому порталі здійснюється лише за умов
персональної регістрації слухача та взаємодії відповідних деканатів ВНЗ.
В основу концепції портала покладено принципи розумного поєднання відкритої базової освіти та
суворо персоніфікованого доступу до унікальних навчальних матеріалів з спеціальностей вузівучасників консорціуму. На першому етапі зберігається принцип автономності організації та
проведення навчального процесу, під час якого навчальний заклад самостійно здійснює налагодження
й управління своїм освітнім процесам, а структура та дизайн Інтернет – сторінок (Web-site) є
оригінальними для кожного навчального закладу. Проте, в подальшому, для кожного навчального
закладу, що користується ресурсами освітньо-інформаційного портала, має бути розроблений єдиний
підхід до оформлення (що враховував би специфіку галузі) та структурування матеріалів
корпоративного порталу з метою комфортності пошуку та роботи з матеріалами електронних
бібліотек.
У рамках роботи над проектом ми запропонували структуру галузевого відкритого
університету (педагогічного). Деякі з його елементів уже розроблені авторами проекту,
зокрема, організаційне та методичне забезпечення, розробляється технологічне забезпечення,
йде праця над іншими та взаємодія між собою різних структур проекту.
Нами запропонована така структура відкритого корпоративного університету (табл. 1):
Таблиця 1
Структура корпоративного відкритого університету
Елементи структури
Організаційне забезпечення

Програмне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Технічне забезпечення
Математичне забезпечення

Технологічне забезпечення

Методичне забезпечення

Наповнення структурного елементу
Структура управління:
 освітнім процесом;
 підготовкою змістової частини;
 моніторингом якістю;
 освітніми траєкторіями студентів.
o системне програмне забезпечення;
o прикладне програмне забезпечення;
o програми доставки інформації.
- бази знань;
- бази даних;
- бібліотеки (класичні та електронні).
 засоби індивідуальної роботи;
 засоби групової роботи;
 засоби підтримки мережевих технологій.
Розроблення моделей:
 інформаційних потоків;
 управління;
 навчання;
 моніторингу якості.
 форми навчання (дистанційна, заочна,
екстернат тощо);
 технології дистанційної освіти (кейс,
мережева, традиційна тощо).
Предмети (навчальні дисципліни) та їхнє
забезпечення з урахуванням використання
технічних засобів і самостійної роботи.
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Кадрове забезпечення

Наукове забезпечення

– підготовка професорсько-викладацького
складу (т’юторів, консультантів, викладачів);
методистів, навчально-допоміжного складу;
адміністраторів;
– перепідготовка та підвищення
кваліфікації персонала;
– атестація.
Вироблення методології:
 освітнього процесу;
 створення контакту;
 способів і засобів інтенсифікації
навчального процесу;
 управління якістю освітнього процесу.
Проблеми стратегічного планування.
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І.Г. Барановська
м. Вінниця
ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУТІ
Постановка проблеми. Одним із головних орієнтирів сучасної педагогіки є процес формування
знань, умінь, навичок, творчих якостей дитини, розкриття її можливостей, здібностей, творчого
потенціалу. Головною метою освітніх зусиль є створення соціально-педагогічних умов, сприятливих
для інтенсивного самоствердження, самовираження та самореалізації особистості. Тому проблема
самореалізації особистості підлітків, їхня спроможність у мінливій реальності спиратися, перш за все,
на власні сили, власний розум і волю стає у ряд гострих і актуальних.
Невирішені питання проблеми. Як показали наші дослідження, на сьогоднішній день, не існує
якогось одного напряму, єдиної думки, щодо самореалізації особистості в суспільстві.
Метою статті є розкриття поглядів авторів на проблему самореалізації та самоактуалізації
особистості в історичному розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питання про присутність у людини
творчого початку та потреби у самореалізації були і є актуальними з давніх часів.
Представники різних наук вважають проблему самореалізації особистості складною та
багатоплановою саме завдяки багатоваріантності визначень та багаточисельності шляхів
вивчення самого об’єкту дослідження. Є різні підходи щодо вирішення даної проблеми:
загально філософський, психологічний, педагогічний.
Загально відомо, що методологічною основою педагогіки є філософія. Розглянемо як дана
проблема розроблялась ученими-філософами. У філософських системах стародавнього світу, зокрема
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в Августина, Аристотеля, Сократа суб’єктивне вважалося основою особистості, яка повинна здобувати
освіту шляхом самостійного пошуку її сенсу. Метою життя людини вважався максимальний розвиток
її фізичних і духовних здібностей, по суті її самореалізація. Ці думки знайшли відбиток у тогочасних
концепціях, що передбачали гармонійний розвиток особистості та отримали своє втілення в організації
навчально-виховного процесу в афінських школах-палестрах. Головним елементом навчального
процесу були зустрічі та спілкування учнів з відомими мудрецями, з видатними державними,
політичними діячами, які досягли значних успіхів у своїй сфері діяльності, що сприяло формуванню в
учнів знань і навичок, необхідних для їхньої успішної самореалізації в майбутньому.
В середньовічній філософії та ідеології людське життя розглядалося як підготовка до
життя потойбічного, тому його смисл вбачали не у всебічному розвитку особистості, а в
покірності, в угамуванні бажань і пристрастей, в аскетизмі та мінімізації потреб.
Характерним в цьому плані є вчення, створене Августином, згідно з яким у світі існують дві
держави – небесна і земна. В земній державі панують зло, насильство, і несправедливість,
породжені свободою волі, від якої слід звільнитися, очиститися; спасіння ж душі полягає в
пошуках Бога й реалізації його замислів – творити благо [1]. „Очищення” від свободи волі
автоматично передбачає звільнення від власної індивідуальності, неповторності,
унікальності, тобто від рис, за які суспільство повинно шанувати людину. В силу соціальноекономічних та світоглядно-ідеологічних умов, ідея самореалізації особистості не могла бути
адекватно вирішена тому не знайшла належного концептуального розвитку.
Таким чином, у філософських школах Давнього Сходу, Античності та Середньовіччя
діяльність людини розглядалась як засіб самореалізації Абсолюту чи Бога, а самореалізація
окремого індивіда виступала спробою довести себе до рівня цього ідеалу.
Філософи епохи Відродження здійснили поворот світогляду до самоцінності сутнісних
сил та діяльності особистості. Саме тому ця епоха отримала другу назву – епоха „гуманізму”.
В центрі уваги її діячів (Вітторіно де Фельтре, Еразм Роттердамський, Франсуа Рабле,
Мішель Монтень та інші) стала людина, з її земними цілями та інтересами. Це була епоха
титанів думки, літератури та мистецтва – Ботічеллі, Боккаччіо, Бруно, Галілея, Леонардо,
Рафаеля, Петрарки та інших. Будучи всебічно розвиненими людьми вони вважали творчу
обдарованість та всебічність нормальною та необхідною рисою справжньої людини, яку
потрібно розвивати. Саме в діяльності людина реалізує себе, вона має працювати, „знаючи,
ніякої посмертної відплати не буде, тому що та висока насолода, якої прагне ентузіаст,
немислима без доблесних діянь” [5, с. 167].
Помітним внеском у розробку нового образу людини стало вчення про свободу, створене
наприкінці ХVстоліття П. Мірандолою. Дотримуючись думки про те, що людина внаслідок її
особливої природи причетна і до людського, і до божественного, він розглядав свободу як
основний елемент і одну з головних умов гідності індивіда, який має право на власне
бачення цінностей життя, право робити те, що хоче, і стати тим, ким бажає. На його думку,
сутність людини полягає в тому, що вона не обмежена жодними стандартами і вільна у
визначені своїх цілей, потреб й інтересів. Разом з тим, саме від людини залежить вибір
шляхів і методів досягнення обраних цілей, що передбачає відповідальність перед
суспільством і собою за свої вчинки, тобто певне обмеження своїх дій [4, с. 512].
Таким чином, епоха Відродження була епохою народження нової, справжньої науки, яка
ґрунтувалась не на абстрактно-схоластичних домислах, а на досвіді та на реальній філософії,
що йшла від фактів до їхніх узагальнень і використовувала функцію загальнонаукового
методу дослідження.
Наступним етапом досліджень стали праці Ф. Бекона, Р. Декарта, Б. Спінози. Англійський
філософ Ф. Бекон вважав, що „людині недостатньо пізнати саму себе, необхідно знайти спосіб, за
допомогою якого вона зможе розумно, вміло показати, виявити себе і насамкінець змінити себе і
сформувати”. Якщо людина, в силу своїх природних здібностей, не пристосована до обраного
життєвого шляху, „Необхідно при першій же нагоді зійти з нього і стати на інший” [2, с. 365].
Цікавими, на нашу думку, є погляди нідерландського філософа Спінози, про те, що
ціллю знань є панування над природою та удосконалення людини; воля, як і інші психічні
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процеси, детермінована, а ілюзія її свободи виникає в наслідок незнання причин людських
діянь. В природі людини закладено устремління людини до самозбереження. Воно
виражається в духовно-тілесному акті – тяжінні, яке разом з первинними емоціями – радістю
та смутком є основою багатства мотивів та почуттів людини. Радість збільшує тяжіння
людини до дій, смуток його обмежує.
Таким чином, в епоху пізнього Відродження та початку Нових часів народжується
сучасне природознавство і суспільствознавство, що стали справжніми науками про Людину,
її фізичні та духовні якості, про їхні формування та розвиток як процес самореалізації,
самоздійснення особистості.
Погляди мислителів періоду від Нового часу до кінця ХІХ століття відрізнялися
оригінальними тлумаченням мети індивідуальної самореалізації та вирішенням проблеми
свободи, їх об’єднує розв’язання проблеми самореалізації особистості в контексті творчої
діяльності.
В рамках класичної німецької філософії зроблено дальший крок в осмисленні сутності людини та
основних факторів її розвитку. Перша спроба виділити проблему самореалізації особистості, що
містилася в його обґрунтуванні феномена „свобідної волі”, в окремий предмет дослідження належить
І. Канту. На думку вченого, воля є не що інше, як практичний розум, тобто здатність обирати лише ту
мету (ціль), яку розум визнає необхідною, а значить, доброю, оскільки сенс життя людини, її
призначення полягає в тому, щоб творити добро [3, с. 263]. Разом з тим філософ підкреслював, що
людині притаманний егоїзм, унаслідок якого її наміри здебільшого ґрунтуються не на сумлінному
виконанні обов’язку, а лише на власних інтересах. Отже, І. Кант створив ідеальну модель
самореалізації особистості, але водночас піддавав сумніву можливість її втілення в практичному
суспільному житті.
Важливим, на нашу думку є вчення Готліба Фіхте, який в своїй концепції „діла-діяння”
вперше на належному теоретичному рівні обґрунтував тезу про те, що суть людини – в її
діяльності. На його думку тільки в ході предметної діяльності людина проявляє себе, формує
та розкриває свої людські , сутнісні сили та якості.
Г. Гегель продовжив дослідження Г. Фіхте, розкривши основні характеристики доцільної
діяльності людини, зокрема структуру цілепокладання та її вплив на формування людської
особистості. Він відзначив, що при виконанні того чи іншого виду діяльності людина ставить
мету, яка продиктована своєрідністю цієї діяльності, при цьому вона реалізує власні цілі.
„Безконечне право суб’єкта полягає в тому, що сам він знаходить задоволення у своїй
діяльності і в своїй праці”. Г. Гегель розшифрував виявлену ним ідею самореалізації людини
як її ставлення „самої себе до себе”. Він розумів самореалізацію виключно як реалізацію ідеї,
духу, трактуючи діяльність лише як духовний процес. Гегелівська концепція людини і
людської діяльності була піддана критиці з боку Фейєрбаха, який вбачав призначення
людини у виконанні та реалізації життєвих цілей.
Наприкінці ХІХ століття в буржуазній теорії моралі виникла течія „етика самореалізації”, ідеї
якої розвили філософи різних напрямків – проективні ідеалісти (Ф. Брэдли, Дж. Мак-Таггарт,
Дж.С. Макензи, Б. Бозанкет – Англія; Дж. Ройс – США), американські й французькі персоналісти
( Б. Боун, М. Колкинз, У. Хоккинг, Э. Мунье, Ж. Бастид), італійський неогегельянец Кроче та
ін. Вони бачили мету моральної діяльності в реалізації кожним індивідом свого
„внутрішнього Я”, що вважали унікальним і неповторним. Безліч індивідуальних «Я» вони
включали в якусь всеохоплюючу систему «абсолютного Я» (іноді трактованого як Бог),
стосовно якого перші виступали як частини єдиного цілого [5, с. 417].
Слід зазначити, що проблеми: самореалізації, розвитку пізнавальних здібностей людини
в творчому процесі, знайшли відображення в філософії романтизму. Цікавою, на наш погляд,
є теорія А. Шопенгауера (напрям „філософії життя”), який вважав всю навколишню
діяльність результатом дії всеосяжної, але хаотичної світової волі, внаслідок чого людина
існує в царстві випадковостей і помилок, чим зумовлений її егоїзм; викоренити його
можливо шляхом обмеження власної „свободної волі”, тим самим відмовившись від своєї
індивідуальності. На думку Ф. Ніцше (1844-1900 рр.), існуючий раніше зразок особистості
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вичерпав себе, йому на зміну має прийти новий тип – „надлюдина” самореалізація якої
полягає у встановлені диктату своєї волі над волею інших людей. В працях Ф. Шлегеля
„Філософія життя” та „Філософія історії”, теорія пізнання розроблена з точки зору взаємодії
об’єктивного і суб’єктивного, загального та особливого. Самовиявлення розглядається як
цілісній вираз людської сутності; почуття забезпечує його багатомірність, а уява – повноту та
різнобічність реалізації.[1, с. 467]
Філософи В. Гумбольдт, К. Маркс, М. Вебер розробляли теорії, що базувалися на ідеї
про силу людського розуму і розглядали самореалізацію як першочергову умову ефективної
життєдіяльності суспільства. Так, В. Гумбольдт вважав людину схильною до добра за своєю
природою, їй притаманна потреба найширшого розкриття власних можливостей у процесі
особистісної діяльності та обміну з іншими, рівними собі індивідами. Вчений розробляв
ідеєю про велич людини. К. Маркс виділяв людський розум як головний чинник подальшого
процесу самореалізації, а працю – головною сферою самореалізації людини, сутність якої
визначається системою суспільних відносин у певний час. М. Вебер розвинув ідею про те,
що головною умовою ефективного функціонування економічної, соціальної та культурнодуховної сфер суспільства, а водночас запорукою матеріального добробуту індивіда, його
морального задоволення та сумлінного виконання релігійного обов’язку перед Богом є
професійна самореалізація особистості.
Таким чином, мислителі матеріалісти вважали, що прагнення людини до самореалізації має не
інстинктивне філогенетичне походження і , своїм існуванням зобов’язано „другій людській природі”,
яка включає в себе: трудовий спосіб існування; присутність розуму; специфічну людську взаємодію
між особами – спілкування за допомогою другої сигнальної системи. На їхній погляд, прагнення до
уособлення, що стало можливим на певній ступені розвитку суспільства, стало передумовою розвитку
людської індивідуальності, а звідси потреби в самореалізації, тобто потреба та прагнення до
самореалізації – родова потреба людини.
Вагомий внесок у розробку проблеми самореалізації зробили представники екзистенціоналізму
Франкфуртської школи, „гуманістичної філософії – К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр. На їхнє
переконання, досягнення цивілізації породили віру в безмежні можливості людського розуму, але
повсякденне життя свідчить, що людина виявляється цілком залежною від тих речей, подій і явищ,
які вона сподівалася контролювати; постійно „занурюється” у стрімкий потік життя,
перетворюючись на його частку, перебуває в стані безпорадності перед хаосом навколишнього
світу. Тому для досягнення справжнього буття, справжньої самореалізації особистість повинна
відкрити ті її форми , які зумовлені потребами буденного життя, стимулюють людську сутність
усталеними стереотипами, обмежують творче начало особистості.
Висновки. Отже, особливості ХХ століття, яке, з одного боку, характеризувалося
економічним, політичним і загальнокультурним динамізмом, швидкими темпами науковотехнічного прогресу, а з іншого процесом руйнації культурних цінностей, невлаштованістю
буття окремого індивіда, зміцненим людського життя, зумовила актуалізацію в нових умовах
питання про те, що таке насправді людина, які мотиви її поведінки, чому особистість,
реалізуючи власні потенційні сили, загрожує своєму існуванню.
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Н.В. Вавилова
г. Винница
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВЫБОРКИ
В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
На практике определение необходимой численности выборки часто составляет
серьезную проблему. Она связана, в частности, с недостаточной разработанностью таких
вопросов как оценка вариации изучаемых признаков, обоснование численности выборки при
изучении нескольких признаков, и ряда других.
Трудности порождаются и тем, что кроме чисто статистических в определении необходимой
численности выборочной совокупности важное значение имеют факторы организационного порядка
(обеспеченность обследования ресурсами, длительность обработки, срочность представления
результатов и т.п.). Согласование объема выборки с материальными, финансовыми, кадровыми
ресурсами вызывает определённую сложность. Всё это дает основание некоторым исследователям
говорить о том, что проблема определения объёма выборки аналогична решению системы уравнений с
многими неизвестными, в которых число уравнений меньше числа неизвестных.
Одним из наиболее важных и в тоже время наиболее сложных вопросов необходимого объёма
выборки в социальных исследованиях является определение показателя вариации изучаемого признака.
При подготовке выборочного наблюдения у его организаторов часто отсутствуют необходимые для
расчетов данные. Основой оценки степени колеблемости изучаемого признака служат, как правило,
материалы предыдущих или пробных обследований. Обращение к ним при отсутствии какой-либо
другой информации вполне оправдано. Однако следует иметь в виду, что использование данных
прошлых исследований имеет смысл, когда за прошедший до нового обследования период в
генеральной совокупности не произошло значительных изменений. Это условие особенно актуально для
генеральных совокупностей небольшого размера, а также для постоянно меняющихся совокупностей.
При статистическом исследовании социальных явлений очень часто приходится сталкиваться с
качественными признаками, причем именно по ним нередко проводится расчет необходимого объёма
выборочной совокупности. Способ выражения качественных признаков не позволяет рассчитать по
ним среднее значение, поэтому оценка колеблемости производится, как правило, исходя из долей
единиц, обладающих значениями этих признаков.
Если расчет проводится по качественному альтернативному признаку (например, по полу) и нет
сведений о доле мужчин (или женщин) в генеральной совокупности, рекомендуется принять её равной
0,5. В результате получается максимально возможное значение дисперсии, которое затем подставляется
в формулу объёма выборки.
Однако этот метод оправдывает себя лишь до определенного уровня отклонений фактической доли
признака от той, которая приводит к наибольшей дисперсии. Это подтверждают расчёты, проведённые
нами в предположении, что при формировании выборочной совокупности будет использован
случайный бесповторный отбор, а результаты будут гарантироваться с вероятностью 0,954 и предельной
ошибкой 5%.
Выбор данного способа отбора вызван тем, что он служит основой расчета необходимого объёма
выборки во многих социальных исследованиях, в том числе проводимых с использованием
механического отбора.
Для различных объёмов генеральной совокупности нами были вычислены необходимые
объёмы выборки для некоторых значений доли признака W. Затем были найдены
приблизительно соотношения Кі между объёмом выборки при максимальной дисперсии доли
альтернативного признака nmax (∂w2) и объёмом выборки при других дисперсиях ni (∂w2 ) , т.е.
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Результаты представлены в таблице.
Значения Кі в зависимости от доли признака и объема генеральной совокупности
№
Доля
Объём генеральной совокупности, N
п/п
признака W 100
1000
10000
100000
1000000
1
0,50
2
0,75
1,07
1,24
1,32
1,33
1,33
3
0,80
1,11
1,41
1,54
1,56
1,56
4
0,85
1,19
1,68
1,92
1,94
1,94
5
0,90
1,36
2,27
2,71
2,77
2,78
6
0,95
1,85
4,05
5,10
5,24
5,26
Данные таблицы показывают, что в ряде случаев подстановка в формулу объёма выборки
приводит к завышению объёма выборочной совокупности по сравнению с фактически
необходимым. Например, предполагается организовать отбор из генеральной совокупности
численностью 10000 единиц; никакой предварительной информации о генеральной совокупности
нет. Использование максимальной дисперсии приведет при прочих равных условиях к завышению
объёма выборки по сравнению со случаем, когда действительная доля составляет: 0,75 – в 1,32
раза; 0,80 – в 1,54 раза; 0,85 – в 1,92 раза; 0,90 – в 2,71 раза.
В связи с этим возникает вопрос: всегда ли оправданна подстановка в формулу объёма
выборки максимального значения дисперсии? Видимо, нет. Ведь обследование
дополнительного количества «лишних» единиц является делом трудоемким и служит
источником ошибок наблюдения, которых можно было бы избежать при более точном
определении ∂w2. Поэтому при определении необходимого объёма выборки целесообразно
сопоставить расходы на получение дополнительной информации о генеральной
совокупности с теми негативными последствиями, которые может повлечь обследование
завышенного числа единиц. Особенно тщательно взвешивать все «за» и «против» следует
при обосновании объёма выборки для долговременного текущего обследования, подобного
обследованию семейных бюджетов.
Если качественный признак, по которому определяется необходимая численность выборочной
совокупности, не является альтернативным, то использовать известную формулу дисперсии нельзя. В
ряде случаев приближенная оценка колеблемости может быть осуществлена с помощью превращения
изучаемого признака в альтернативный. Например, все категории работников предприятия можно
условно разделить в зависимости от принадлежности к рабочим и служащим. Однако при этом
следует учитывать, что такое деление неизбежно приведет к потере известной части информации.
Ведь существуют отдельные категории работников (МОП, охрана и др.), которые выделяются в
самостоятельные группы. Поэтому применять описанный выше приём можно лишь при условии, что
существует уверенность в незначительной доле неучтенных единиц во всей совокупности.
При существующих проблемах определения объема выборки для получения репрезентативных
данных по одному признаку трудности возрастают, когда эта задача решается для нескольких
признаков одновременно. Теория рекомендует в данном случае вычислить значение объема выборки
ni для отдельных признаков и принять за основу наибольшее из них. Если исходить из теоретических
предположений, максимальный объем выборки, гарантируя репрезентативность по одному из
признаков, автоматически обеспечит ее и по всем остальным.
Практическое использование этого метода приводит к цели лишь в случае, когда все ni
достаточно близки друг к другу. Часто значения ni заметно отличаются, причем выбор
наибольшего из них по тем или иным причинам нежелателен. Одна из них связана с тем, что
общий уровень точности при n=max(ni) окажется значительно выше намечаемого
первоначально и сделает выборочное наблюдение неприемлемым с экономической точки
зрения. Может оказаться слишком большой и относительная численность выборки, которая
также не будет согласовываться с выделенными на обследовании ресурсами.
∂2max(w)
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В этих условиях необходим тщательный анализ всех факторов, влияющих на объём
выборочной совокупности для конкретного обследования. Иногда имеет смысл уменьшение
уровня точности и доли отбора по признаку, дающему максимальное значение численности
выборки. Но использование такого приема не может быть оправдано лишь ограниченностью
средств. Ведь если признак, для которого необходимый объём выборки должен быть
уменьшен, является определяющим, то получение по нему непредставительных данных
ставит под сомнение целесообразность даже небольших затрат, делает ненужным
обследование ради получения непригодных для анализа материалов. Поэтому прежде чем
решать вопрос о снижении объёма выборки, исследователь должен убедиться в том, что оно
не приведет к обесцениванию результатов в целом. В противном случае более рационально
затратить дополнительные ресурсы, но получить хороший статистический материал.
Одним из возможных вариантов определения объёма выборки при изучении нескольких
признаков является использование не максимальной, а средней из дисперсий. Однако и
данный метод имеет недостаток: по тем признакам, дисперсия которых окажется выше
средней, вычисленный объём выборочной совокупности не будет гарантировать
репрезентативность результатов. Поэтому обращаться к данному методу целесообразно,
когда между дисперсиями признаков нет существенных различий.
Ограничивающим применение этого метода обстоятельством является проблема расчета
средней дисперсии при несопоставимости единиц измерения изучаемых признаков.
Например, если один из них выражается в натуральных единицах, а другой – в стоимостных,
то вычислять среднюю из дисперсий для средних значений не имеет смысла. В этом случае
речь может идти лишь о дисперсии доли. Для того чтобы привести данные о колеблемости
различных признаков к сопоставимому виду, можно воспользоваться другими показателями
вариации, в частности коэффициентом вариации, связанным с дисперсией известным
соотношением.
В целом условия использования средних показателей вариации при проектировании
выборочного наблюдения для обеспечения репрезентативности по нескольким признакам
требуют дальнейшего теоретического обоснования и экспериментальной проверки, что не
исключает применение данного способа и сейчас как вспомогательного, в сочетании с
определением объёма выборки на основе максимальной дисперсии. Разработка методики
сравнения эффективности этих способов, обоснование необходимой численности
выборочной совокупности позволят в дальнейшем более обстоятельно подходить к решению
этой проблемы.

Н.О. Величко
м. Вінниця
СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК СКЛАДОВА
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
Пошуки нових підходів у викладанні навчальних дисциплін спрямовано сьогодні на
розв’язання суперечності між вимогами високого теоретичного рівня навчального матеріалу
та його доступністю, наочністю й посильністю. Один із способів розв’язання цієї проблеми
сучасна дидактика пов’язує з підвищенням ролі структурування навчального матеріалу
поряд з виявленням сутності цілісного підходу до його вивчення, організацією системного та
узагальненого його засвоєння [1, с.16; 2].
Пояснити зазначені, насамперед, факти можна тим, що в процесі збільшення обсягу
навчального матеріалу та ускладнення варіативності змісту освіти, перед учнями професійнотехнічних навчальних закладів (ПТНЗ) постає проблема не тільки засвоєння такого обсягу
теоретичного матеріалу, а й вміння його практичного застосування. Таким чином постає
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суперечність між збільшенням і накопиченням наукової інформації та творчим підходом до її
засвоєння і самостійного опанування новими знаннями системного характеру.
Одним із аспектів досліджуваної нами проблеми є визначення підходів щодо
структурування базових знань з екології, які мають бути одним з основних елементів
екологічної освіченості й вихованості майбутніх кваліфікованих робітників, зокрема
автотранспортної галузі та повинні виступати, як складова системи інформації накопиченої
впродовж всього періоду навчання в ПТНЗ.
З огляду на цілісність природничонаукової освіти структурування є одним з етапів
роботи з навчальним матеріалом, яке проводиться з метою ущільнення, компактного
вираження, моделювання блоків у процесі створення індивідуального для кожного учня
інтегрального образу природи, центром якого є сутнісне ядро природознавства, інваріантне
для всіх учнів [3, с. 34-35].
Структурування навчального матеріалу можливе в процесі розробки нових підходів до
засвоєння знань з використанням різноманітних методів і форм навчання, які сприяли б
цілісному осмисленню і глибокому розумінню ролі кожної навчальної дисципліни в
екологічній підготовці майбутніх фахівців, зокрема автотранспортного профілю.
Галузевий підхід до формування змісту природничонаукової освіти дасть можливість
учням одержати цілісні знання про природу й застосовувати їх в єдності зі знаннями про
суспільство, що підвищить суспільну цінність цих знань [3, с. 33].
Ми розглядаємо проблему шляхів структурування, як одну із важливих складових
процесу систематизації навчального матеріалу учнями ПТНЗ.
Багатогранність проблеми організації структурування навчального матеріалу знайшла
своє відображення в працях науковців, які займались питаннями удосконалення методів навчання
(С. Гончаренко, А. Степанюк, П. Ерднієв, А. Сохор, Л. Балашова, М. Девдера, Д. Вількеєв,
І. Рейнгард, В. Паламарчук, П. Гальперін, Н. Мартинюк, С. Шапоринський, І. Сапфір, Т. Фролова
та інші).
У своїх дослідженнях учені роблять спробу науково обґрунтувати роль структурування в
процесі систематизації знань, розглядають її функції в організації навчального процесу.
У низці наукових досліджень розкрито основні теоретико-методичні положення щодо
принципів та особливостей процесу організації структурування навчального матеріалу,
зокрема на уроках в ПТНЗ.
Так, Н. Мартинюк розглядала проблему структурування навчального матеріалу учнями,
як засіб розвитку їхнього теоретичного мислення . На думку автора, учні повинні набувати
практичні навички структурування навчального матеріалу, а отримання позитивного
результату стає можливим у разі використання досвіду розробки та виявлення логічної
структури навчального матеріалу та її графічного представлення, як найбільш адекватного
відображення його внутрішніх зв’язків [5].
Особливого значення структуруванню знань приділяє в своїх працях А. Степанюк. Цілісне
відображення життя в змісті біологічної освіти на її думку можливе за умови структурування
навчального матеріалу на основі врахування в комплексі принципів конструювання цілісного змісту
навчального матеріалу про живу природу та фундаменталізацію знань щодо її вивчення [7, с. 15].
Виділений “блок” навчального матеріалу, який утворено внаслідок структурування, є не
просто окремою часткою матеріалу, а має свої особливості, призначення і за певних форм
організації навчання, систематизується в єдиний, цілісний об’єкт.
У переважній більшості наукових праць указується на позитивні ознаки процесу
структурування, проте не розкрито підходи щодо його здійснення.
Разом з тим, проведений аналіз літературних та дисертаційних джерел засвідчив відсутність
відповідної методики, яку доцільно використовувати для здійснення структурування екологічного
матеріалу; недостатність дослідженості аспекту утворення структурованих одиниць навчального
матеріалу та зв’язків між ними на основі логічного підходу, що мали б сприяти формуванню в
учнів системних знань за дедуктивним методом.
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У більшості праць досліджуються окремі аспекти структурування навчального матеріалу, проте
теоретичного обґрунтування і розробки методики педагогічної технології його здійснення та
застосування на практиці під час систематизації, – відсутні.
Ми вважаємо, що процес структурування є необхідною складовою багато аспектного
процесу систематизації й важливим чинником у вирішенні проблеми екологічної підготовки
майбутніх фахівців.
Отже проблема структурування навчального матеріалу як складова процесу
систематизації екологічних знань охоплює широкий спектр питань, а проведені нами
дослідження вказують на недостатню висвітленість проблеми реалізації структурування у
викладанні природничих дисциплін.
На нашу думку це зумовлено недостатністю використання інформаційного матеріалу, як
природничих так і спецдисциплін у змісті екологічної підготовки майбутніх фахівців.
Таким чином виникає необхідність проведення всебічного аналізу можливостей реалізації
структурування екологічних знань в системі профтехосвіти, зокрема ПТНЗ автотранспортного
профілю.
Проведений аналіз наявних типів структурувань, а саме: контрастного та паралельного
показує, що ні структурування за контрастом, ні паралельне структурування не є
універсальним способом, тому недоцільно надавати перевагу одному з них.
Кожний з цих способів структурування має свої переваги та недоліки.
Так, наприклад, для теми “Кислотні дощі”, де повністю показаний шкідливий вплив
цього явища на навколишнє середовище, використання способу структурування за
контрастом не можливе. Навпаки, в цьому випадку доцільно проводити паралельне
структурування з використанням матеріалу інших предметів та визначати блокові структури
з акцентуванням на наступних питаннях, а саме: Які антропогенні дії сприяють утворенню
кислотних дощів? Як утворюються кислотні опади? Які хімічні сполуки входять до складу
кислотних дощів? Які фізичні процеси характерні при утворені кислотних дощів?
Опрацьований матеріал структурується та систематизується у відповідні опорні конспекти
або опорно логічні інформаційні схеми.
Ми припускаємо, що структурування навчального матеріалу шляхом конкретно
розробленої методики та використання різних організаційних форм дозволяє здійснити
змістову оптимізацію пізнавальних задач, які потрібно впроваджувати таким чином, аби
жодний елемент не був втраченим.
Мета статті полягає в розробці основних напрямів реалізації структурування та плану
його проведення як складової процесу систематизації у викладені екології в ПТНЗ
автотранспортного профілю.
Для успішної реалізації поставленої мети необхідно визначити план дій щодо
проведення структурування. В нашому дослідженні маємо справу з несистемними
екологічними знаннями, які потребують попереднього структурування, наступного
укрупнення одиниць та систематизації як заключного етапу.
С. Гончаренко зазначає, що структурування не мета, а засіб оптимізації навчального
процесу, широка практика застосування якого дасть відповідь, чи виконуватиме той або
інший варіант структури навчального матеріалу оптимізуючи роль, створюючи ефективні
умови для засвоєння й системності знань, чи підвищиться в цілому теоретичний рівень
навчання без перевантажень [1, с. 29].
Навчати структурі – значить учити взаємозв’язку речей. Структуровані знання легше
засвоюються, міцніше тримаються в пам’яті та легше використовуються як засіб пізнання [6].
Ми також припускаємо, що систематизовані знання вкладаються в свідомість учнів не
стихійно, а цілеспрямовано, передбачається виділення екологічних відомостей як наукового,
так і прикладного характеру, що потребує певного структурування, яке дозволяє учням
самостійно усвідомлювати екологічні проблеми різного рівня і брати участь в їхньому
розв’язанні.
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У процесі роботи учні попередньо накопичують теоретичний несистематизований
матеріал (з підручника чи розповіді вчителя), потім відбувається поступове структурування
ключового матеріалу та визначення відповідних складових структур з інших предметів, що і
сприяє утворенню структурних блоків з наступним укрупненням та систематизацією
навчального матеріалу.
У процесі структурування учні здійснюють класифікацію елементів матеріалу за
змістом, значущістю, професійною спрямованістю і визначають їхнє місце в процесі
систематизації. Особливу увагу при цьому необхідно приділяти структурованому матеріалу
не тільки провідного предмета – екології, а й предметів основного визначеного кола: фізики,
хімії, біології, будови автомобіля, ремонту та експлуатації автомобіля. Результатом такого
використання структурованих компонентів екологічних знань, на нашу думку, буде
розв’язання провідних завдань екологічної освіти.
Для визначення ефективного варіанта структурування необхідно виділити в цілісну
систему етапи організації навчального матеріалу: формулювання мети, завдань навчання та
конкретизація їх для кожного заняття; визначення об’єму та характеру теоретичних завдань
екозмісту; визначення необхідних блоків знань в навчальному матеріалі і структуролізація їх
у відповідності із місцем, яке вони займають в загальній структурі знань; підбір необхідної
інформації з обов’язковим використанням матеріалу професійно-технічних предметів, в яких
вивчається матеріал тим чи іншим чином пов’язаний з екологічною проблематикою.
Особистий досвід засвідчив, що високий рівень засвоєння екологічних знань учнями
ПТНЗ на заняттях із використанням різноманітних методів систематизації перебуває в
тісному зв’язку з умінням проводити двохступеневе структурування, яке передбачає на
першому етапі попереднє визначення елементних структур суто еколого-природничої
інформації, а на другому структурування еколого-професійної інформації з структуруванням
матеріалу предметів визначеного основного кола.
У процесі структурування як попереднього етапу систематизації навчального матеріалу
необхідно зупинитися на :
1) визначенні мети вивчення матеріалу і його осмислення учнями; 2) визначенні
вчителем структури матеріалу; 3) включенні учнів в процес структурування і систематизації
навчального матеріалу.
Основним етапом структурування екологічного матеріалу є підготовка учнів до
самостійної творчої діяльності з виконання необхідних завдань, результатом вирішення яких
є самі структуровані знання та дії щодо їхнього відтворення.
Структурування навчального матеріалу є засобом використання методологічних знань
для систематизації та узагальнення предметних.
Так, наприклад, структурування навчального матеріалу на рівні теорії суто екологічного
напряму, учні здійснюють за планом:
1) виокремлення вихідних компонентів основних теоретичних понять; 2) визначення опорноінформаційних пунктів на основі орієнтовних ознак структурних характеристик систем; 3) групування
навчального матеріалу за змістом; 4) утворення тематичних блоків; 5) фіксування логічної схеми, яка
відображає структуру матеріалу; 6) побудова практичних задач на основі сходження від абстрактного
до конкретного з метою отримання структурованих компонентів.
Кінцевою метою структурування навчального матеріалу – є одержання найкращих результатів у
процесі навчання учнів – як про одержання якісного повноцінних знань за умови формування у дітей
науково-теоретичного мислення. Такі знання характеризуються обсягом, глибиною, системністю,
оперативністю, гнучкістю, узагальненістю, усвідомленістю [4].
Результати дослідження свідчать, що можливості учнів суттєво розрізняються за
уміннями структурувати навчальний матеріал, що, в першу чергу, пов’язано з вмінням
логічно мислити, формулювати основну думку, навичками здійснювати міжпредметний
зв’язок щодо поставленої цілі.
Дослідження виявило, що в процесі констатуючого експерименту, 92 % учнів здатні усвідомлено
проводити структурування навчального матеріалу за визначеним абзацам і лише 8% намагались
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структурувати матеріал відповідно до поставленої мети.
Перед проведенням структурування учнів необхідно спрямовувати на те, що цей процес має
відбуватися згідно з означеними критеріями, але чітко окреслених “готових” структурних елементів не
існує.
Більше половини респондентів, серед яких учні 2 та 3 курсу не змогли здійснити
структурування навчального матеріалу “Екології” в паралельному проведенні аналогії
структурування предметів основного кола дисциплін, та не усвідомлювали його необхідності
і значущості.
Одним з необхідних етапів структурування як складової систематизації ми вбачаємо
проведення аналогії та зв’язків з іншими предметами, які інформаційно та тематично
пов’язані з матеріалом, що розглядається. Так, наприклад, під час вивчення теми “Основи
вчення про біосферу” ми запропонували учням виписувати в один стовпчик терміни суто
екологічні, які на їхню думку не розглядаються в інших предметах, а в інший – які є
складовими загальноосвітніх і спец предметів і потребують додаткових знань з екології.
Результати цієї роботи показали, що на останні припадає майже 86-94 %.
На цьому прикладі учні повинні зрозуміти, що як структурування, так і наступна
систематизація екологічних знань мають охоплювати коло “основних” предметів, без яких
неможливе повне розуміння матеріалу, що вивчається.
Однією з складових ефективності є педагогічна майстерність викладача, адже педагог
повинен не тільки викласти зміст запланованого матеріалу за відведений час, а й
застосовувати прийоми активізації уваги учнів та пов’язувати відповідний матеріал з
проблемами практики, що, насамперед, стосується екологічної освіти.
Так, у процесі анкетного опитування викладачів ПТНЗ 89% схиляються до думки про
необхідность формування навичок здійснення структурування текстів підручників і
лекційного матеріалу, що на їхню думку має сприяти ефективності засвоєння навчального
матеріалу. Більшість викладачів (76% ) вказують на неабияке значення структурування як
складової систематизації знань у формуванні професійно екологічної освіченості.
У процесі організації структурування екологічного матеріалу ми керувались наступними
чинниками:
– осмислення та виокремлення ключових елементів;
– визначення спільних та відмінних властивостей між різними
– структурними елементами;
– організація структурованого матеріалу за принципом системності.
У використанні двоступеневого структурування з подальшим його впровадженням у
процес систематизації ми виходили з того, що зміст екологічного матеріалу має:
– відповідати основним принципам змісту освіти та дидактичним принципам
науковості;
– забезпечувати зв’язок у змісті освіти між загальноосвітніми та професійнотехнічними дисциплінами;
– відповідати змісту та провідним методичним ідеям предмету екології в ПТНЗ;
– забезпечувати зв’язок теорії з практикою в навчанні, включати необхідний обсяг
екологічних знань для цілісного засвоєння теорії та системного застосування на практиці.
Таким чином, загальними підходами до здійснення структурування навчального
матеріалу з екології мають бути:
1. Чітке усвідомлення учнями ПТНЗ того, що вони повинні знати і робити відносно
проведення процесу структурування.
2. Здійснення структурування не лише за фіксованим інформаційним джерелом, а й
застосування прогностично-превентивного розгляду навчального матеріалу.
3. Встановлення взаємозв’язків між елементами двоступеневого структурування у
вигляді схем та конспективного запису.
4. Використання досвіду структурування для самостійної роботи в підготовці
семінарських занять як однієї з форм систематизації знань
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Результативність використання структурування, спонукає до пошуку і розробки таких
форм організації навчальних занять, які забезпечують та сприяють розвитку творчої
активності учнів щодо прагнення поповнювати свої знання та підвищувати рівень
екологічної обізнаності.
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Л.П. Загорулько
м. Вінниця
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В АВСТРІЇ
Базові освітянські вектори країн Європейського союзу зорієнтовано на формування
систем неперервної освіти, реорганізацію національних систем середньої освіти й
оптимізацію моделі вищої освіти.
Після прийняття ООН “Всесвітньої Декларації про освіту для всіх” (Нью-Йорк 1996 р.)
перед освітянською громадськістю постав ряд питань, серед яких чи не найголовнішими
були питання пов’язані з інтерпретацією тези про навчання впродовж усього життя.
У доповіді Міжнародної комісії з освіти ХХІ століття (Комісії Ж.Делора та ін.)
виокремлюється спеціальний розділ “Освіта протягом усього життя”. Тут підкреслюється
необхідність по-новому підійти до традиційної відмінності між початковою і неперервною
освітою. Неперервна освіта, яка реально відповідає вимогам сучасного суспільства, не може
бути пов’язана лише з одним визначеним періодом життя людини – наприклад, освіта
дорослих, на противагу освіті молоді, або бути обмеженою лише однією ціллю –
професійною підготовкою, яка відрізняється від підготовки загального характеру. Сьогодні
необхідно вчитися впродовж усього життя і кожний тип знань тісно пов’язаний з іншими,
тож відбувається взаємне збагачення.
Мета нашої статті полягає у висвітленні основних проблемних аспектів неперервного
навчання, які знайшли відображення в австрійській освітній системі і на які австрійські
науковці-освітяни, дослідники звертають особливу увагу, визначаючи їх особливо
важливими, провідними у процесі планування і реалізації освітньої програми Австрії,
організації неперервної освіти.
В останні роки вийшла низка публікацій [5], в яких обговорюються різні аспекти цього
питання, зокрема виокремлюються 3 категорії довільної навчальної діяльності:
– формальне навчання, яке полягає в освіті й освітніх здобутках з метою закінчення і
роботи за обраною кваліфікацією (традиційна академічна освіта);
– неформальне навчання (може трактуватись як вид неформальної освіти або
факультативна освіта): охоплює систему загальної і професійної освіти і є можливим на робочому
місці, а також знаходить місце в рамках активних організацій та групових цивільних організацій,
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зокрема юнацьких організацій, виробничих і політичних партій, також окремих неформальних
організацій навчання (мистецтво, музика, спортивні курси, приватне обслуговування) або ділових
подорожей, які організовуються у формальній системі,
– інформальне навчання, що виглядає як природне і передбачає супровідне навчання
щоденного життя. У ньому реалізовується навчання по-іншому, ніж у формальному і
неформальному навчанні. Воно не вимагає необхідності до спонукального навчання і дає
можливості розраховувати на власні обставини і використати знання і кваліфікацію, які вже
має особа [8, с. 5].
На початку ХХІ століття завдання, що постали перед освітою, і численні форми, яких
вона може набути, охоплюють усе життя людини, всі етапи, які дозволяють кожному
обирати доступ до динамічного пізнання світу, інших і самого себе, використовуючи гнучке
поєднання трьох фундаментальних видів навчання. Йдеться про освітній континуум 1, що
охоплює всю тривалість життя і включає всі аспекти життя суспільства.
Основою для теоретичного, а потім і практичного розвитку концепції неперервної освіти
стало дослідження Р. Даве, який обгрунтував принципи неперервної освіти. Це зокрема:
– охоплення освітою всього життя людини;
– розуміння освітньої системи як цілісної, що охоплює дошкільне виховання, основну,
наступну, повторну, паралельну освіту, що об’єднує і інтегрує всі її рівні і форми;
– включення в систему освіти, поряд з навчальними закладами і центрами підготовки,
формальних, неформальних та позаінституційних форм освіти;
– горизонтальна інтеграція: дім – сусіди – місцева соціальна сфера – суспільство – світ праці –
засоби масової інформації – рекреаційні, культурні, релігійні організації та інше; зв’язок між
предметами, що вивчаються; зв’язок між різними аспектами розвитку людини (фізичним, моральним,
інтелектуальним та ін.) на окремих етапах життя;
– вертикальна інтеграція: зв’язок між окремими етапами освіти (дошкільним, шкільним,
післяшкільним), між різними рівнями та предметами всередині окремих етапів, між різними
соціальними ролями, що виконуються людиною на окремих етапах життєвого шляху, між
різними якостями розвитку людини;
– універсальність і демократичність освіти;
– можливість створення альтернативних структур для здобуття освіти;
– взаємозв’язок загальної і професійної освіти;
– акцент на самоврядування, самоосвіту, самовиховання, самооцінку;
– індивідуалізація навчання;
– навчання в умовах різних поколінь (у сім’ї, суспільстві);
– розширення світогляду;
– інтердисцинлінарність знань, їх якість;
– гнучкість і різнобічність знань, засобів, методик, часу і місця навчання;
– динамічний підхід до знань – здатність до асиміляції нових досягнень науки;
– вдосконалення вмінь вчитися;
– стимулювання мотивації до навчання;
– створення відповідних умов та атмосфери для навчання;
– реалізація творчого та інноваційного підходів;
– полегшення перемін соціальних ролей в різні періоди життя;
– пізнання і розвиток власної системи цінностей;
– підтримка і поліпшення якості індивідуального та колективного життя шляхом
особистого та професійного розвитку;
– розвиток суспільства, що виховує і навчає;
– навчатися для того, щоб «бути» і «ставати» ким-небудь;
– системність принципів для всього освітнього процесу.

1
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Від лат. continuum – безперервність, суцільність явищ, процесів.

Звертаємо увагу на досвід Австрії, бо зважаємо на високий рейтинг у Європі австрійської
освіти, зокрема, рейтинг навчання в австрійських університетах, на соціальні фактори:
найнижчий серед європейських країн рівень безробіття серед молоді, а також на креативність
австрійської освіти, яка, на нашу думку, зумовлена креативністю самої культури австрійців
(позитивне сприйняття інформації іззовні (зауважимо, що більше половини населення
Австрії на сьогодні складається з людей, які самі, або їх батьки емігрували до країни, і лише
біля 40% австрійців є австрійцями за походженням), отже є можливість (в освіті також)
відібрати все позитивне відображення інновацій у освітньому просторі, все краще з
міжнародного досвіду спілкування, і використати його.
Один із найважливіших і найширших актуальних проектів міністерства освіти є проект
еFit Австрія. В рамках цього проекту відбувається впровадження істотних ініціатив в
системі шкільної освіти – eLeaming, вузівської освіти – eScience, освіти дорослих –
eTraining, і галузі культури – eCulture.
Побудова освітнього ланцюга в Австрії, як бачимо, вже передбачає процес неперервної
освіти, починаючи із початкової школи через середню, де школярі можуть обирати профіль
для подальшого навчання, або ж гімназію, через спеціальну профісійну школу до вищої
школи (мал. 1).
Але такою схемою процес неперервного навчання у Австрії далеко не обмежується,
оскільки сучасність висуває нові вимоги до суспільства, до людини і відповідно до освіти як
безперечного чинника успішного і повноціного життя кожного індивіда.
І. Роль загальноосвітньої школи
Вирішення питання підготовки особистості до супровідного життю навчання
відбувається в Австрії на загальносуспільному рівні. Виходячи з цього, загальноосвітня
функція переслідує цільові установки початкової освіти – з одного боку, це відповідні
обов”язкові освітні вимоги, з іншого – для школярів має бути відкрита можливість для
розвитку навчання в рамках додаткової, другорядної освіти. Продовжує цей напрям роботи
обов”язкова середня освіта (старша ступінь народної школи, зокрема, процес організації
навчання у профільних класах), яка має на меті сприяти, враховуючи інтереси, фаховість і
компетенцію школярів ґрунтовному плануванню професійного майбутнього.
ІІ. Роль університетів
Істотну функцію виконують в розвитку загальної стратегії неперервної освіти університети. З
їхнього боку відбувається підтримання і, відповідно, ініціювання регіональних, національних і
міжнародних програм університетських і позауніверситетських досліджень.
В теоретичному вивченні основ в галузі нових методів навчання відбуваються зміни.
Змінюється, відповідно, і місія австрійських вищих навчальних закладів, зокрема,
університетів – сьогодні крім навчання, вони повинні враховувати нові протреби,
продиктовані економікою, яка базується на знаннях, і “суспільством знань”. Мова йде про
попит, що збільшується, на навчання в галузі точних і технічних дисциплін, а також на
безперервне навчання.
Дії університетів у сфері неперервного навчання полягають, в основному, у розширенні
доступу до цієї форми навчання (особливо для тих, хто не закінчив середньої школи) шляхом
визнання вмінь та компетенцій, здобутих поза формальною системою освіти 1, у більшому
наближенні до промислового середовища; у покращенні якості послуг для студентів, а також
в урізноманітненні освітніх пропозицій з огляду на характер студентської групи, зміст та
методи навчання.
Завданням австрійських освітніх дослідних інститутів є, перш за все, фіксувати, як
університети і спеціальні навчальні заклади співпрацюють з науково-дослідними центрами
та еволюційним центром компетенції інформаційних технологій навколо зосередження
інноваційного теоретичного вивчення на основі прикладних досліджень, причому важлива
роль тут відводиться тісній кооперації з індустрією.


Йдеться про матуру (matura – нім.), документ, який отримується шляхом складання іспитів або через
тестування і дає можливість бути зарахованим до вищого навчального закладу.
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Підготовчий рівень (групи, класи)
Vorschulstufe (Gruppe, Klasse)

02.
Початкова школа
Grundschule, Volkschule

04.

06.
07.
08.

Головна школа (середня
школа)
Hauptschule

Загальноосвітня вища
школа
Allgemeinbildende
Höhere Schule
Вищий
рівень
реальної
гімназії

09.
10.
11.
12.

Oberstufenrealgymnasium

13.

Іспити на атестат зрілості
Reifeprüfung

Професійна
вища школа
Berufsbildene
Höhere
Schule

Освітні
заклади для
дошкільної
та соціальної
педагогіки
Bildungsanstaltt
für Kindergarten
bzw.
Sozialpädagogik

Шкільний рівень

Іспити на атестат
зрілості та диплом
Reife- und Diplomprüfung

Університет
Uniwersität

Академія
соціальної роботи
та охорони
здоров’я
Akad. / Sozialarbeit
/ Gesundheitsdienst

Вищий рівень
початкової
школи
Valkschule-Оberstufe

05.

Педагогічна та
професійна
педагогічна академія
Pädagogische
Berufspädagog.
Akademie

Професійні
середні
школи
Berufsbildende
Mittlere
Schule

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Політехнічні Politechn.

14.

Професійно-педагогічні
та професійні школи
(подвійна система)
Berufslehre und Berufsschule
(Duales System)

15.
16.
17.
18.

Професiйні
іспити
Berufs
Reifeprüfung

Післяпрофесійнa практикa
Nach Berufpraxis

Коледж
Kolleg

Вища
професійна
школа
Fachhochschule

Життєвий рік

03.

Вищий рівень
школи для дітей з
відхиленнями
Sonderschuloberstufe

Школа для дітей
з відхиленнями
Sonderschule

01.

http://www.bmbwk.gv.at/schulen/bwuebersicht/Bildungswege4541.xml
Мал. 1. Схема загального огляду системи освіти у Австрії.
ІІІ. Методологія неперервної освіти
Зрозуміло, для того, щоб задовольнити сучасні вимоги до професійної підготовки
майбутніх спеціалістів, потрібно певним чином вибирати не тільки зміст, а й методи
навчання. Очевидно також, що традиційних методів для цього уже недостатньо.
Одним із найсуттєвіших недоліків традиційних методів навчання є те, що вони
спрямовані переважно на оволодіння фактичним матеріалом. Однак за умов неперервної
освіти принциповою стала необхідність розвитку мислення студентів. Слід також
зауважити, що традиційні методи були зорієнтовані, в основному, на стандартний
вербально-логічний підхід, який не враховує достатньою мірою індивідуальних
особливостей сприйняття інформації та варіативності типів мислення студентів [3, с. 62].
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Крім традиційних методів (лекції, лабораторні заняття, проекти, кур сові та
дипломні роботи), в австрійських навчальних закладах, зокрема університетах,
застосовуються і нові, основою яких є самостійна робота студентів з метою високого
рівня засвоєння знань. Це методи підготовки до практичної діяльності (спостереження
за роботою спеціалістів, аналіз реальних та модельних ситуацій, різні види
моделювання, практика), методи розвитку творчого мислення (групові дискусії, опорні
схеми, робота в малих групах, «мозковий штурм», обговорення слабких місць), методи
розвитку навичок спілкування.
IV. Науково-дослідна робота
Особлива увага звертається на науково-дослідну роботу. Освітні програми і
програми наукових досліджень Європейської комісії використовуються, з одного боку,
в плані міжнародного співробітництва для покращення освітніх проектів, а з іншого
боку, також для додаткових фінансових ресурсів для досягнення реалізації таких
проектів.
V. Впровадження сучасних інформаційних технологій
Щоб навчання могло стати життєво супровідним та давало простір для еластичності
та індивідуалізації, сучасні інформаційні технології і комунікативні технології
пропонують просторову і часову гнучкість та внутрішню орієнтацію на користувача,
допускають моделі інтеракції в існуючій системі освіти: шкільна перша освіта, загальна
і професійна перепідготовка, виробнича перепідготовка. При виробленні теорій і
методів довгострокового навчання, тобто насправді супровідної життю навчальної
поведінки, сучасні інформаційні технології дають можливість звертати увагу на тих, хто
навчається повільніше, щоб сприяти кращому розумінню навчальних та індивідуальних
мотивів і реагувати відповідним чином в галузі навчання.
Звертається увага на такий аспект впровадження інноваційних технологій, як
використання нових навчальних комп’ютерних програм, як місцевого так і
міжнародного значення, у освітньому процесі.
Відбувається уніфікація стандартів для оцінки (рейтингу) цифрових навчальних
матеріалів і навчальних програм. Розвиток інноваційних методів навчання і навчальних
методів в Австрії включає важливі аспекти, зокрема, навчання груп фахових науковців,
дизайнерів засобів масової інформації, медіапедагогів, а також програмних спеціалістів
для побудови навчальної платформи та організації досліджень з використанням нових
інформаційних технологій та мультимедіа.
Удосконалена система освіти Австрії на базі використання інформаційних
технологій допомагає розв’язати інформаційно-методичні та педагогічні завдання:
– інформаційне забезпечення системи підвищення кваліфікації, формування
інформаційного простору;
– забезпечення оперативного доступу суб’єктів сфери освіти до науковометодичної інформації;
– оперативний та об’єктивний контроль якості знань;
– побудова розвивального творчого середовища для розкриття потенціалу дитячої
обдарованості.
Як центральні індикатори в процесі аналізу та відповідно атестації через освітні
інструменти, що базуються на комп”ютері, до уваги беруться: стабільність навчального
матеріалу, можливості запису навчального шляху, самоякість інструкції, рефлективна
орієнтація. Комп”ютерні навчальні програми розробляються, зокрема, у федеральному
інституті освіти дорослих (Св. Вольфганг).
Використання інформаційних технологій має суттєве значення для людей із
труднощами в навчанні. Дуже важливим є також соціально-емоційний аспект учнів –
перш за все, у відкритих і дистанційних варіантах. Таким чином, освіта і шкільне
навчання, відбуваючись посередництвом нових технологій аж до університету, також в
освіті дорослих, відкривають доступ до наявних знань в навчальних закладах незалежно
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від місця населеного пункту. Крім того, учні, студенти і дорослі у здобутті професії
можуть рухатись в галузі інформаційних технологій (ІТ) і готувати себе до трудового
життя та, відповідно, підвищувати кваліфікацію згідно нових суспільних вимог.
Важливо, що за умов втілення у освіту інновацій в країні враховується,
використовується поряд з новими технологіями а також через інформаційні технології, і
є доступною всім австрійська культурна спадщина минулого. Вже тепер всі федеральні
школи мають Інтернет-доступ, з 2002 року всі вчителі та викладачі країни пройшли
курси роботи з новими інформаційними технологіями та мультимедійними засобами і
знають основи цих наук. У різноманітних навчальних закладах організований доступ в
Інтернет, що посилило можливості для диференціації навчання, реалізації
індивідуальних здібностей, та збільшило гарантії захисту власних освітніх інтересів.
VI. Поліпшення мотивації навчання
Одна із істотних передумов неперервного навчання для всіх є покращення мотивації
навчання і підвищення свідомості перепідготовки. Заходи, які проводяться –
доведення до свідомості необхідності перепідготовки і врахування змісту пожиттєво
супровідного навчання, посилена інформація про перепідготовку, – передбачені вже в
навчальних шкільних програмах середньої школи Австрії. Для фахівців різни х галузей,
які вже мають закінчену професійну освіту, організовуються “інформаційні дні для
перепідготовки”, які дають можливість отримати загальну інформацію про
перепідготовку і уявлення про заклади для навчання дорослих.
Метою цієї політики і програм визначено:
– сприяння і розвиток творчості, динамізму та ініціативи з метою збереження або
підвищення ефективності праці;
– захист працівників від безробіття або іншої втрати доходу, чи здатності
заробляти в результаті відсутності попиту на працівників їхньої кваліфікації, а також
неповної зайнятості;
– захист працівників від фізичної або розумової перенапруги на робочому місці;
– захист працівників від небезпек на робочому місці шляхом високого рівня
навчання правил техніки безпеки і гігієни праці як складової частини підготовки осіб
будь-якої професії чи спеціальності;
– надання допомоги працівникам в їхньому прагненні до одержання задоволення
від роботи, до особистих досягнень і самовираження, до покращення долі власними
силами, для поліпшення якості або зміни характеру свого внеску в економіку;
– забезпечення соціального, культурного та економічного прогресу і постійного
пристосування до змін за участю всіх, хто, зацікавлений в перегляді професійних вимог;
– забезпечення повної участі усіх груп суспільства в процесі розвитку і в розподілі
пов’язаних з ним переваг. На схемі роль перепідготовки у процесі неперервного
навчання.
Питання неперервного навчання є невід’ємним від загального завдання виховання
успішного громадянина і особистості, яка може і повинна реалізов увати себе у житті.
У зв’язку з формуванням такої позитивної свідомості, актуальним, на нашу думку, є
спроба підкреслити важливий аспект, який стосується більше методики і виховної
роботи, ніж організації освіти, – радості навчання. Це означає – надавати власному
індивідуальному розвитку особливої ваги, незалежно від властивих здібностей і знань.
Радість навчання повинна будитись і зберігатись педагогами у всьому процесі
неперервного навчання, починаючи від дошкільної підготовки і аж до професійної
перепідготовки, яка може відбуватись у будь-який період життя, тобто, на всіх освітніх
рівнях.
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Перехід
Зайнятість
Освіта на базі
виробництва
Доступ, участь
Цільові групи, нанесення збитків
“Другий шанс”
Звільнення
Система асортиментів

Ролі і відповідальність учасників
Навчальні та освітні пропозиції
Індивідуальні потреби
Гендерне вирівнюваня
Виробничі проблеми

Індивідуальність
Освітній процес
Держава, влада
Соціальні партнери
Підприємства
Детальна відповідальність
Інвестиції

Антиципація
кваліфікаційних вимог
“Ключові навики” (базис,
підприємець, нові сектори)

ВИМІРЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Результати
Сертифікація, акредитація

ЦІЛІ
РОЗПОДІЛ

Мал. 2. Структурна схема компонентів перепідготовки в умовах неперервного навчання.
VII. Життєва компетенція
Одним із важливих питань формування, постановки неперервного навчання є
забезпечення учнів вже в школах знаннями, які є життєво необхідними, інакше кажучи з
урахуванням маркетингу суспільного робочого ринку, тобто забезпечення компетенції. Суть
її у тому, щоб особистість вміла визначати найважливіші суспільні сили та знаходитись у
курсі пожиттєвого навчання, мати здатність відображення і критики, супротив маніпуляції і
самостійність, бути компетентною у спілкуванні з комплексно оточуючим її середовищем,
тобто мати соціальну компетенцію. Тут вважається важливим:
а) вивчення іноземних мов, як з професійних, особистістноутворюючих, так і з
комунікативних аспектів. Мета така, що вивчення іноземних мов повинно форсуватись на
всіх рівнях, за умов додержання багатомовності, причому мови меншинств і сусідніх країн
повинні мати достатній вплив.
б) час, який є в розпорядженні – залишається, всупереч задіянню сучасних засобів
інформації і засобів телекомунікації, засвідченим істотним фактором освітньої участі.
Актуальний висновок про причини і бар’єри затримки освітньої участі мають недолік часу,
як найчастіше лімітуючий фактор. На недостатній час, як на бар’єр для участі у
перепідготовці дорослих, звертається увага; тут повинні бути витримані моделі освітніх часів
(відповідно у дорослих), відповідно часового застосування (використання часу)
удосконалються і по-новому випробовуються, зокрема, інтенсифікацією соціального діалогу.
VII. Дотримання умов гендерного принципу
Переглядається гендерний принцип у організації в Астрії процесу неперервного навчання у
напрямку освітнього росту, профорієнтації жінок, враховуючи соціальні моделі турботи про дітей.
Наголошено, що нині особливою турботою є охоплення жінок технічною і професійною освітою.
Реалізація гендерного принципу відбувається вже в побудові профільного навчання головної школи
Австрії. Технічна і професійна освіта країни також відповідає на виклик часу навчальними

25

програмами, побудованими з урахуванням гендерного фактору як у змісті, так у методиці, а також
добором компетентних і рівноправно представлених в гендерному відношенні педагогічних кадрів.
V. В економічному контексті навчальна політика в першу чергу спрямована на
попередження і відповідно зменшення безробіття. Національний план акції для зайнятих
(NAP) на підставі спрямовуючих ліній Європейського Союзу був прийнятий австрійським
урядом в квітні 1998 р. Існує одна із національних цільових установок, яка полягає в тому,
щоб зменшувати процентну кількість молодих людей віком від 20 до 25 років, які не мають
закінченої обов”язкової шкільної освіти, та залучати таких до професійної підготовки та
перепідготовки, зокрема через наступні заходи:
– покращення координації і кооперації різноманітних соціальних закладів в області суспільного і
професійного навчання в закінченій обов”язковій освіті (голосування між приватними і відкритими
роботодавцями, взаємне визнання і використання значних спеціалістів;
– сприяння рівності можливостей;
– модуляризація освітньої системи, перехід у доросло-градуальні поствузівські освіти із
взаємопроникністю і фінансова підтримка пропозиції щодо перепідготовки;
– частка правоздатності для школи і університету – асортимент можливостей від
особливих освітніх процесів по мірі потреби регіонального і локального ринку робочої сили;
– розширення освітніх програм з покращення доступу до перепідготовки і освіти
дорослих та розширення асортименту профілів, зокрема, з використанням інформаційних
технологій і комунікативних технологій, відкритих для подальшого навчання;
– сприяння знання для самостійності в питаннях перепідготовки;
– обладнання загальних умов для стажування.
Довершують австрійське президентство в “освітньому” Європейському Союзі цілісне
освітнє розуміння ролі креативності і мистецтва для особистісного розвитку і підкреслення
набуття їх ключової компетенції. Для цього мають бути сформульовані нові програми, що
створюють необхідну основу для “супровідного пожиттєвого навчання”. Поряд з освітніми
нарадами і профорієнтацією вже реалізовуються інші ініціативи з метою зменшення
шкільних недоліків і сприяння попередженню проблем в питаннях перепідготовки з метою
скорочення безробіття та підвищення значення зайнятості.
Отже, досвід розробки концепції неперервного навчання і спроби її реалізації в Австрії
мають велике позитивне значення, оскільки таким шляхом виявляють риси нової моделі
освітньої системи, орієнтованої на вимоги сучасної цивілізації в її динамічному розвитку.
Важливо разом з тим підкреслити, що найбільш раціональні варіанти такої моделі не
руйнують “до основи” історично складені ланки системи освіти, але суттєво модифікують їх
з урахуванням притаманних їм тепер нових соціальних і власне педагогічних функцій.
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Т.М. Каменєва
м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Інтенсивний розвиток міжнародних зв’язків України як суверенної держави зумовлює
соціальне замовлення суспільства на підготовку фахівців, що здатні використовувати
англійську мову для вирішення професійних завдань. Високий рівень володіння діловою
англійською мовою стає необхідною складовою професійної компетенції сучасного
менеджера. Проте, випускники вищих навчальних закладів (ВНЗ), що готують фахівців із
бізнесу та менеджменту, в більшості, не володіють тим рівнем ділової англійської мови,
який дозволятиме їм впевнено залучатися до міжнародного співробітництва.
Розв’язання проблеми ефективного оволодіння професійно спрямованою іноземною мовою
(ІМ) викликає необхідність організації самостійної роботи студентів (СРС), яка здійснюється,
як вважає І.О. Зимня, в найбільш раціональний час, і контролюється ним самим у процесі і за
результатами на основі зовнішнього опосередкованого системного керування нею з боку
викладача або навчальної програми [3, с. 95]. Варто додати, що підвищення професійної
компетенції сучасного фахівця залежить від його потреби в самостійній навчальній
діяльності та здібностей здійснювати цю діяльність.
Тому, в сучасній методичній науці за мету, також, ставиться формування в майбутніх
фахівців потреби в неперервному самостійному оволодінні уміннями і навички самоосвіти.
Вирішення проблеми професійно спрямованої мовної освіти вимагає створення умов для
придбання індивідуального досвіду з вивчення мови та культури, який знаходить своє
відображення у способах оволодіння та закріплення мовних засобів, прийомах використання
їх у мовленнєвій практиці; навичках інформаційної, дослідницької та проектної роботи в
професійній діяльності з використанням ділової англійської мови. При цьому основними
завданнями викладача мають стати: організація пізнавальної діяльності студентів; навчання
їх самостійно добувати знання і вміти застосувати їх на практиці; підбирати для відповідних
цілей методи, форми та засоби для вивчення ІМ.
Отже в контексті сучасної парадигми навчання ІМ, організація навчального процесу як
самостійної пізнавальної діяльності студента повинна розглядатися як мета, головний
принцип, а також засіб продуктивної мовної освіти [5, с. 4].
Це завдання може бути розв’язано шляхом використання як традиційних засобів
навчання для організації СРС, так і комп’ютерних засобів навчання. Однак, питання вибору
засобів, які визначають стратегію навчання майбутніх фахівців ділової англійської мови для
її функціонального використання у професійній діяльності, вирішується багатьма
науковцями і практиками на користь застосування спеціалізованих дидактичних програмних
засобів (ДПЗ), які створенні на основі використання інформаційних технологій (ІТ) і
цілеспрямовані на ініціативу, рефлексивну самооцінку і самокерування процесом
автономного навчання [2; 4; 6; 7].
У зв’язку з цим актуальність психолого-педагогічних і методичних аспектів створення
таких ДПЗ, що призначені для практичної реалізації СРС як продуктивної навчальнопізнавальної діяльності, різко зросла на сучасному етапі розвитку освіти.
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У сучасних соціально-економічних умовах процес впровадження ІТ у навчальний процес
ВНЗ, який дозволяє розраховувати на вирішення проблеми організації СРС у процесі
опанування ІМ, набуває вагомого значення.
Серед факторів, які визначають готовність і здатність ВНЗ ефективно використовувати
досягнення інноваційних технологій для вирішення дидактичних завдань, основними
визначаються такі: наявність дидактико-методичної бази, яка включає ДПЗ у комплекті з
необхідними навчальними і методичними матеріалами та відпрацьовані прийоми їхнього
ефективного використання в навчальному процесі; задовільний рівень інформаційної
культури викладачів та студентів, їхнє знайомство з можливостями ІТ і уміння
використовувати ці можливості у своїй практичній роботі; гнучкість системи керування
освітніми установами, її готовність до змін у змісті навчання, здатність перебудовуватися,
поширювати прогресивні організаційні форми і методи навчальної роботи.
Аналіз стану інформатизації освіти в Україні підтверджує той факт, що все більше ВНЗ
одержують кошти на придбання технічних та програмних засобів, які дозволяють
оптимізувати навчальний процес з вивчення ІМ. Інструментальні програми масового
застосування та спеціалізовані програми (електронні словники, перекладачі, комп’ютерні
ігри, тренажери), Інтернет та комп’ютерна комунікація стають звичайними засобами
навчання як студента, так і викладача. Однак, це не заперечує того, що готовність ВНЗ до
широкого застосування ІТ, які сприяють зміні організаційних форм СРС з вивчення ділової
англійської мови, визначається не стільки наявністю технічних і технологічних засобів,
скільки наявністю дидактико-методичної бази комп’ютерного навчання ІМ.
Дидактико-методична база комп’ютерного навчання ІМ визначається нами як сукупність
форм, методів і прийомів реалізації змісту навчання за допомогою ДПЗ, яки надають
інтерфейс для здійснення інтерактивної взаємодії студента з викладачем або навчальною
інформацією по різним каналам зворотного зв’язку і призначені для використання в
самостійній роботі з метою її підвищення.
Сьогодні більшість експертів згідна з тим, що звернення педагогів до ДПЗ веде до радикальних змін
у системі навчання ІМ. Це підтверджують і досягнення сучасної педагогічної науки, щодо організації
навчальної діяльності в комп’ютерному середовищі (Г.Є. Кедрова, L.F. Bachman, J. Bruner, M. Vivet,
P. Resta), психології комп’ютеризованого навчання (Ю.І. Машбиць, О.М. Сорока, Н.Ф. Тализіна,
М. Mononen-Aaltonen), досвід використання спеціалізованих ДПЗ для навчання ІМ (П.Г. Асоянц,
Т.І. Коваль, О.П. Крюкова, Ю.І. Лобанов, Е.Л. Носенко, Н.І. Муліна, Г.Є. Кєдрова, Є.С. Полат,
П.І. Сердюков, Ph. Teutsh).
В Україні нині набуто значний досвід використання ДПЗ, застосування яких сприяє
впровадженню індивідуального підходу до особистості. Серед них істотне місце займає
електронний підручник (ЕП). Проте, вивчення наявної педагогічної практики підтверджує
той факт, що застосування ЕП у навчальному процесі ВНЗ не завжди відповідає очікуванням.
Віддаючи належне дослідженням з питань створення сучасного ЕП, які останнім часом
з’явилися у вітчизняній психологічній і педагогічній літературі, доводиться констатувати
відсутність таких, які глибоко і всебічно розкривають психолого-педагогічні, дидактичні і
методичні засади проектування і розробки ЕП з ділової англійської мови для навчання
майбутніх менеджерів-економістів у процесі СРС.
Метою статті є визначення системи дидактичних та методичних засад проектування
ЕП для організації ефективної СРС з вивчення ділової англійської мови.
Створення активного пізнавального інтересу до іноземної мови та культури, а також
підвищення відповідальності за результати опанування ними є одним з основних завдань
розробки ЕП з ділової англійської мови. Навряд чи необхідно аргументувати, що вирішення
проблеми проектування та створення ЕП з ділової англійської мови потребує розробки
принципово нової концептуальної методики, в загальних положеннях якої будуть втілені
основні методичні вимоги до ЕП як засобу навчання ІМ з урахуванням дидактичного
потенціалу ІТ, доцільна реалізація котрих сприятиме формуванню комунікативної
компетенції майбутніх менеджерів-економістів. Закономірно випливають питання
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психолого-педагогічного та методичного характеру, а саме: Яке місце займає ЕП в системі
дидактичних засобів навчання ІМ? Які дидактичні функції виконує ЕП? Як вони можуть
бути реалізовані?
У педагогічній і методичній літературі є декілька визначень ЕП. Наведемо деякі з них:
– це автоматизована навчальна система, яка включає дидактичні, методичні та інформаційнодовідкові матеріали з навчальної дисципліни, а також програмне забезпечення, що дозволяє
комплексно використовувати їх для самостійного отримання та контролю знань [1];
– гіпертекстове перекладання друкованого підручника на комп’ютер, яке у порівнянні з
друкованими матеріалами має велику графічну наочність і зручний інтерфейс користувача
(меню, довідки); тестові завдання для контролю і самоконтролю [8, с. 290].
Однак, наведені визначення, на нашу думку, не розкривають сутності ЕП, його
дидактичних властивостей та методичних функцій.
Аналізу методичних функцій ЕП має передувати перелік проблем, що виникають у процесі його
проектування та реалізації. Спираючись на педагогічні аргументи, які надають фахівці в галузі
використання ІТ у навчанні, ми виділяємо загальну групу проблем, яка включає: а) представлення
змісту навчання; б) забезпечення інтерактивності; г) організацію міжособистісного спілкування;
д) організацію педагогічної взаємодії.
Перш ніж визначити дидактичні властивості ЕП з ділової англійської мови, слід
розглянути функціональні можливості гіпертекстової, мультимедійної та комунікаційної
технологій, які є технологічною і організаційною основою його створення. Детальний аналіз
функціональних можливостей та дидактичних властивостей ІТ доводить, що для вирішення
основних навчально-пізнавальних завдань СРС (інформаційно-пошукових, інформаційнопізнавальних та конкретно-практичних) найбільш доцільними з них є такі:
– гіпертекстова структура подання навчального матеріалу;
– доступ до масивів автентичних джерел інформації;
– інтерактивний характер взаємодії з інформацією;
– багаторівневість подання матеріалу;
– можливості моделювання комунікативних ситуацій;
– інтеграція вербальної, візуальної та аудійованої інформації;
– діяльнісний характер опрацювання змісту навчання;
– функції керування самостійною навчальною діяльністю;
– накопичення статистичних даних про результати навчальних досягнень.
Їхнє доцільне використання робить можливим розвиток принципово нового виду СРС з
вивчення професійно орієнтованої ІМ  самостійно-пізнавальної діяльності в
комп’ютерному навчальному середовищі (КНС). Загальноприйнятий підхід до подання
навчальної інформації полягає в побудові змісту навчання на основі лінійної структури,
тобто коли студент вивчає навчальний матеріал, проходячи по шляху від А через B до C.
Проте, дослідники, наприклад, W. Veen, підкреслюють нелінійний характер пізнавальних
процесів навчання [9, с. 32]. Когнітивна психологія, яка вивчає процес передачі знань,
припускає, що людина навчається писати і читати лінійно, тоді як у глибині її мислення
лежать трансформації значно більш складних представлень.
Гіпертекстова структура максимально відповідає нелінійному, багатомірному форматові
надання інформації в навчальному середовищі. Поняття “навчальне середовище” в сучасній
педагогічній науці придбало новий статус у зв’язку з впровадженням ІТ. Деякі дослідники
виводять його з концепції знаходження знань у процесі навчання, розробленої в рамках
конструктивістської когнітології [4]. Відповідно до такого погляду, навчання є активним
процесом, спрямованим на здобуття та конструювання власного знання, а не просто на його
«копіювання», що можна було б співвіднести з досить традиційним поняттям «засвоєння
знань». Така концепція припускає принципово інший підхід до навчання – через самостійну
пізнавальну діяльність.
Використання
гіпертекстового
формату
робить
можливим
багатошаровий,
багаторівневий розподіл навчального матеріалу, при якому на верхньому рівні знаходиться
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найбільш істотна інформація, а доступ до більш глибокого рівня надається за запитом
студента. Це допомагає йому сформувати власну систему істотних зв’язків між видами
знань, що сприяє засвоєнню не тільки фактологічних відомостей, а й причинно-наслідкових
відношень між відповідними інформаційними одиницями; надає можливість навчатися за
індивідуальною траєкторією та в найбільш зручному темпі [2, с. 8].
Гіпертекст – це спосіб подання навчального матеріалу і, одночасно, основний інтерактивний засіб
ЕП. Інтерактивність – це здатність комп’ютерної навчальної системи забезпечувати вербальний чи
невербальний навчальний діалог між людиною і комп’ютером, в результаті чого здійснюється обмін
навчальними матеріалами та результатами його опрацювання. Чим більше існує можливостей
керувати програмою, чим активніше користувач бере участь у діалозі, тим вище інтерактивність.
Значущість інтерактивності полягає у тому, що вона забезпечує три основних складових компоненти
самостійного навчання в КНС, а саме: навчальний діалог за допомогою зворотнього зв’язку у вигляді
автоматизованої системи діагностики знань; гнучкість структури завдяки гіпертексту; автономію.
Проектуючи ЕП з ділової англійської мови, слід орієнтуватися на те, як краще
пристосувати його до специфічних потреб і знань студентів. Переклад звичайного лінійного
викладу матеріалу в гіпертекст примушує методиста по-новому глянути на вже розроблені
навчальні матеріали, провести ретельне структурування інформації, виявити логічні зв’язки
між різними структурними елементами і можливі траєкторії опанування навчальним
матеріалом. Отже завдяки функціональним властивостям гіпертексту навчальний процес
збагачується за рахунок настроювання, тобто адаптації змісту навчання до пізнавальної
системи студента.
Суттєвим недоліком наявних ЕП з ІМ як засобів для СРС є відсутність реальних можливостей
застосування комунікативної компетенції, яка формується в студентів як здатність спілкуватися
засобами ділової англійської мови. Функції більшості наявних ЕП обмежуються представленням
студентові на екрані монітору навчальних матеріалів, розбивкою його на навчальні інформаційні
одиниці, видачею їх визначеними порціями, циклічністю контрольованого навчання. В найбільш
досконалих ЕП електронні сторінки крім тексту оснащені мультимедійними елементами навчального
призначення. Мультимедійне подання знань включає в систему сприйняття та запам’ятовування
образну й емоційну пам’ять і, таким чином, суттєво впливає на формування уявлень, які займають
центральне місце в образному та словесно-логічному мисленні. Ефективність навчання підвищується
за рахунок комплексного впливу на різні органи сприйняття, можливості моделювання реальних
комунікативних ситуацій, в яких студент вирішує свої мовленнєві і соціально-поведінкові навчальні
завдання.
Все вищевикладене дає підстави стверджувати, що ЕП з ділової англійської мови має
низку позитивних властивостей у порівнянні із паперовим: компактність зберігання на
магнітному носії інформації; моделювання і розв’язання навчальних завдань в
інтерактивному режимі; наявність високоякісного ілюстративного матеріалу; нелінійна
структура викладу навчального матеріалу; можливість навчання за індивідуальною
траєкторією в оптимальному темпі; мобільність і можливість оперативного внесення змін і
доповнень та інші.
Деякі дидакти стверджують, що найбільша ефективність застосування ДПЗ із навчання ІМ у
процесі СРС може бути досягнута лише за умов керівництва викладачем навчальним процесом. У
цьому контексті, можливість педагогічної взаємодії незалежно від часу і місця має особливе значення
в КНС. Самостійне опанування ІМ не повинне носити пасивний характер. Навпаки, майбутній
менеджер має бути залученим до активної комунікативної діяльності, в процесі якої він має
різноманітні можливості для практичного користування діловою англійською мовою для вирішення
професійних завдань та регулювання стосунків з іншими студентами як суб’єктами спілкування.
Міжособистісна комунікація має відношення до соціального процесу, який є істотним для будь-якого
навчального середовища. В зв’язку з цим, особливо важливо в КНС передбачити можливості для
реального діалогу і соціального спілкування між викладачем і студентами, які відповідають специфіці
навчання ІМ і узгоджуються з методикою її викладання. Вирішенню цих завдань сприятимуть засоби

30

комп’ютерної комунікації, розглядувані як інтегруючі для забезпечення зворотного зв’язку з
викладачем та подолання психологічної ізольованості між студентами.
Виходячи з наведених міркувань, виявляється доцільним інтегрувати в процес навчання
ділової англійської мови з використанням ЕП не тільки спеціальним чином створені
електронні навчальні матеріали, а й відповідні ресурси глобальної мережі. В такому
технологічному варіанті ЕП з ділової англійської мови перетворюється в принципово новий
засіб навчання, що інтегрує функції інших елементів системи дидактичних засобів і створює
мовленнєве КНС, яке забезпечує функціонування навчального матеріалу відповідно до
індивідуальної траєкторії формування комунікативної компетенції кожного студента.
Детальний аналіз потенціалу ЕП як засобу навчання ділового писемного спілкування
англійською мовою та наш власний досвід використання ДПЗ такого типу дозволяє визначити
дидактичні засади для його створення, серед яких найважливішими на нашу думку, є:
– використання принципово нового способу побудови, надання та засвоєння навчального
матеріалу;
– організація педагогічної, ділової та міжособистісної комунікації завдяки застосуванню
каналів телекомунікацій;
– створення комп’ютерного мовленнєвого середовища, що імітує деякі аспекти реальної
комунікативної ситуації, завдяки інтеграції в процес навчання спеціальним чином розроблених
навчальних матеріалів, засобів комп’ютерної комунікації, мультимедійних елементів;
– впровадження нової моделі засвоєння знань через їх здобуття шляхом використання різних
джерел навчальної інформації;
– організація СРС, яка передбачає автономний та керований викладачем режими навчання;
– організація мовленнєвої діяльності засобами англійської ділової мови завдяки імітації
ситуацій професійного писемного спілкування;
– оптимальний розподіл функцій керування навчальною діяльністю між студентом,
комп’ютером і викладачем;
– забезпечення гнучкості навчання, за рахунок можливості навчання в зручному для студента
місці, за індивідуальним розкладом, в будь-який час повернутися до попереднього мовному
матеріалу, вибору свого власного алгоритма формування іншомовних умінь і навичок, самостійного
регулювання темпу роботи з оволодіння писемного ділового мовлення;
– збільшення автономії навчання;
– здійснення режиму самокерування і самокорекції;
– активізація інтелектуальних і емоційних процесів сприйняття, розуміння, осмислення й
інтерпретації матеріалу, що вивчається.
Для того, щоб зробити ЕП самодостатнім засобом для реалізації самостійної
навчально-пізнавальної діяльності під час вивчення ділової англійської мови, необхідно
розробити функціональну модель ЕП нового типу, тобто визначити його структурні
компоненти; їхні дидактичні функції й особливості їхньої реалізації. Структура ЕП має
ґрунтуватися на означених вище дидактичних засадах, що сприятиме створенню
оптимальних методичних умов, за яких СРС з опанування ІМ як засобом спілкування буде
відбуватися найбільш ефективно з позиції особістисно діяльнісного підходу до навчання.
Структурними компонентами, на нашу думку, мають бути:
– змістовна частина, а саме база знань, яка містить навчальний матеріал, додаткові
інформаційні ресурси (глосарії, термінологічні словники, граматичні довідники, методичні
рекомендації, посилання на інші інформаційні джерела, що мають відношення до мети навчання,
довідкові дані), що підтримують інтелектуальну діяльність студентів;
– підсистема моніторингу, за допомогою якої здійснюється протоколювання та аналіз
діяльності студента;
– підсистема визначення рівня навчальних досягнень, яка містить навчальні завдання
різноманітних типів та рівнів складності, передбачених педагогічною моделлю знань, яка
формується; завдання для самоперевірки; питання для самоконтролю;
– підсистема міжособістісної комунікації, яка призначена для організації комунікативних
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взаємодій між учасниками навчального процесу через глобальні комп’ютерні мережі.
Така структура дозволяє зробити ЕП для студента засобом формування і розвитку
різновидів мовленнєвої діяльності; засобом самокерування, самоконтролю і самооцінки;
джерелом навчальної інформації; засобом для практичного користування мовою та
педагогічного спілкування з викладачем.
Підсумовуючи спектр функціональних та дидактичних властивостей ЕП з ділової
англійської мови як засобу для організації самостійної роботи майбутніх менеджерів у
процесі вивчення ділової англійської мови в ВНЗ, можна зробити такі висновки:
1) в сучасних соціально-економічних умовах одним із завдань, що стоять перед вищою
школою є ефективне використання наявних і перспективних ДПЗ навчання для підготовки
кваліфікованих фахівців із високим рівнем володіння діловою ІМ;
2) впровадження ІТ у навчальний процес ВНЗ створили об’єктивні передумови для
розвитку принципово нового виду СРС студента під час вивчення ділової англійської мови 
самостійної пізнавальної діяльності в комп’ютерному навчальному середовищі;
3) проектування та розробка ЕП як технічного засобу навчання ділового писемного
спілкування англійською мовою мають ґрунтуватися на загальних закономірностях
функціонування підручника, так само як на дидактичних можливостях гіпертекстових,
мультимедійних та комунікаційних технологій;
4) використання ЕП з оволодіння діловою англійською мовою в сполученні з комунікаційними
технологічними засобами для організації контакту між студентом і викладачем може суттєво
сприяти розвитку особистісно орієнтованої моделі навчання, оптимізації навчального-пізнавального
процесу та поєднати опосередковане викладачем керування пізнавальною діяльністю студентів з
широкими можливостями для їхньої автономної роботи.
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И.Я. Каплунович
г. Великий Новгород
ИЗМЕРЕНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В ЗОНЕ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Методическая и педагогическая литература пестрит призывами к развитию интеллекта
учащихся. Среди критериев, отличающих продуктивнее образование от непродуктивного,
называются, прежде всего, более глубокое и качественное формирование мыслительных
способностей детей. Для его обеспечения предлагается строить обучение так, чтобы
педагогика, выражаясь словами Л.С.Выготского, ориентировалась на завтрашний день
психического развития ребенка, а сам процессе проходил в зоне ближайшего развития. В
этом случае «педагог не меняет состояние ученика, если оно не вписывается в зону его
ближайшего развития, если оно не понимается им, не принимается, не идет от его имени,
если ученик сопротивляется и связан с сохранением «единости себя». Педагог создает лишь
условия для того, чтобы ученик сам заметил «дефект», сам вырастил потребность в
своем изменении, сам желал бы его, искал пути прихода к новому состоянию, сам бьі
строил траектории своего изменения и т.д.»1
Имя гениального советского психолога Льва Семеновича Выготского – "Моцарта
психологии" (по выражению американского ученого Толмена), его идея о том. что обучение
должно осуществляться в зоне ближайшего развития учащихся, а эффективность
определяется тем, какую зону (большую или маленькую) оно подготавливает, у всех на
слуху. Сама идея блестящая. На теоретическом (концептуальном) уровне ее разделяют почти
во всем мире. Проблема заключается в ее практической реализации: как определить
(измерить) эту зону и какова должна быть технология обучения, чтобы процессе познания
научных основ и овладения ("присвоения") человеческой культуры проходил именно в ней,
обеспечивал максимальный развивающий эффект? Решению этих проблем было посвящено
проведенное нами исследование.
Для описания его результатов, прежде всего, определим исходные понятия и кратко
изложим существующие в психолого-педагогической литературе основные идеи по решению
обсуждаемой проблемы. Поскольку речь идет об умственном развитии, то в первую очередь
необходимо ответить на вопрос какова его структура.
Согласно нашим представлениям структура мышления представляет собою пять
пересекающихся подструктур или кластеров. В зависимости от индивидуальных
особенностей каждый из них может занимать доминирующее место. Опираясь на него,
разные люди в одном и том же объекте вычленяют различные характеристики и свойства.
Люди с доминирующим топологическим кластером в первую очередь замечают и легче
оперируют такими характеристиками, как непрерывно-разрывно, связно-несвязно,
компактно-некомпактно, принадлежит-не принадлежит, внутри-вне. Каждое действие они
осуществляют очень подробно, стараясь не пропустить в нем ни одной операции.
Те, у кого доминирует проективный кластер предпочитают рассматривать и изучать
предмет с различных точек зрения, под разным углом, устанавливать соответствие между
объектом и его изображением и наоборот (изображением и объектом), уподобляемость
одного предмета с другим, искать и находить различные применения и возможности его
использования в практике, бытовое назначение и применение.
Сравнивать и оценивать в общем качественном виде (равно-не равно, больше-меньше,
ближе-дальше, выше-ниже, над-под, до-после, за, раньше-потом, затем) предпочитают те, у
кого доминирующим является порядковый кластер. Вместе с тем, им очень важна форма
объектов, их соотношение, направление движения (по или против часовой стрелке, вверх или
1

Анисимов О.С. Развивающие игры и игротехника. – Новгород, 1989. – С. 53.
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вниз). Действуют эти люди логично, последовательно, по порядку. Работа по алгоритму для
них – любимое занятие.
"Метристы" (люди с доминирующим метрическим кластером) акцентируют свое
внимание на количественных характеристиках. Главный вопрос для них -"сколько?": какова
длина, площадь, расстояние, величина в числовом выражений.
Наконец, люди с доминирующим алгебраическим (композиционным) кластером
постоянно стремятся ко всевозможным комбинациям и манипуляциям, вычленению частей и
их сбору в единое целое (единый блок), к сокращению и замене нескольких преобразований
одним. Это те самые "торопыги", которые в противоположность "топологам" не хотят и с
огромным трудом заставляют себя подробно прослеживать, записывать, объяснять все шаги
решения или обосновывать собственные действия. Эти Остапы Бендеры ("великие
комбинаторы") думают и делают быстро, но при этом часто и ошибаются.
Сформировать структуру мышления – значит сформировать каждый из указанных
кластеров.2
Теперь вернемся к понятию зоны ближайшего развития. С этой целью представим себе
ситуацию, в которой требуется выбрать из двух претендентов одного – более способного
(например, для участия в предметной олимпиаде). Не вызывает сомнения тот факт, что в
этом случае следует предложить школьникам решать задачи и выбрать того, кто дальше
продвинется в этом виде деятельности. Однако ситуация сложилась следующим образом.
Оба претендента успешно справились с первой задачей, затем с более сложной – второй, еще
более сложной – третьей и, наконец, оба не решили наиболее сложную четвертую задачу.
Можем ли мы утверждать, что у них одинаковый уровень развития данной способности?
На первый взгляд хочется ответить утвердительно, но это не совсем верно. Дело в том,
что если действовать педагогически компетентно, то не следует на этом ограничиваться.
Надо предложить участникам состязания подсказки -вспомогательные задания, выделяющие
те отношения, которые они не могли отыскать в решаемой задаче. И тут может сказаться так,
что после первой из них один из претендентов тут же сообразил и решил не только эту, но и
следующую более сложную пятую задачу. Второму же подсказки никак не помогли и он
практически сумел справиться с четвертей задачей лишь после объяснения ее решения
учителем.
Налицо явное различие в способностях двух претендентов. В чем оно? Для объяснения
подобных ситуаций Л.С. Выготским было преложено оценивать умственное развитие детей
по двум показателям:
І) по тому, как они решают задачи самостоятельно;
ІІ) по тому, как они решают задачи с помощью взрослого.
Первый из них характеризует уровень актуального развития (который легко
зафиксировать наличием имеющихся у ребенка понятий, умственных действий и общих
интеллектуальных способностей), а второй – зону ближайшего развития. Она определяется
расхождением между уровнем решения задач, доступных ребенку под руководством
взрослого (например, учителя) и уровнем решения задач, доступных ему в самостоятельной
деятельности. Другими словами, зона ближайшего развития характеризуется возможным
продвижением ребенка в умственной деятельности на ближайший период, его
самостоятельным выполнением тех действий и преобразований, которые пока могут быть
реализованы им лишь вместе со взрослым. Она заключает в себе не столько созревшие,
сколько созревающие способности.
Л.С. Выготский убедительно показал, что продуктивное обучение должно
осуществляться не на уровне актуального, а именно в зоне ближайшего развития.
Интерпретируя эту мысль, он объяснял: «Неграмотный ребенок в группе грамотных детей
2

Подробнее о структуре мышления см. наши работы в журналах «Вопросы психологии», 1999. – №
1; «Педагогика». – 1999. – № 1; 2001. – № 10; монографии «Возрастные и индивидуальные особенности
образного мышления учащихся». – М.: Педагогика, 1989.
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будет так же отставать в своем развитии и в своей относительной успешности умственной
деятельности, как грамотный – в группе неграмотных, хотя для одного продвижение в
развитии и успешности затруднено тем, что обучение слишком трудно, а для второго – тем,
что оно слишком легко. Эти противоположные условия приведут к одинаковому результату:
в том и другом случае обучение совершается вне зоны ближайшего развития, один раз оно
расположено ниже, а другой раз – выше ее. Обучать ребенка тому, чему он не способен
обучаться, так же бесплодно, как и обучать его тому, что он уже умеет самостоятельно
делать.»3 Согласно разработанной им концепции, в школе ребенка следует обучать «тому,
чего он еще делать не умеет, но что оказывается для него доступным в сотрудничестве с
учителем и под его руководством... Только то обучение в детском возрасте хорошо,
которое... опирается не столько на созревшие, сколько на созревающие функции.»4
Однако движение по оси умственного развития не исчерпывается уровнями актуального
и ближайшего развития. Хороший педагог, на наш взгляд, всегда видит определенную
перспективу ожидаемого будущего в интеллекте ученика, которую можно назвать зоной
потенциального развития. Обучение на этом уровне пока недоступно ребенку, но
безусловно через определенный промежуток времени он с начала под руководством
взрослого овладеет предполагаемыми понятиями, умственными действиями и общими
интеллектуальными способностями (они окажутся в его зоне ближайшего развития), а затем
и помощь взрослого ему уже не потребуется: эти феномены окажутся на уровне актуального
развития школьника. Очевидно, именно этот уровень имел ввиду Л.С.Выготский, когда
отмечал: «Если я не знаю высшей математики, то показ решения дифференциального
уравнения не продвинет моей мысли в этом направлений ни на один шаг.»5 Однако, отсюда
совершенно не следует, что способы оперирования задачами подобного рода для него
недоступны навсегда. Понятно, что они находятся в зоне потенциального развития.
Поскольку обучение должно осуществляться в зоне ближайшего развития и его
эффективность определяется именно ее величиной, то для педагогической практики эта зона
представляет наибольший интерес. Она «может быть представлена как «горизонт
понимания» (Эд. Гуссерль). Самостоятельный выход учеником за пределы зоны, расширение
им своего горизонта понимания, конечно, следует рассматривать как благо. Тогда как
преждевременное расширение горизонта понимания педагогом едва ли заслуживает такой
однозначной оценки. Оно, наряду с несомненной пользой, может приводить к развитию
верхоглядства или падению уровня притязаний ученика, даже к возникновению комплекса
неполноценности.»6 Чтобы злого не произошло, процессе обучения в зоне ближайшего
развития надо строить психологически корректно. Для этого, с одной стороны, педагогу
необходимо уметь определять границы этой зоны, с другой – знать ее структуру. Как
показывают последние психологические исследования, зона ближайшего развития
представляет собою сложное гомогенное образование, включающее в себя несколько страт
(слоев, уровней).
Первый – наиболее низкий – А.Г. Асмолов предлагает назвать зоной вариативного
развития. Под ней понимается тот уровень, который достигают и реализуют дети,
взаимодействуя и общаясь лишь со сверстниками, не скованные миром взрослых. В этой
ситуации сверстник «продвигает» товарища своей непосредственной конкретной подсказкой,
которая может быть императивной, в форме прямого указания или дозированной помощи,
поэтапной.

3

Выготский Л.С. Мышление и речь.// Собрание сочинений. – М., 1982. – Т.2. – С. 254.
Выготский Л.С. Мышление и речь.// Собрание сочинений. – М., 1982. – Т. 2, – С. 250.
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Зинченко В.П. Психологическая педагогика. Материалы к курсу лекций. Часть І. Живое знание. –
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Следующий страт (уровень) представляет собой зона активного (актуального)
обучения7 Она отражает следующий слой зоны ближайшего развития на котором ведется
обучение в данный конкретный момент учебного процесса. Это тот уровень, на котором
учитель дает прямые воспринимаемые учеником конкретные подсказки в различных формах.
Высший же страт описываемой зоны занимает зона творческой самостоятельности8
На этом уровне ученик при косвенной или имплицитной помощи взрослого (учителя)
способен создавать принципиально новое, неизвестное ему ранее. Этот страт представляет
собой процессе самодеятельности и самообучаемости школьника, базирующийся на
обобщении мыслительной деятельности и рефлексии. Порой активность такого уровня
осуществляется спорадически и спонтанно, как проявление наличия творческой
направленности личности школьника, без непосредственного внешнего требования (учителя
или задачи). Часто она является итогом специально созданной педагогом учебной ситуации.
Примером тому может служить ситуация, в которой ученик узнав о слитном написаний
частицы не с глаголами, не употребляемыми без этой частицы (например, "ненавидеть"),
самостоятельно (или в созданной учителем ситуации) переносит это правило на другие части
речи, а затем и на другие языки (белорусский, украинский).9 Или, выяснив, что при
соединении противоположных сторон прямоугольного листа, при котором он превращается
в цилиндр, его диагональ преобразуется в виток винтовой линии, школьник тут же делает
следующий вывод. Он замечает, что при уменьшении радиуса первоначального цилиндра в
два раза получается винтовая линия уже не в один, а два витка. Далее делается вывод и о
прямой пропорциональной зависимости между уменьшением радиуса цилиндра и
количеством витков винтовой линии (т.е. при уменьшении радиуса в несколько раз
количество витков увеличивается во столько же раз).

Нетрудно заметить, что при обучении на различных уровнях различен характер
обобщения. На уровне актуального развития ученику необходимы специальные указаний
извне (учителя, задания) о необходимости или возможности обобщения факта, ситуации,
условия, решения. Обладая конкретными знаниями, умениями и навыками ребенок
самостоятельно не стремится к их обобщению. Очевидно, этот уровень характерен для
традиционного обучения, базирующегося на дидактическом принципе доступности и при
котором владение и оперирование определенными ЗУНами достаточны для высокой оценки
обученности.
При построении обучения в зонах вариативного развития и активного обучения в случае
необходимости или при явной возможности это сделать ребенок может обобщить факт,
ситуацию самостоятельно (без требования извне). Заметим, что при таком обучении ученик
7

Гильбух Ю.З. Понятие зоны ближайшего развития и его роль в решении актуальных задач
педагогической психологии //Вопросы психологии. –1987. – № 3.; Берулава Г.А. Психодиагностика
умственного развития учащихся. – Новосибирск: Изд-во НГПИ. 1990.
8
Там же.
9
Гильбух Ю.З. Понятие зоны ближайшего развития и его роль в решении актуальных задач педагогической
психологии //Вопросы психологии. – 1987. – № 3.
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стремится к широким и полным знаниям (знанию-содержанию), а сами обобщения касаются
факта, но не метода. Такого уровня обучения и обобщения достигают дети при построении
развивающего обучения по системе Л.В. Занкова, так предлагали строить учебный процесс
учителя-новаторы. В последнем легко убедиться, если вспомнить их педагогику
сотрудничества, стремление быть не впереди, а рядом, вместе с учащимися (т.е. в зоне
вариативного развития).
Наконец, в зоне творческой самостоятельности ученик постоянно стремится к знаниюметоду, ищет обобщения уже не столько фактов, сколько способов и принципов в самих
разнообразных ситуациях, в том числе и в тех, в которых они явно не видны и не требуются.
Стремление открыть принцип решения всех задач определенного класса путем анализа (а не
сравнения) одной проблемной ситуации, построить теоретическое (а не эмпирическое
обобщение) характерная черта развивающего обучения (образования) по системе
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
Соотношение и иерархию описанных зон развития можно проинтерпретировать
графически следующим образом.

Как уже отмечалось, согласно Л.С. Выготскому эффективность обучения определяется
не столько уровнем актуального развития (тем чем ребенок овладел и может выполнить
самостоятельно), сколько той зоной ближайшего развития, которую обучение подготовило:
чем она больше, тем выше степень продуктивности учебного процесса. Не трудно заметить,
что при построении обучения в зоне ближайшего развития (именно тогда обучение будет
опережать развитие, вести его за собой, а не "плестись у него в хвосте") продуктивность
учебного процесса будет «определяться» "крутизной" гиперболы, разделяющей зоны
активного обучения и творческой самостоятельности. Понятно, что высокая "крутизна"
гиперболы свидетельствует о том, что ученика быстро выводят в зону творческой
самостоятельности, а ее "пологость" – показатель того, что ребенка вводят в нее медленно и,
тем самым, медленно формируют интеллектуальные способности, медленно развивают,
повышают его интеллектуальный уровень. Другими словами, обучение менее эффективно.
Фактически эффективность обучения в школе мы определяем посредством контрольных
срезов (степень успешности выполнения самостоятельных и контрольных работ). Однако эта
диагностика позволяет установить лишь уровень актуального развития (определяется то, что
ребенок может сделать самостоятельно), а не зону ближайшего развития. Но именно ее
величиной, как уже отмечалось, должна характеризоваться продуктивность учебного
процесса. Как же измерить зону ближайшего развития, не забывая при этом, что она не
одинакова, а индивидуальна для каждого?
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На этот вопрос нетрудно ответить, опираясь на теоретическую помощь самого
Л.С. Выготского. Если зона ближайшего развития определяется расхождением между тем,
что ребенок может выполнить только при помощи взрослого и самостоятельно, то можно
сделать следующий вывод. Измерять эту зону следует количеством подсказок взрослого,
которое необходимо ученику для решения задачи.
Метод обучения посредством подсказок восходит к Сократу. В ответ на восхищение его
мудростью и педагогическим талантом древний мыслитель скромно отвечал, что он умеет
хорошо делать только одно – задавать вопросы. Однако, последовательно отвечая на них,
собеседники сами постепенно приходили к истине. Недаром И. Кант утверждал, что умение
ставить разумные вопросы есть уже важный признак ума и проницательности
Нетрудно понять, что если один школьник решил задачу после трех подсказок
взрослого, а второй только после девяти, то зона ближайшего развития первого в три раза
больше зоны ближайшего развития второго. При этом последовательность подсказок должна
строиться от менее очевидных и простых к более очевидным, конкретным и ясным. В
качестве интерпретации последнего положения приведем пример системы подсказок,
позволяющих измерить зону ближайшего развития учащихся после изучения определенной
темы посредством решения детьми следующей задачи.
"По дереву ползет гусеница. За день она поднимается на 6 метров, а ночью опускается на
4 метра. За сколько дней она доползет до вершины, если высота дерева 14 метров?"
Некоторые учащиеся либо не могут сразу решить эту задачу, либо дают ответ – 7 дней.
При этом они рассуждают следующим образом.
Если за день гусеница поднимается на 6 метров, а ночью опускается на 4 метра, то
каждые сутки она "приобретает" 2 метра. Поэтому надо 14 метров (высоту дерева) поделить
на 2 метра и получаем 7 дней. Но этот ответ неверный.
Помочь обнаружить ошибку в рассуждениях можно двумя способами. Либо
непосредственно указав на нее, либо путем совместного обсуждения помочь школьнику
самостоятельно установить логически неверный ход и открыть правильное решение. Не
вдаваясь в подробное обсуждение преимуществ второго способа (по крайней мере в связи с
обсуждаемой здесь проблемой), остановимся именно на нем.
В его рамках учитель последовательно предлагает систему вопросов и фиксирует какую
по счету подсказку "взял" ученик, после какой из них он оказался способен и приступил к
самостоятельному решению (например, у себя в тетради) или решил ее. Приведем одну из
возможных систем подсказок.
1. Для того, чтобы достичь вершины дерева в 14 метров, на какой высоте должна находиться
гусеница утром последнего дня? (Правильный ответ – 14 – 6 = 8 метров).
2. Каждые ли сутки гусеница опускается на 4 метра? (Нет, достигнув вершины в
последние сутки она уже не опускается).
3. На сколько метров поднимается гусеница каждые сутки? (На 2 метра, за
исключением последних суток).
4. За сколько суток гусеница поднимется на 8 метров (после которых ей
будет достаточно лишь одного дня), если каждые раз она поднимается на 2
метра? (4 суток).
5. На сколько метров в итоге поднялась гусеница за первые сутки к утру
второго дня? (На 2 метра).
6. На сколько метров в итоге поднялась гусеница за двое суток к утру третьего дня? (На 4 метра).
7. На сколько метров в итоге поднялась гусеница за трое суток к утру четвертого дня?
(На 6 метров).
8. На сколько метров в итоге поднялась гусеница за четверо суток к утру
пятого дня? (На 8 метров).
9. Находясь на уровне 8 метров утром пятого дня, сможет ли гусеница к
вечеру добраться до вершины? (Да: 8 + 6=14).
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10. Если и после девятого вопроса ребенок ответит неправильно и не придет к решению, то
следует предложить ему сделать чертеж дерева в виде вертикального отрезка и последовательно
откладывать величины движения гусеницы вверх и вниз каждый день и ночь.
В случае, когда все десять подсказок не помогли ученику, учителю ничего не остается
делать как самому построить чертеж посредством его попытаться подробнейшим образом
объяснить ребенку решение задачи. В этой ситуации зону ближайшего развития у него
можно считать нулевой. Если ученик сумел самостоятельно решить задачу после десятой
подсказки, то его зону оценивают одним баллом, после девятой – в 2 балла, и т.д., после
первой подсказки – в 10 баллов. Если задача была решена учеником самостоятельно (без
помощи взрослого), то она не попадает в зону ближайшего развития ученика и находится для
него на уровне актуального развития. Далее при желании можно вычислить среднее значение
зоны ближайшего развития для данного класса с тем, чтобы сравнить его со средними
значениями другого класса, учащихся, обучающихся у другого учителя, отдельных
школьников. Посредством этой деятельности удается оценить эффективность того или иного
обучения (методики, профессиональной деятельности педагога и т.п.).
Естественно, возникает вопрос об объективности введенного показателя. Сомнения
могут быть вызваны тем, что вопросы-подсказки составляются учителем субъективно, у
каждого педагога они могут быть (и есть) свои, разные. Однако, учитывая то, что подсказки
предъявляются всем учащимся (а потому одинаковы для всех) и различия проявляются не в
содержании подсказок, а у учащихся ("взял" ее ребенок или нет), проблема субъективности
критерия снимается. Проведенное нами сравнение результативности этой методики с
другими, широко используемыми в практике (успеваемостью, рейтинговой оценкой,
психологическим тестированием интеллекта и обучаемости), показало ее высокую
корреляцию (г = 0,72, р < 0,01), надежность и устойчивость, возможность применения в
самих разных условиях учебно-воспитательного процесса.
Вместе с тем, специально проведенные нами психолого-педагогические исследования и
практика обучения показали, что описанную методику можно использовать лишь для
получения средних оценок групп, но не для индивидуальных. Сказалось, что степень
продвижения (зона ближайшего развития) того или иного ученика релевантно зависит от
содержания вопросов-подсказок. Одна система подсказок выводит вперед одного ученика,
другая – другого. Причина этого кроется в индивидуальных особенностях мышления
учащихся. Эффективность подсказки существенно зависит от того в рамках какого кластера
она формулируется. Если в доминирующем кластере школьника, то он принимает подсказку
легко и быстро. В противном случае подсказка оказывается бесполезной.
Приведенная система подсказок к задаче о гусенице сформулирована в рамках
метрического кластера. Она оказывается достаточно эффективной для "метристов" (детей, у
которых именно этот кластер является доминантным) и мало эффективной для школьников с
остальными четырьмя доминантными подструктурами. Поэтому для учащихся с другим
доминантным кластером, например, порядковым, система подсказок должна быть другой и
опираться не на числовые значения, а категории "больше-меньше". Ориентируясь на детей с
зтой доминирующей подструктурой, учителю следует формулировать вопросы, например, так.
1. Каждые ли сутки гусеница опускается на одинаковое расстояние? (Нет, в
последний день добравшись до вершины она уже не опускается).
2. А в остальные дни? (Да, на одинаковое количество метров), и т.д.
Для "тополога" намного понятнее являются действия с последовательным подсчетом и
определения точки положения гусеницы в каждый последующий день. Для "проективиста"
продуктивной оказывается подсказка схематически изобразить дерево и на нем откладывать
отрезки, соответствующие движению гусеницы, и т.д.10
10

Подробнее об этих различиях см. наши статьи "Гуманизация обучения математике: некоторые
подходы" // Педагогика. – 1999. – № 1,; Пять подструктур математического мышления: каких выявить и
использовать в преподавании // Математика в школе. – 1998. – № 5.
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Поэтому зоны ближайшего развития у отдельных учащихся в разных под-структурах
будут различными. При их измерении следует учитывать подсказки какого типа (из какого
кластера, акцентирующие внимание на отношениях какого типа) предлагаются школьнику.
Описанным феноменом можно объяснить тот факт, что различные учителя по-разному
оценивают способности одного итого же ученика. Поскольку сам учитель тоже обладает тем
или иным доминирующим кластером, то и свои подсказки он формулирует в его рамках.
Быстрее их «схватывает» тот ученик, у которого доминирующей в мышлении является та же
подструктура, что и у учителя. Этого ученика педагог считает более способным и
сообразительным.11
Вместе с тем, указанная особенность свидетельствует о том, что зоны ближайшего
развития учащихся отличаются не только количественно, но и качественно: в разных
кластерах величины зон различны. Пытаясь учесть эти качественные различия сами
учащиеся при потребности в помощи поступают следующим образом. Среди своих
одноклассников они выбирают не любого, не того, кто хорошо понимает и разбирается, а
того, кто «понятно объясняет». У разных школьников эти консультанты различные: те,
которые обладают тем же доминирующим кластером. Они обеспечивают детям
продуктивное продвижение в зоне ближайшего развития и в учений в целом. В этом аспекте
становится очевидной непродуктивность деятельности педагога, при которой он
императивно назначает консультанта. Учитель часто пользуется различными
педагогическими и логическим соображениями, но они не всегда психологичны и учитывают
совпадение типов мышления учащихся. Поэтому, с психологической точки зрения,
педагогически целесообразно предоставлять возможность школьникам выбирать себе
консультанта самостоятельно.12 И, таким образом, организовывать и давать возможность
школьникам реализовывать процесс обучения в зоне вариативного развития.
Для организации процесса учения в зоне активного (актуального) обучения
эффективными оказывается применение различных методов логической помощи
учащимся. Они характеризуются тем, что не указывают на конкретные действия, но
актуализируют и активизируют интеллектуальную деятельность школьников. Приведем
некоторые из них.
1) Побуждение. При использовании этого метода педагог обращается к ученику с
краткими, нейтральными, общего плана высказываниями, стимулирующими его свободно
высказывать свои соображения по проблеме: Да?... Так, это понятно и ... Чуть-чуть
подробнее, пожалуйста... А в чем? ... Очень интересно, продолжай-продолжай...
2) Выяснение. Использование этого метода предполагает обращение к ученику для
конкретизации его позиции, точки зрения: Уточни, пожалуйста... Как это можно выразить
поточнее?... Не повторить ли эту мысль?... Опиши (расскажи) это подробнее... Это все, что
ты хотел сказать?...
3)Перефразирование – пропозиция, формулировка суждения ученика в иной форме или с
нужным учителю акцентом. Обычно она начинается с фраз: Итак, по твоему мнению...
Правильно ли я понимаю тебя, что ты полагаешь... Другими словами, ты утверждаешь, что...
Я понял твою мысль так, что ты рассчитываешь...
4) Отражение чувств. В этой ситуации педагог резонно, лаконично и как можно точнее
вербально фиксирует чувства и эмоциональное состояние ребенка: Я вижу, что у тебя это не
получается... Что ты не любишь это делать (считать, например)... Понимаю тебя... Да, тебе
11

Этот феномен описан нами в работе "Чему учить? – Образному мышлению" // Лицейское и
гимназическое образование. – 1999. – № 1.
12
Вспомним, что в практике шкального обучения существуют различные подходы. Обычно
«слабому» ученику назначают в консультанта из числа «сильных». Но были и прямо противоположные
попытки, например, оригинальные эксперименты А.И.Липкиной, в которых один неуспевающий обучал
другого неуспевающего. Однако все эти подходы имели ряд ограничений, подробно описанные в
психолого-педагогической литературе.
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это не нравится и что же тогда можно предпринять?... Ты совершенно напрасно
расстроился...
5) Резюмирование – экспозе, краткое изложение, подытоживание основных идей
школьника: Значит, проблема заключается в... Получается, что трудность-то совсем в
другом... Итак, все упирается в...13
6) Поиск места затруднения – акцентирование внимания учащихся на тех местах
рассуждения, решения, доказательства, которые не подчиняются общей закономерности: В
каком месте не получается?... Что тебе мешает продолжать?... Как снять это затруднение?...
Какие пути тебе известны?...
Использование этих методов для реализации процесса обучения в зоне активного
обучения не является жестким. На одну и ту же подсказку различные школьники реагируют
по-разному и имеют возможность индивидуального продвижения в различных направлениях
в рамках своего доминирующего кластера, а не того, которое указано педагогом. При таком
обучении педагог перестает быть поводырем и оказывается не впереди, а за учеником, не
навязывает ему свой путь, а следует за его индивидуальностью. Поэтому такое обучение
можно назвать гуманизированным, личностно-ориентированным. Оно реализует положение
Л.С.Выготского, согласно которому «Учитель с научной точки зрения – только организатор
социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым
учеником.»14
Более камерной и дифференцированной является организация процесса обучения в зоне
творческой самостоятельности. В этом случае для каждого ученика строится своя
подсказка, которая зависит от конкретной ситуации. Учитель не ведет, а идет вслед за
учеником.15 Методика работы такова. В последнем повествовательном предложении
школьника – ответе на вопрос педагога – учитель выбирает ключевое слово, несущее
основную смысловую нагрузку, и формулирует к нему вопрос. 16 В ответе школьника педагог
опять отыскивает новое ключевое слово и опять к нему ставит вопрос, и т.д. Этот процесс
продолжается до тех пор, пока ребенок самостоятельно придет к решению.
Проиллюстрируем эту методику примером конструирования диалога педагога и ученика при
решении следующей задачи.
"В результате космической катастрофы одна из комет изменила траекторию своего
движения и должна столкнуться с Землей, что грозит гибелью нашей планете. Как
предотвратить это столкновение и спасти Землю?"
Педагог: "В чем основная проблема сложившейся ситуации?"
Ученик: "В предстоящем столкновении17 кометы с Землей."
П.- В каком случае сталкиваются два космических обьекта?
У.- В случае одновременного нахождения обоих тел в точке пересечения их орбит .
П.- Что необходимо сделать для того, чтобы орбиты не пересекались? У.- Изменить
траекторию движения, хотя бы одного из объектов.
П. – Что может послужить источником изменения траектории?
У. – Какая-то неожиданная чрезвычайная ситуация.
П. – Можете вы привести пример такой чрезвычайной ситуации
У. – Например, новое столкновение с другим космическим телом или организация
мощного взрыва на комете, который расколол бы ее на части. Тогда эти части начнут
13

Диагностика школьной дезадаптации: Научно-методическое пособие для учителей начальных классов и
школьных психологов / Под ред. С.А. Беличевой, И.А. Коробейникова, Г.Ф. Кумариной. – М., 1992.
14
Выготский Л.С. Предисловие к русскому переводу книги З.Торндайка "Принципы обучения, основанные
на психологии" // Собр. соч. в 6-ти т. – Т.І. – С. 192.
15
Эта технология описана нами в статье "Гуманизация обучения математике: некоторые подходы" //
Педагогика. – 1999. – № 1.
16
Психологическое обоснование валидности и достоверности этой методики требует отдельного
обсуждения и выходит за рамки настоящей статьи.
17
Здесь и ниже ключевые слова (несущие основную смысловую нагрузку и к которым формулируется
вопрос) выделены курсивом.
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двигаться по новым орбитам, которые, скорее всего, будут отличными от орбиты самой
кометы.
П. – Могут ли люди организовать новое столкновение кометы с другим космическим
объектом?
У. – Вряд ли. Сегодня нам это не под силу, т.к. мы не умеем управлять движением
естественных космических тел.
П. – Тогда рассмотрим второе ваше предложение. Могут ли люди организовать мощный
взрыв на комете?
У. Пожалуй, да. Надо собрать весь ядерный запас на Земле и ракетами отправить его на
комету. Думаю, что ядерного запаса Землян будет достаточно для организации мощного
взрыва, который расколол бы комету на несколько частей. А это приведет к изменению
траектории кометы и предотвращению столкновения. Таким образом, Земля будет спасена.
Понятно, что это одно из возможных, но далеко не единственное решение, характерное
для лиц с алгебраической (композиционной) доминантой мышления (деление целого на
части). Все зависит от индивидуальных особенностей ученика. 18 Как и в случае зоны
активного (актуального) обучения описанная методика демонстрирует возможность
обучения в ситуации, когда педагог не ведет за собой, не впереди, а следует за учеником,
находится сзади. Она реализует известное положение Л.С. Выготского о том, что «В
конечном итоге воспитывает учеников то, что они сами делают, а не то, что делает учитель;
важно не то, что мы даем, а то, что мы получаем; только через свою самостоятельность они
изменяются.»19
Вместе с тем, не следует считать, что общение с учащимися в зоне творческой
самостоятельности обязательно требует индивидуального подхода. Обучение вполне может
строиться дифференцированно. Действительно, тот или иной диалог учителя с учеником
будет понятен и доступен не только отдельному ребенку, но и школьникам с тем же самим
доминантным кластером, в зону ближайшего развития которых он «попал».
Со временем при эффективном обучении зона творческой самостоятельности
увеличивается за счет уменьшения зоны активного (актуального) обучения и кривая, их
разделяющая, должна становиться круче. Чем продуктивнее обучение, тем больше
оказывается зона творческой самостоятельности. Ее можно измерять количеством тех шагов,
переносов, обобщений, которые ученик самостоятельно смог сделать в результате созданной
педагогом учебной ситуации. Примером тому может служить количество переносов на
другие части речи, языки, осуществленные школьником при изучении случаев слитного
написания частицы «не» с глаголами в приведенном выше случае. Их можно считать одним
из показателей успешности обучения в зоне ближайшего развития.
Описанные методы измерения зоны ближайшего развития и конструирования процесса
обучения в ее различных стратах принципиально отличаются от некоторых приемов
проблемного и дифференцированного (индивидуального) подхода к обучению. Они дают
возможность учителю избегать неконструктивных декларативных призывов общего
характера типа «подумайте», «сообразите», «какие есть предложения?», не
актуализирующих определенных закономерных или индивидуальных умственных действий
школьников. Описанный подход способствует позволяет организовывать процесс учения
детей профессионально и продуктивно. Его использование реализует ту модель обучения,
над которой думал Л.С.Выготский: «как свести возможно ближе к нулю роль учителя там,
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Как показали наши экспериментальные исследования и многолетний практический опыт, описанная
методика построения обучения в зоне творческой самостоятельности посредством опори на ключевое слово
имеет достаточно широкий диапазон применения и может быть использована в самих разнообразных ситуациях
(консультирования, психотерапии и др.).
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Выготский Л.С. Предисловие к русскому переводу книги З.Торндайка "Принципы обучения, основанные
на психологии" // Собр. соч. в 6-ти т. – Т.1. – С. 195.
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где он, подобно рикше, выступает в роли двигателя и части своей педагогической машины, и
все основать на другой его роли — роли организатора социальной среды»20
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А.М. Кух, О.М. Кух
м. Кам’янець-Подільський
ПРИНЦИПИ І ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ
Входження України в Європейський освітній простір вимагає якісно нового підходу до
формування систем фахової підготовки. Інтеграційні тенденції освіти не зменшують, а
підсилюють увагу до принципів формування змісту кваліфікацій і структур освітніх
ступенів. Проголошений Болонською конвенцією орієнтир на «…створення порівняльної
системи ступенів вимагає зміни всієї парадигми вищої освіти, зокрема, зміни методів
навчання, оцінювання, методів забезпечення якості. Зміни у підходах до навчання
стосується, насамперед, зміщення акцентів з процесу на результати навчання, зміни ролі
викладача, зміни динаміки (інтенсивності) програм, зміни методів оцінювання» [5, с.154].
Розв’язання глобальної проблеми підвищення якості освіти лежить у площині
системного аналізу, побудови моделей діяльності викладача у світлі сучасних тенденцій,
компетентнісного підходу до оцінки результатів навчання.
Системний підхід до підготовки фахівців у галузі освіти є одним із способів побудови
педагогічної діяльності як цілісного процесу, що забезпечує ефективну взаємодію всіх його
складових. Поняття «система» (від грецького systema – ціле, складене з частин) є множиною
компонентів, що створюють стійку єдність і цілісність, які володіють інтеграційними
якостями і закономірностями.
Найважливіші філософські поняття про співвідношення частини і цілого, загального і
часткового, причини і наслідку знаходять своє вираження в теорії систем, яка дозволяє
20
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виявити, проаналізувати і оцінити реально наявні суперечності в реальних соціальних
процесах.
Під цілісною системою П.К Анохін [1] розуміє сукупність композитів, взаємодія яких
породжує нові (інтеграційні, системні) якості, не властиві її складовим. Розробляючи теорію
функціональних систем, П.К. Анохін підкреслював, що системою можна назвати тільки
такий комплекс вибіркового включення складових, де взаємодія і взаємовідношення набуває
характеру взаємодії компонентів, направлених на отримання прогнозованого корисного
результату.
У педагогіці є численні приклади застосування загальної теорії систем до аналізу педагогічних
процесів. Розробці педагогічних систем підготовки фахівців в галузі освіти присвячені дослідження
С.І. Архангельського, П.С. Атаманчука, В.П. Безпалько, В.О. Ільїна, О.І. Іваницького Н.В. Кузьміної,
В.П. Симонова, Л.Ф. Спіріна та ін., в яких аналізуються ознаки систем, їхня класифікація і
структура, характеристики ефективності функціонування та ін.
В.П. Безпалько [4] педагогічну систему розглядає як сукупність взаємозв’язаних засобів,
методів і процесів, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого
педагогічного впливу на формування особистості із заданими якостями. Узагальнюючи і
систематизуючи розрізнені підходи до поняття педагогічних систем, він синтезував
педагогічну систему як певну цілісність. Розглядаючи педагогічну систему вищої освіти як
замкнуту структуру, що володіє цілком визначеною функцією, заданою соціальним
замовленням, В.П. Безпалько розглядає функціонування системи, її адаптивні можливості в
організації і управлінні процесом становлення фахівця.
Н.В. Кузьміна [6, с.112] визначає педагогічну систему як «...множину взаємозв’язаних
структурних і функціональних компонентів, підпорядкованих цілям освіти, виховання і
навчання підростаючого покоління і дорослих людей». На сучасному етапі Н.В. Кузьміна
значну увагу приділяє розвитку творчої готовності випускників університету до майбутньої
професійно-педагогічної діяльності, і відповідно, освітню систему (ОС) [6, с. 28] визначає «
...як взаємозв’язок структурних і функціональних елементів, спрямованих на досягнення
загального шуканого освітнього результату. Він полягає в тому, щоб за час перебування
учнів (студентів) в ОС розвинути в усіх або переважної більшості, творчу готовність до
продовження освіти і самоосвіти в новому освітньому або професійному середовищі. В
такому разі, структурні і функціональні компоненти ОС повинні входити в комплекс
головних чинників розвитку творчої готовності і оцінки якості освітніх систем в статиці і
динаміці та якості підготовки її випускників».
Поняття «педагогічна система» неоднозначне, його можна віднести до цілого ряду систем, що
виконують освітню функцію, тобто, існує ієрархія педагогічних систем, в якій кожна з систем виступає
елементом, підсистемою загальнішої системи. Педагогічною системою є система професійнопедагогічної освіти в цілому і педагогічний процес конкретного навчального закладу, включаючий
«систему навчання» і «систему виховання» як складові частини. Педагогічна діяльність викладача, яка
спрямована на організацію цілісного педагогічного процесу, також може бути представлена як
система: окреме заняття можна розглядати як елемент і в той же час як систему діяльності викладача
[7, с. 10]. У даному аспекті систему професійно-методичної підготовки вчителя можна розглядати як
елемент професійної підготовки фахівця і як самостійну систему з відносно автономною структурою.
Н.В. Кузьміна освітні системи поділяє на два класи [6, с. 34]:
1. Педагогічні освітні системи (ОС). Їхні результати в дітях. До них відносяться всі ОС в
загальноосвітньому маршруті, підготовку фахівців для якого здійснює університет.
2. Акмеологічні ОС. Їхні результати в дорослих людях. До них відносяться всі ОС в
професійно-освітньому, додатково-освітньому маршрутах.
В.П. Симонов [9, с. 41] дійшов висновку суворого розмежування сумарної і діяльнісної
системи, «... оскільки в освітньому процесі вони присутні обидві, і невміння відрізнити їх не
дозволяє ефективно реалізувати основні ідеї і задачі педагогічного менеджменту». Під
діяльнісною системою автор розуміє сукупність об’єктів, взаємодія яких сприяє появі нових
інтегральних якостей, не властивих твірним частинам і компонентам цієї системи.
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Як випливає з вищевикладеного, одна з головних вимог системного підходу – у
наявності внутрішніх зв’язків компонентів системи, як на якісному, так і на кількісному
рівні. Йдеться про компоненти системи і зв’язки між ними. Наявність цих характеристик
дозволяє вважати системний підхід методологічною базою в побудові наукових досліджень.
Суть будь-якої педагогічної системи визначається наявністю в ній, незалежно від її рівня,
одних і тих же елементів, без яких вона функціонувати не може. Багато авторів виділяють
характерні властивості систем: компонентний склад, структура і наявність системотворчого
чинника, цілісність і розвиток, ієрархічність, взаємозв’язок і взаємодія, множинність опису,
наявність управління.
Стосовно педагогічних процесів, цілісність [9, с. 62-78] полягає у тому, що частини
педагогічної системи служать загальній меті, а цілісність процесу навчання означає його
високу ефективність у формуванні особистості в цілому. Поняття «цілісність» виявляється у
тому, що «педагогічний процес – не механічна сума основних компонентів, а самостійне
цілісне явище, яке має свої закономірності.» [9, с.64].
Компонентом системи прийнято вважати деяку її частину, яка вступає у взаємодію з іншими її
частинами. Компонент може виступати в системі як елемент (мінімальна одиниця системи) і як
підсистема (частина системи, що складається з декількох взаємозв’язаних і взаємодіючих елементів).
Педагогічна система складається із структурних елементів, що є межею поділу в рамках даної якості
системи. Склад структурних компонентів педагогічних систем, пропонований різними авторами
різноманітний: С.І. Архангельський [2, с. 159] розглядає систему освіти вищої школи як сукупність
змісту навчання, навчальну і наукову діяльність викладачів і студентів, засоби навчання, форми і
методи навчання, роблячи акцент на організації наукової роботи викладачів і студентів. В.П.
Беспалько пропонує наступні елементи системи: цілі підготовки фахівця, студентів, зміст навчання і
виховання, дидактичні процеси як способи реалізації задач педагогічного процесу, викладачі або
опосередковуючі їх педагогічну діяльність ТЗН, організаційні форми педагогічної діяльності.
Л.Ф. Спірін [11] в кожній педагогічній системі виділяє сім інваріантних компонентів:
1) організатор системи (управляючі підсистеми: вчитель, транслятор, ТЗН та ін.);
2) цілі системи – соціальне замовлення, для виконання якого утворюється система
(керована підсистема – учень);
3) зміст виховно-освітньої роботи, соціально-етичні і дидактичні відносини між
елементами системи (суб’єктивно-об’єктивні і суб’єктивно-суб’єктивні одночасно);
4) педагогічні засоби системи;
5) орієнтаційні форми системи;
6) методи навчання і виховання як методи співвіднесення діяльності тих, хто навчається;
7) продукти діяльності системи у вигляді знань в структурі світогляду і
характеристичних якостей виховуваних, їхніх станів і поведінки.
В.Д. Шадріков [12, с. 55] виділяє в будь-якій педагогічній системі змістовний,
процесуальний і результативний аспекти. У змістовному аспекті педагогічна система є
цілісним об’єктом, що має наступні характеристики: компоненти системи; структура
внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків; функціональність, інтеграційні якості, узагальненість.
Процесуальний аспект пов’язаний з поточним функціонуванням педагогічної системи і
характеризується
дидактичними,
когнітивними,
управляючими,
контрольнокоректувальними, проектуючими процесами, процесами педагогічної взаємодії,
професійного вдосконалення вчителя і динаміки особистісного розвитку учня.
Результатом є формування професійно-педагогічної готовності студента до професійної
діяльності, рівень якої визначається на основі сформованості наукових, методичних і
методологічних знань і умінь, а також на основі професійної ідентичності особистості у
професії. У підготовці вчителя математики автор велику увагу приділяє мотивації навчальної
діяльності і виділяє наступні компоненти педагогічної системи: мотиви; цілепокладання;
моделі змісту і структури математичної освіти; засоби; форми; умови; результати;
моніторинг функціонування системи.
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Н.В. Кузьміна [6, с. 28] розглядає систему підготовки фахівців в галузі освіти у
взаємозв’язку наступних її структурних елементів:
• освітні цілі (Ц): розвиток в усіх або переважної більшості учнів за час перебування в
даній ОС творчої готовності до майбутньої діяльності;
• наукова і навчальна інформація (І) (загальнокультурна, спеціальна, професійна):
програми, підручники, монографії, авторські курси викладачів, засобами яких здійснюється
розвиток творчої готовності учнів до продовження освіти і самоосвіти;
• засоби освітньої комунікації (З): види діяльності особистості, яка розвивається, форми,
методи, технології, стимули, ігри, тренінги, завдання-задачі;
• склад викладачів (В): вік, стаж роботи, освіта, самоосвіта, поєднання науководослідної і власне освітньої діяльності. Вони – носії традицій, цілей, навчальної інформації,
засобів освітньої комунікації, а також знання психології тих, хто навчається, володіють
професійними уміннями розвивати творчу готовність учнів до майбутньої діяльності
засобами своєї навчальної дисципліни;
• склад учнів (У): вік, освіта, рівень успішності, стан здоров’я, мотивація, спрямованість,
домінуючі інтереси і схильності, спрямованість на отримання освіти.
Вирішуючи проблему компонентного складу педагогічних систем, В.А. Сластьонін [10,
с. 217] виділяє чотири компоненти: педагоги, вихованці, зміст освіти, матеріальна база
(засоби). Вихованці і педагоги виступають як сукупний суб’єкт даної системи, який визначає
її цілі, зміст виховання і навчання і т.д. Майстерність викладача, його загальна і професійнопедагогічна культура, рівень розвитку професійних здібностей, визначають ефективність
функціонування педагогічних систем.
Особистість студента, яка є своєрідним «об’єкт-суб’єктом» педагогічної системи, водночас
виступає і як її мета: визначення цілей своєї педагогічної діяльності викладач здійснює не тільки на
основі соціального замовлення, що міститься у вимогах до особистості фахівця в державному
освітньому стандарті, а перш за все, через співвідношення даного замовлення з індивідуальними
особливостями, можливостями, потребами людини в освіті [7, с. 11].
Розглядаючи структуру моделі професійної підготовки вчителя математики [12]
виділяємо шість блоків: соціальне замовлення на підготовку фахівця, професійна діяльність
вчителя, модель випускника вузу, методична система навчання, навчальна діяльність
студента, становлення і розвиток особи майбутнього вчителя, його готовність до
педагогічної діяльності.
Система методичної підготовки вчителя фізики [2, с. 14], аналізується з позицій
навчально-пізнавальної діяльності студентів в єдності структурних і функціональних
компонентів (цілепокладання, орієнтація на модель фахівця, ранжування і адресація,
реалізація, узагальнення і аналіз). Модель фахівця розглядається як мета і результат
методичної підготовки.
Н.С. Пуришева [8] будує тривимірну модель підготовки студентів до викладання фізики
в диференційованій школі, грунтуючись на чотирьох загальнонаукових підходах: цілісний
підхід, системний підхід, індивідуально-особистісний і діяльнісний підходи. Така модель
складається з наступних компонентів:
1. Специфіка (характер) підготовки (загальна, групова, індивідуальна підготовка).
2. Цільовий, змістовний і технологічний аспект підготовки (цілі, зміст, методи, форми і засоби).
3. Рівні підготовки.
Таким чином, поданий в дослідженнях структурний склад систем має значну
різноманітність, але всі автори єдині у тому, що педагогічну систему можна трактувати як
єдиний предмет, в якому виділені компоненти пов’язані між собою певними відносинами і
структура властива тільки цілісній системі.
Розбудова теорії навчання у вищій школі на основі системно-структурного підходу припускає
виконання деяких правил, що виражають автономіність і зв’язок компонентів [3, с. 66].
Правило 1. Характеристика окремого компонента недостатня для повного опису системи в цілому
або цього компоненту. Тільки компоненти, узяті сумісно, характеризують цей стан.
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Правило 2. Ролі компонентів еквівалентні, кожна з них в рішенні своїх задач обгрунтована, але
для загальної характеристики недостатня.
Правило 3. Кожен компонент характеризує систему функціонально, але тільки із своєї сторони.
Правило 4. Система не відособлює, а сполучає діючі компоненти в досягненні її цілей і задач.
Для того, щоб задати систему, необхідно не тільки виявити її структуру, але і визначити
сукупність зв’язків між компонентами. Всі структурні компоненти системи знаходяться як в
прямій, так і в зворотній залежності. Зв’язки структурних компонентів виникають в процесі
діяльності керівників, педагогів та учнів і тим самим зумовлюють рух, розвиток,
вдосконалення систем. Функціональні компоненти педагогічної системи (Н.В. Кузьміна)
представлені наступним складом: організаторський, комунікативний, конструктивний,
проектувальний, гностичний. Ці елементи є «базовими зв’язками» між початковим станом її
структурних елементів і кінцевими шуканими результатами. Всі компоненти даної моделі не
тільки взаємозв’язані, але і в значній мірі перетинаються. Конструктивна функція
складається з конструктивно-змістовної, конструктивно-оперативної і конструктивноматеріальної. Дані компоненти характеризують педагогічну систему у дії: функціональні
компоненти – стійкі базові зв’язки структурних компонентів, що виникають в процесі
педагогічної діяльності, обумовлюють рух, розвиток, вдосконалення педагогічних систем і
внаслідок цього їх стійкість, життєстійкість і виживання. Кожен аспект педагогічної
діяльності [2, с. 8] уявляється як варіант функціонування педагогічної системи, в якій
домінує один з його компонентів. Проектувальному аспекту педагогічної діяльності, на його
думку, відповідає той варіант педагогічної системи, коли домінують педагогічні цілі,
конструктивному – зміст, комунікативному – об’єкт-суб’єкт, орнізаторському – засоби,
гностичному – суб’єкт.
1. Разом з вищезазначеними, в структурі педагогічної діяльності можна виділити
інформаційну, розвиваючу, орієнтаційну, мобілізаційну і дослідницьку функції [4, 14]. Іншої
точки зору дотримується C.І. Архангельский [3, с. 143], його модель педагогічної діяльності
системного характеру містить чотири функціональні компоненти: презентаційний,
інсентивний, коректуючий і діагностуючий. Презентативная функція полягає у викладі
учням змісту матеріалу. Вона орієнтована на сам факт викладу навчального матеріалу,
абстрагуючись від конкретних форм навчання. Інсентивна функція полягає в тому, щоб
викликати в учнів інтерес до засвоєння інформації. Її реалізація пов’язана з постановкою
питань, оцінкою відповідей. Коректуюча функція пов’язана з виправленням і зіставленням
результатів діяльності учнів. Діагностуюча функція забезпечує зворотний зв’язок.
Концептуальна модель системи методичної підготовки вчителя фізики [9, с. 22] містить
наступні провідні функції: мотиваційно-ціннісна; навчально-контролююча і методологічна;
світоглядна; професійно-практична.
Отже, у системі професійно-методичної підготовки, на нашу думку, разом із
зазначеними, необхідно виділити координуючу функцію, яка в процесі підготовки вчителя
координує педагогічні, психологічні, методичні і загальнонаукові, спеціальні знання
студентів. Координація визначає також і узгодженість компонентів по відношенню один до
одного, їх динамічну рівновагу і взаємний вплив. Наприклад, методи навчання здійснюють
вплив не тільки на форми навчання, а й на засоби і зміст, який, у свою чергу, накладає свою
дію на методи навчання і т.д.
Системність в педагогічних дослідженнях не повинна виключати інтеграційного
підходу. Відсутність інтеграційного підходу знімає саму системність, припускає тільки
систематизацію педагогічних процесів і явищ, нерідко довільну, яка не може представляти
цілісну систему з її функціональними зв’язками і залежностями. Реалізація координуючої
функції тісно пов’язана з інтегруючою функцією. Обидві функції обумовлені необхідністю
міждисциплінарного підходу до розв’язання майбутнім викладачем методичних проблем.
Інтегруюча функція полягає у тому, що процес оволодіння професійно-методичною
діяльністю актуалізує, динамізує, систематизує і наповнює новим змістом знання студентів,
отриманні ними при вивченні курсів філософії, соціології, педагогіки, психології, теорії
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виховання, спеціальних дисциплін з фізики. В університетській освіті має діяти дослідницька
функція, яка пронизує весь освітній процес. Дослідження, навчання та культура створюють
триєдину, функціональну задачу університетської освіти.
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А.О. Лановенко
м. Вінниця
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Постановка проблеми. Відповідно до прийнятої в Україні концепції інформатизації
суспільства, мета інформатизації освіти полягає в глобальній раціоналізації інтелектуальної
діяльності за рахунок використання нових інформаційних технологій, радикальному
підвищенні ефективності й якості підготовки фахівців до рівня, досягнутого в розвинутих
країнах, тобто підготовки кадрів з новим типом мислення, які відповідають вимогам
інформаційного суспільства [3, с.17].
У результаті досягнення цієї мети в суспільстві повинні бути забезпечені масова
комп’ютерна грамотність та формування нової інформаційної культури мислення шляхом
індивідуалізації освіти.
Під комп’ютерною грамотністю розуміють сукупність знань і умінь, необхідних для
застосування комп’ютера в процесі розв’язання професійних задач. Комп’ютерна
грамотність, в свою чергу, є складовою частиною інформаційної культури, що означає
сукупність методів, прийомів і навичок збирання, зберігання, обробки та створення освітньої
інформації [5, с. 246].
Питання про застосування нових інформаційних технологій (НІТ) у різних сферах
людської діяльності, у тому числі й в освіті не перестає бути актуальним. Під
інформаційними технологіями розуміємо відповідно до словника з інформатики
використання можливостей комп’ютерної техніки для обробки, збереження і надання
інформації користувачеві для вирішення різних професійних завдань [5, с. 356].
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Аналіз попередніх досліджень. В.І. Загвязінський виділяє сучасні інформаційні
технології як один із істотних факторів, що визначають конкурентоспроможність країни,
регіону, галузі й окремої організації. При цьому, важливу роль у процесі створення і
використання інформаційних технологій він відводить системі освіти, особливо вищій школі
як основному джерелу кваліфікованих, високоінтелектуальних кадрів і могутній базі
фундаментальних і прикладних наукових досліджень [2, с. 28].
У педагогічному розумінні нова інформаційна технологія навчання повинна містити
сукупність прийомів, методів, форм навчання на комп’ютерній основі, на основі засобів НІТ.
Нові інформаційні технології в навчанні припускають використання всього різноманіття
сучасних пристроїв обробки інформації, включаючи комп’ютери, їхнє периферійне
устаткування, засоби зв’язку, відеотехніку, засоби мультимедіа.
Багато авторів (В.Ю. Биков, П. Гевал, Б.С. Гершунський, Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак,
К.К. Колін, В.М. Мадзігон, Ю.І. Машбиць, П.І. Підкасистий, Є.С. Полат, І.В. Роберт,
А.В. Хуторський, Д.В. Чернілевський) у своїх дослідженнях намагаються вирішити питання
організації навчального процесу з використанням інформаційних технологій, їхньої ролі в
навчально-пізнавальній діяльності. У цих роботах закладено фундаментальні основи
раціонального включення комп”ютера в навчально-пізнавальну діяльність студентів на
різних її етапах.
У своїй роботі [8] І.В. Роберт підкреслює, що комп’ютер варто розглядати як компонент
системи засобів навчання, що компенсують відсутність предметного середовища і
забезпечують предметність діяльності й її практичну спрямованість. Крім того, у цю систему
засобів повинні входити «традиційні» засоби навчання, що забезпечують підтримку
викладання певного навчального предмета. І з цим не можна не погодитись.
Застосування засобів НІТ створює умови навчання різним дисциплінам у середовищі, що
забезпечує психолого-педагогічні та наукові вимоги до оптимального педагогічного процесу
і дозволяє збагатити цей процес наступними можливостями:
– вибір у будь-якій послідовності з бази даних необхідної інформації;
– використання відповідної бібліотеки програм;
– забезпечення різноманітних шляхів доступу до бібліотеки, що рухається, і нерухомих
зображень зі звуковим супроводом і без нього;
– «віконне» представлення інформації;
– змішання, перетасування інформації, що включає текстову і графічну, рухливі
діаграми, мультиплікацію, фрагменти відеофільмів, мову, музику, телекадри, анімацію.
У роботі [9] І.В. Роберт відзначає, що при таких підходах ознайомлення студентів з
новою для них інформацією, формування нових понять відбувається на зовсім іншому рівні,
як мотиваційному, так і розвиваючому.
Впровадження засобів НІТ у навчальний процес сприяє вдосконаленню методичної
системи навчання. Методи навчання займають центральне місце в дидактиці і методиці
викладання. Традиційні методи навчання орієнтовані на засвоєння готових знань. При цьому
навчальна діяльність студентів є, в основному, репродуктивною, а головний результат такого
навчання – засвоєння суми знань. Сучасні методи навчання спрямовані на навчання
діяльності, спрямованої на самостійне придбання нових знань. У цьому випадку навчальна
діяльність студента є продуктивною.
Мета статті. Інформатизація освіти поставила перед педагогікою та психологією низку
актуальних проблем. Висвітлення основних психолого-педагогічних проблем впровадження
нових інформаційних технологій в навчання є метою цієї статті.
Виклад основного матеріалу. У роботі [4] виділяються умовно три групи проблем, зв’язаних з
комп’ютеризацією навчання: перша відноситься до теорії навчання, друга – до технології
комп’ютерного навчання, а третя – до розробки педагогічних програмних засобів (ППЗ).
Концепція інформатизації вищої освіти передбачає комплексний підхід до створення
інформаційного середовища навчання, що повинно інтегрувати в себе традиційні та нові
інформаційні технології, які відповідають сучасним вимогам освіти.
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НІТ навчання породжують новий зміст і нові форми навчання.
З’являються нові підходи до організації навчання і самого процесу формування знань,
умінь, дій студентів, нових засобів оцінки ефективності навчання.
ППЗ є основною складовою освітніх інформаційних технологій, тому, говорячи про
використання НІТ в освіті, маємо на увазі саме цю головну складову.
Кількість педагогічних програмних засобів, що з’являються останнім часом, невпинно зростає.
Тут слід зазначити, що більшість наявних навчальних програм неефективні, катастрофічно росте
число примітивних програм, що негативно позначаються на результатах навчання й інтенсивності
комп’ютеризації. Сьогодні стало зрозумілим, що процес створення навчальних програм вимагає
розв”язання багатьох не тільки професійних, а й психолого-педагогічних проблем [6, с. 150]. Як
зазначає Р.С.Гуревич, у процесі розробки ППЗ необхідне раціональне поєднання знань, умінь та
навичок дидактики, педагогічної психології, програмування тощо [1, с. 36].
Нині існує тенденція, коли комерційні фірми, вклавши величезні кошти у розробку
мультимедійних компакт-дисків, наповнюють ринок програмними продуктами навчального
призначення, про які викладачі мало проінформовані. Студенти можуть користуватися ними
для самостійної підготовки. Проте чи відповідає такий продукт програмі визначеної
дисципліни або курсу, а також як застосувати його в конкретному ВНЗ, викладачі найчастіше
не знають. Як правило, викладачі визнають лише те програмне забезпечення навчального
призначення, що розроблено ними самими або апробовано і рекомендовано колегами.
Створення комп”ютерних навчальних програм, особливо без використання спеціальних
інструментальних систем, – трудомістка і складна робота. Розробка деяких комп’ютерних
навчальних програм триває кілька років. На підготовку однієї години гарного курсу
затрачається від 50 до 500 годин роботи фахівців [11].
Ще 10–15 років тому цю роботу могли виконати лише дуже великі та добре
фінансовані колективи. Так, за даними Дж. Морріса [12], одна година розробленого
електронного курсу в 1990 році коштувала близько 10 000 доларів. А. Борк [11] на основі
експертних даних оцінив витрати на розробку 6-семестрового автоматизованого курсу з
вищої математики в 3–5 млн. доларів. Зараз витрати на виробництво комп’ютерних
навчальних програм у 3–5 разів нижче, однак і вони виявляються «непідйомними» для
невеликих колективів без спеціального цільового фінансування. Це лише невелика частина
від безлічі інших проблем, що супроводжують розробку і поширення ППЗ.
Дорожнеча проведення навчальних експериментів з використанням можливостей
передових інформаційних технологій ставить українських викладачів та фахівців-дослідників
цих проблем у дуже скрутний стан у зв”язку з економічними труднощами і відсутністю
належного фінансування.
Нині рівень інформатизації українського суспільства в порівнянні з розвиненими
країнами складає лише 2-2,5 %, відсутній єдиний інформаційний простір в масштабі
держави [6, с. 151].
Звідси і фрагментарність, і відсутність системного підходу в реалізації інформаційних
освітніх технологій, неможливість тиражування вдалих результатів освітніх проектів і
окремих комп’ютеризованих курсів в інших освітніх установах.
У комп’ютерних навчальних програмах реалізується діалог між тим, хто навчається, і
ПК. За активністю виділяють три рівні людино-машинного діалогу: реактивний, активний та
інтерактивний.
Реактивний діалог передбачає лише найпростіші реакції студента на задані йому
комп’ютером питання: відповіді у вигляді «так» або «ні», вибір відповіді з невеликого
набору можливостей. При активному діалозі студенту приходиться робити вибір з багатьох
нових і різних можливостей, приймати самостійне рішення.
Інтерактивна форма діалогу припускає змістовні питання і розумні відповіді в межах
визначеної теми. Нині завдяки технології мультимедіа в практиці викладання різних
дисциплін використовується досить багато комп”ютерних навчальних програм, за
допомогою яких реалізується інтерактивний діалог.
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Низка проблем, наприклад, таких, як відсутність у більшості викладачів основ
комп’ютерної грамотності, а також недостатня розробленість педагогічних основ створення
ППЗ тормозять процес інформатизації. Необхідність підвищення загальної інформаційної
комп’ютерної грамотності студента і викладача – одне з центральних завдань освіти не
тільки для нашої країни, а й для тих країн, де цей процес одержав уже достатній розвиток.
У процесі використання комп”ютера в навчальному процесі виникають наступні
психолого-педагогічні проблеми:
– комп’ютер підвищує активність роботи студента, збуджує інтерес до навчання;
– індивідуальна робота з комп’ютером сприяє розвитку самостійності;
– спілкування з комп’ютером привчає до точності, акуратності, послідовності дій;
– робота з комп’ютером сприяє розвитку здатності до аналізу й узагальнення;
– комп”ютер полегшує засвоєння абстракцій, дозволяючи представити їх конкретними.
Виникає проблема організації цілісного навчально-виховного процесу, що припускає
використання НІТ навчання і розвиток студентів. При цьому необхідно наукове
обґрунтування педагогічних технологій на базі комп’ютера, що забезпечують розвиток
студентів, їхню творчу активність.
Важливим засобом розвитку мислення студентів у процесі навчання є творчі форми розв’язання
навчальних задач. У зв’язку з цим одним з перспективних напрямів вдосконалення навчального
процесу є використання комп”ютера як універсального засобу моделювання.
За допомогою комп’ютера може бути реалізована особистісна манера спілкування, що
створює більш сприятливу атмосферу для навчання. Останнє важливо для учнів з
уповільненим темпом навчання.
У кожному конкретному випадку важливо визначити оптимальне співвідношення
комп’ютерних і безкомп’ютерних форм навчання. Необхідно чітко представити, що
застосування комп’ютера в навчальному процесі є не тільки передумовою вдосконалення
навчання, а й потенційним джерелом низки негативних наслідків. Зниження несприятливих
наслідків роботи з комп’ютером також є проблемою.
Під час використання НІТ у процесі навчання основна проблема полягає в правильній
організації спілкування студента з комп’ютером. Досить складним із психолого-педагогічної
точки зору є питання керування комп’ютером з боку студента. Тут необхідно відзначити, що
за умов використання комп’ютера знімається і такий психологічний аспект, як страх
відповіді.
Під час підготовки викладачів до використання НІТ в навчальному процесі необхідно
звернути увагу на те, що однією з основних тут є проблема аналізу можливостей підвищення
мотивації навчання.
Сучасні психологи вважають, що ігрова обстановка є найкращою для навчання
практично будь-якому виду діяльності. Пізнавальний потенціал навчальних ігор безмежний.
Ігри, що виникають як модель ситуації, взятої з реального життя, допомагають вивчити цю
ситуацію й одержати необхідні навички. Комп’ютерні ігри дозволяють найбільш
безболісним способом перебороти психологічний бар’єр.
Система «мультимедіа» стає одним з провідних напрямів розвитку інформаційних
технологій. Зараз мультимедіа це – повноцінне об’єднання комп’ютерних та інших
інформаційних технологій: відео-, аудіо-, фото-, кіно-, телекомунікацій (телефон,
телебачення, радіозв’язок), не говорячи про текст і графіку як статичну, так і динамічну
(анімаційну) [5, с. 292].
Технологія мультимедіа дозволяє реалізовувати більшість методів навчання, контролю й
активізації пізнавальної діяльності студентів на якісно новому рівні. Практичне застосування
технології мультимедіа може удосконалити або частково замінити в навчальному процесі
такі класичні методи навчання, як методи усного викладу навчального матеріалу (лекція,
розповідь, пояснення й ін.), методи наочного і практичного навчання, методи закріплення
одержаних знань, методи самостійної роботи.
Багато знаних педагогів і психологів вказували на те, що для підвищення ефективності
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навчання методи усного викладу повинні сполучатися з наочними і практичними методами,
а також з методами активізації сприйняття.
Об’єднання декількох інформаційних середовищ дозволяє сполучити різні методи
навчання для досягнення освітніх цілей, тому застосування мультимедіа технологій у
професійній освіті є педагогічно обґрунтованим.
Володіючи могутнім педагогічним потенціалом, НІТ, у тому числі й технологія
мультимедіа, не одержали достатнього поширення в системі вищої освіти, особливо в
гуманітарному спрямуванні.
Активність пізнавальної діяльності блокувалася психологічною непідготовленістю і
навіть страхом перед комп’ютером.
Вирішення протиріччя між потребою суспільства в інформатизації вищої освіти і
фактичним станом впровадження НІТ вимагає для реалізації педагогічних можливостей
інформаційних технологій більш ретельного вивчення психологічних аспектів технології
мультимедіа в навчанні студентів.
Дослідження застосування нових інформаційних технологій в освіті показали, що
найбільш ефективним є їхнє використання під час вивчення іноземних мов і пояснюється це
наступним.
По-перше, сьогодні пропонується величезна кількість комп’ютерних програм
(“навчальні диски”) вивчення іноземної мови. Нові програми або свіжі версії уже відомих
курсів, мають яскраві фарби і витончені малюнки, ґрунтуються не на традиційних
методиках, а на апробованих мовних курсах. Наприклад, курси англійської мови “English
Brilliant”, “Bridge to English”, “English step by step”, “Do you speak English?”, “English
Express”, “РЕПЕТИТОР English”, “LEX” (комп”ютерна гра), “Живой Английский”,
“Еврометод: Учим англ. язык ”, “Английский: курс ускореного обучения 11 в 1”,
“Английский для общения”, “Английский в 3 приема” та інші. Ці курси містять діалоги і
тексти з деяким сюжетом, причому користувач може формувати цей сюжет сам, великий
обсяг матеріалу і постійний контроль його засвоєння. Майже в усіх мультимедійних курсах є
система графічного відображення звуку на екрані комп’ютера, що дає можливість студенту
порівняти власну вимову з еталоном не лише на слух, а й візуально. Сполучення слухового
сприйняття образу з зоровим підвищує ефективність навчання. Системи мультимедіа
сприяють комплексному використанню комп’ютера за рахунок включення в єдину систему
різних вправ, функцій, гіпертекстових і гіпермедіа способів обробки інформації. Усе це
дозволяє навчати аудіюванню, читанню й іншим видам мовної діяльності.
По-друге, під час вивчення іноземної мови важливе оволодіння знаннями і вироблення
вмінь, доведених до рівня автоматизму навичок. Це може бути досягнуто лише
багаторазовим повторенням. У цьому випадку комп’ютер може виступати в ролі нескінченно
терплячого репетитора, з огляду на індивідуальні особливості того, хто навчається. При
цьому впровадження мультимедіа технологій у навчання іноземним мовам дозволяє
розширити спектр можливостей тренування.
По-третє, провідна роль комунікативних функцій мови безперечна, тому що всі інші її
функції (формування і вираження думки, збереження інформації та ін.) втрачають зміст,
якщо немає об”єктивної потреби в передаванні будь-якої інформації, в спілкуванні. В цьому
випадку мережа Інтернет є унікальним засобом, що надає можливість спілкування,
наприклад, у режимі електронної пошти або в режимі реального часу.
Незважаючи на вищезазначені можливості комп’ютера і мультимедіа в навчальному
процесі, вони використовуються не часто. Одна з причин цього бачиться в традиційній
(тобто безкомп’ютерній) методиці викладання іноземної мови й у підготовленості педагогів.
Введення нової методики спричиняє перегляд програми та зміну ролі викладача. Найчастіше
педагоги не готові до таких змін або через консерватизм, або через недостатню професійну
підготовку. НІТ пред’являють більш серйозні вимоги до якості праці та рівня компетенції
педагогів. Як підкреслює Р.С. Гуревич, кожний новий технічний засіб починає давати гарні
результати, коли виростає нове покоління педагогів, готових і бажаючих застосовувати
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зазначений засіб, а також коли з’являються методисти, які вміють розробити методику
використання цього засобу [1, с. 9]. Викладачам іноземної мови варто засвоїти комп’ютерну
грамотність, підвищувати рівень інформаційної культури, постійно бути в курсі нових
програмних продуктів і шукати шляхи їхнього ефективного використання.
Інша проблема складається у відношенні студентів до навчального процесу. Під час
розгляду результатів впровадження навчальних програм простежуються дві тенденції. Суть
першої в тому, що студентові цікаво працювати, проте його інтерес спрямований не на
досліджуваний матеріал, а на зовнішнє оформлення програми. У випадку контролюючої
програми – на обман комп’ютера. В другому випадку той, хто навчається, віддає належне
змісту навчальної програми, але при цьому його мало захоплює робота за комп’ютером. У
першому випадку поліпшення роботи можна домогтися, організувавши заняття так, щоб
наочне зображення на екрані вклинювалося в традиційне теоретичне навчання. Тоді зоровий
вплив допоможе закріпити засвоєння матеріалу. В другому – можна забезпечити бажаючих
друкованими копіями (конспектами). Так само необхідний індивідуальний підхід з
урахуванням психологічних особливостей студентів: пам’яті, уваги, слуху, швидкості
реакції, темпу мови.
Можливості інтелектуального зростання студента значною мірою будуть обумовлені
тим, наскільки ефективно зможе він освоїти нові способи розв’язання своїх професійних
задач, що припускають використання комп’ютерних засобів. Ефективність комп’ютеризації в
даному випадку означає не лише оволодіння новими розумовими діями, а й перехід на нові
рівні саморегуляції мислення, зокрема, пов’язані з розумінням необхідності зміни звичних
(безкомп’ютерних) підходів до одержання і використання знань, а також бажання витрачати
додаткові інтелектуальні зусилля на оволодіння (як користувача) комп’ютерними засобами.
Проблеми становлення особистості та розвитку творчо мислячого фахівця
представляються звичайно як різні предмети психологічного аналізу і педагогічних зусиль.
На наш погляд, за умови використання в навчальних курсах комп’ютера створюються
можливості непрямого керування пізнавальною активністю студентів. Останнє припускає
розвиток у студента не тільки і не стільки інтересу до самого предмета, а й розуміння
невідповідності звичайного підходу до засвоєння знань і необхідної в діалозі з комп’ютером
самостійності. Це й інтелектуальна самостійність, і самостійність у розвитку своєї
мотиваційної сфери, тобто особистісне включення у діяльність і готовність до формування
нових її цілей і змісту, а також відповідальність за свої рішення й їхні наслідки.
Висновки. Незважаючи на виявлені психолого-педагогічні проблеми впровадження НІТ
в навчання, на слабку технічну оснащеність навчальних закладів і деяке відставання нашої
країни в зв’язку з виникаючими економічними труднощами у виробництві сучасних
інформаційних засобів, у недостатньому фінансуванні навчальних закладів, педагоги і вчені
продовжують свої дослідження в сфері впровадження НІТ в освіту.
Вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням інформаційної культури, комп’ютерної
грамотності викладачів та студентів, створення методики застосування ППЗ у навчальному
процесі, розробка методичних рекомендацій щодо використання комп’ютерних навчальних
програм (курсів), їхній аналіз та класифікація знімуть страх і підсвідоме негативне ставлення
викладачів до НІТ, що викличе інтерес та бажання використовувати їх у своїй професійній
діяльності.
Динаміка навчальної ситуації, що формує інформаційну культуру студента і стимулює
його особистісний саморозвиток, відповідає сходженню від репродуктивної до пошуковотворчої, продуктивної навчальної діяльності і передбачає планомірне зростання ініціативної
ролі студентів у навчальному процесі, перетворення комп’ютера з навчальної машини й
об’єкта вивчення в інструмент пізнання і професійно-творчої діяльності.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Постановка проблеми. В умовах розвитку України її суспільство ставить перед
загальноосвітніми навчальними закладами та ВНЗ низку завдань, що спрямовані на
забезпечення всебічного розвитку особистості. В основу навчально-виховного процесу
закладаються високий рівень освіченості, сформована національна свідомість, висока
мораль, фізичне здоров’я. Варто зазначити, що кожний із зазначених аспектів на даному
етапі зазнає значних труднощів у своїй реалізації. Такий стан пояснюється низкою причин,
серед яких основними є освітня, економічна, політична, екологічна та інші кризи
українського суспільства.
Вихід із цих криз науковцями з різних наукових галузей вбачається в реформуванні
освіти. Саме з модернізацією освіти, з визнанням пріоритету науки, з розвитком культури
пов’язують сьогодні розбудову української державності, становлення українського
суспільства. В той самий час сучасна психологія стверджує, що найбільше багатство кожної
цивілізації – це її людські ресурси. Для оптимального використання індивідуальних
можливостей кожної людини на благо держави суспільство має дбати про душевний
комфорт людей, про їхнє загальне і психологічне здоров’я, яке також знаходиться в прямій
залежності від настрою і ступеня “щасливості” кожної людини [4, с. 3].
Стан розв’язання проблеми в сучасних дослідженнях. Для відчуття себе щасливою
людина, на думку українських психологів, має володіти певним рівнем біосоціальної
культури, що містить знання про себе, свої доленосні тенденції, можливості, резерви,
стійкість до стресів, уміння адекватно формувати міжособистісні відносини тощо.
“Біосоціальна культура несе в собі могутній арсенал засобів самопізнання, самоаналізу,
самоуправління для більш успішної адаптації людини в навколишньому середовищі,
суттєвого зниження її психофізіологічної вартості” [3, с. 109]. Під психофізіологічною
вартістю адаптації К.І. Кузьміна розуміє ту ціну, яку платить людина за спілкування з
навколишнім середовищем. Ця ціна, на думку психолога, знаходиться в оберненій
залежності із здоров’ям і довголіттям людини.
Невирішені питання проблеми. Нині багато наук, покликаних допомогти людині
розібратися в проблемах щасливого довголіття. До таких наук, як біологія, психологія,
медицина сьогодні добавилася значна кількість міждисциплінарних наук: ергономіка,
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біофізика, нейрокібернетика, психофізіологія, біокібернетика, біоінформатика. Вони
спрямовуються на вивчення людини, її стану, функціональних якостей і різних можливостей.
На жаль, досягнення кожної окремої науки слабо пов’язуються з результатами досліджень
інших наук, рідко використовуються на практиці.
У той самий час у навчальних планах сучасних освітніх установ відсутній предмет, який
готував би людину до життя найбезпосереднішим чином. Випускник школи чи навіть ВНЗ
може мати глибокі знання в галузі літератури, історії, хімії, фізики, математики і географії,
але не володіє знаннями, які повинні орієнтувати його в своїй власній долі. В результаті
людина в житті зустрічається з безліччю проблем. Звідси виникає незадоволеність, що веде
до невротичних відхилень.
Тому проблема зміцнення здоров’я населення в умовах сучасного суспільства з
властивими йому особливостями соціально-економічного, науково-технічного розвитку і з
урахуванням істотної модифікації ціннісних установок — проблема першорядного значення.
Мета статті – показати можливості предмета „Валеологія” та валеологізації різних
навчальних предметів, що вивчаються в навчальних закладах різних профілів та рівнів
акредитації, в розвитку і вихованні фізично і морально здорової особистості.
Виклад основних матеріалів дослідження. Що ж таке здоров’я? Є багато визначень
цього поняття, значення яких визначається професійною точкою зору авторів. З фізіологічної
точки зору визначаючими є такі формулювання:
 Індивідуальне здоров’я людини – природний стан організму на фоні відсутності
патологічних зсувів, оптимального зв’язку з середовищем, узгодженості всіх функцій
(Г.З. Демчинкова, М.Л. Полонський).
 Здоров’я є гармонійною сукупністю структурно-функціональних даних організму,
адекватних навколишньому середовищу і забезпечуючих організму оптимальну
життєдіяльність, а також повноцінну трудову життєдіяльність.
 Індивідуальне здоров’я людини – це гармонійна єдність всіляких обмінних процесів
в організмі, що створює умови для оптимальної життєдіяльності всіх систем і підсистем
організму (А.Д. Адо).
 Здоров’я – це психофізичний стан людини, який характеризується відсутністю
патологічних змін і функціональним резервом, достатнім для повноцінної біосоціальної
адаптації і збереження фізичної і психічної працездатності в умовах природного середовища.
Здоров’я – це процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних, психологічних
функцій, працездатності і соціальної активності людини при максимальній тривалості її
активного життя (В.П. Скарбников).
У вітчизняній науці проблема збереження і зміцнення здоров’я частіше за все
співвідноситься з оригінальним напрямом, який визначається як валеологія. Валеология (vale
(лат.) – звичайна формула вітання у стародавніх римлян “будь здоровий”; logos (грец.) –
слово, навчання.) – це достатньо молода наука про правильний і здоровий спосіб життя. Цей
термін був уведений в сучасну медичну і освітню практику на початку 80-х рр. XX в.
відомим вітчизняним лікарем І.І. Брехманом [1]. Валеологія є інтеграційною наукою,
оскільки використовують результати різних галузей медицини, психології, філософії та ін.
Ми розглядаємо валеологію як нову науку про здоров’я людини, здоров’я тіла, розуму і
душі.
Нині предмет „Валеологія” введений в програми навчання шкіл, середніх і вищих
спеціальних навчальних закладів. У багатьох університетах предмет “Валеологія і основи
медичних знань” є обов’язковим для всіх напрямів і спеціальностей немедичного профілю.
При цьому, враховуючи, що проблема здоров’я охоплює широкий комплекс медикобіологічних, психологічних, фізкультурно-оздоровчих і соціальних наук, в даний час
склалися і численні напрями валеології, що відрізняються своїми методичними підходами.
Офіційно валеологія – це “наука про здоров’я”. Вона викладає правила гігієни, здорового
способу життя, основи екологічної грамотності.
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У валеологічних ідеях знайшло втілення давнє прагнення педагогіки, медицини,
психології, філософії, мистецтва та релігії сприяти реалізації в людині “звичайній” людини,
прекрасної тілом, душею і думками.
Медики стверджують, що здоров’я людини на 50% залежить від способу її життя [2].
Тому основна мета педагогічної валеології – залучення людини до активного формування
власного способу життя. Здоровий спосіб життя – це не тільки прагнення звільнитися від
шкідливих звичок і згубних пристрастей, або не мати останніх, а й придбання знань і умінь з
підвищення опірності організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища
(інфекція, радіація та ін.), а також уміння і звичка оперативно відновлювати свої сили і
душевну рівновагу, організовувати сприятливий і продуктивний режим праці та відпочинку,
жити в любові, радості і згоді з самим собою, людьми і світом.
Головним завданням педагогічної валеології в кожному навчальному закладі, на нашу
думку, також є створення умов, що гарантують формування, збереження і зміцнення
здоров’я учнів. Очевидно, що загальноосвітня установа зможе успішно вирішувати
поставлене валеологією завдання за умови, якщо воно стане “школою здорового стилю
життя”, де будь-яка їхня діяльність відповідатиме віково-статевим фізіологічним нормативам
і здійснюватиметься в допустимих санітарно-гігієнічних умовах.
Створення сучасних освітньо-оздоровчих програм з валеології, починаючи з молодшого
шкільного віку, актуальне, оскільки саме в цей період у дитини закладаються основні
навички з формування здорового способу життя. Програми з валеології орієнтовані на
формування в дитини позиції визнання цінності здоров’я, відчуття відповідальності за
збереження і зміцнення свого здоров’я, розширення знань і навичок з гігієнічної культури.
В той самий час учителі валеології зазнають значних труднощів, готуючись до уроків,
оскільки відсутні навчальні і методичні посібники, апробовані програми і методики. На
жаль, у викладанні валеології, особливо в школах, сьогодні спостерігаються певні проблеми:
відсутня наукова експертиза цього предмету; немає єдиного підручника; інколи валеологію
викладають люди без педагогічної освіти; під видом валеології поширюються вже давно
дискредитовані ідеї сексуального виховання, окультизму та містики.
Цілком можливо, що такий стан речей може призвести до вилучення предмету
„Валеологія” з навчальних планів загальноосвітніх шкіл. З іншого боку, здоров’я дитини не
може залишатися поза увагою педагогів.
Реалізація завдання формування, збереження і зміцнення здоров’я можлива, на нашу
думку, лише на основі комплексних зусиль фахівців різного профілю: медика, шкільного
психолога, валеолога, соціального педагога, всього педагогічного колективу, батьків.
Педагогічні колективи давно замислюються про те, що слід робити в школах та інших
навчальних закладах, щоб навчання не шкодило здоров’ю.
Питання профілактики порушення здоров’я в учнів часто розв’язуються за допомогою
педагогічних засобів. Одним з таких засобів є застосування
технологій: системи
розвиваючого навчання (Л.В. Занкова, Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова), блоково-модульне
навчання, де закладені принципи індивідуалізації.
З перших хвилин життя і до самої останньої хвилини організм людини взаємодіє із
зовнішнім середовищем. Воно оточує його завжди, скрізь і всюди. Ця взаємодія є
необхідною умовою для нормального зростання та розвитку людини. Саме під впливом
зовнішнього середовища відбувається формування структури й організму людини в різні
періоди життя. Ми вважаємо, що оптимальний зміст усередині шкільного середовища –
відправна точка роботи з профілактики шкільних захворювань.
Таку роботу можна організовувати не лише в школах, а й в професійних училищах,
використовуючи можливості кожного навчального предмета. Наприклад, на заняттях з
біології пояснюємо учням, що система фізичного і психічного здоров’я людини нерозривно
пов’язана з світом рослин – від естетичного захоплення природою й усвідомлення свого
місця у Всесвіті до здорового живлення і тонкої корекції негативного впливу несприятливих
чинників зовнішнього середовища, генетичних чинників за допомогою біологічно активних
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речовин рослин. З цієї точки зору фітотерапію і раціональне живлення слід розглядати як
істотні і визначальні чинники в підтримці і збереженні здоров’я. Тому разом з учнями
проводимо наукові мікродослідження з вивчення фітонцидних властивостей кімнатних
рослин і їхнього впливу на оздоровлення мікроклімату навчальних кабінетів і рекреацій
навчального закладу. В деяких школах та училищах практикують створення фітозалу, де
представлена колекція лікарських кімнатних рослин різних видів. Комплекс заходів, що
проводяться у фітозалі, спрямований на формування здорового способу життя і санітарної
культури учнів.
Аналіз медико-психологічної літератури показав, що позитивно на зір і слух дітей
впливають уроки хореографії, ритміки. Тому їх необхідно включати в навчальний план, а
також систематично проводити фізкультхвилинки на уроках.
На заняттях з фізичної культури пояснюємо роль фізичних вправ у розвитку організму,
окремих органів людського тіла. Здійснюючи валеологізацію фізичної культури,
намагаємося, щоб учень діяв на власну природу за допомогою фізичних вправ, осягав
розумом закони їхнього використання, виробляв нові види і способи фізичного
вдосконалення. Після важких фізичних або розумових навантажень вчимо учнів релаксувати,
медитувати. На заняттях з мови та літератури вчимо правил та етиці діалогу, умінню долати
конфлікти в спілкуванні.
Практика показує, що кожний навчальний предмет має можливості для валеологізації,
тобто може бути спрямований на виховання щасливої людини, розвиток її внутрішніх сил і
потенцій.
Основні результати дослідження. Загалом проведене дослідження дає підстави
запропонувати педагогам такі поради:
1) вивчення нового матеріалу доцільно проводити шляхом взаємо- і самоспостережень
учнів, оскільки самоактуалізація підлітків пов’язана з самопізнанням, з усвідомленням своєї
індивідуальності;
2) на заняттях з будь-яких дисциплін важливо створити ситуацію успіху, позитивний
емоційний настрій. Цьому сприяє використання гумористичних сюжетів з літературних
творів, музичні фонограми, природні шуми і т.ін.;
3) залежно від віку учнів і предмету пропонувати на заняттях обговорення конкретних
життєвих ситуацій, що пов’язані з фізичним і психологічним здоров’ям;
4) слідкувати за рівнем втомлюваності учнів, урізноманітнювати види діяльності;
5) задавати посильні, цікаві і бажано індивідуальні домашні завдання.
Висновки дослідження. Враховуючи власний досвід і практику викладання валеології
та методику валеологізації інших предметів в різних школах і ВНЗ, ми дійшли висновку, що
найбільш ефективними в плані валеологізації різних предметів є такі вправи:
• вправи для формування і корекції постави;
• вправи для формування стопи і профілактики плоскостопості;
• психо-фізичні вправи, спрямовані на поліпшення каліграфії, синхронізації роботи
півкуль головного мозку, підвищення рівня розумової діяльності, пам’яті, уваги;
• вправи для профілактики і виправлення порушень зору;
• профілактика ОРЗ і дихальних захворювань через дихальні вправи;
• дихальна гімнастика за Бутейко, Стрельниковою;
• самомасаж, точковий масаж, безконтактний масаж;
• використання методів народної медицини;
• фітотерапія;
• прийоми релаксації.
У ВНЗ різних профілів і рівнів акредитації доцільними, на нашу думку, є такі модульні
блоки:
 короткий аналіз історичних аспектів валеології в повсякденному житті послідовників
основних світових релігійних навчань: християнина, протестанта, мусульманина, буддиста,
конфуціанця, даоса і йогина;
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 ідеї Демокріта, Сократа, Епікура, Сенеки, Епіктета, Марка Аврелія в сучасній
валеології;
 короткий аналіз шляхів, за якими можна рухатися для розкриття своїх особистісних
сил, в навчаннях Зігмунда Фрейда, Альфреда Адлера, Вільгельма Райха, Абрама Маслоу,
Фредеріка Перлза, Роберто Ассаджолі, Карла Роджерса і Лоуренса Колберга.
У підсумку учні та студенти набувають не лише теоретичних знань, а й корисних для
практичного життя навичок:
 управління часом: короткотермінове і довгострокове планування, планування
робочого часу, планування часу на відпочинок;
 подолання психологічних пасток особового характеру, таких як психологічний
захист, стереотипи сприйняття і дефекти характеру; вивчення психологічних ігор;
 навчання мистецтву спілкування, сприйняттю і розумінню партнера: розбір помилок
в сприйнятті, практика нейролінгвістичного програмування (НЛП), активне і пасивне
слухання, диспозиції в спілкуванні;
 прийоми і методи фізичного оздоровлення організму: система Купера, система
Амосова, йога, гартування, масаж, дихання, парадоксальна дихальна гімнастика
Стрельникової, парадоксальна дихальна гімнастика Бутейко;
 головні прийоми і методи психологічного оздоровлення організму: ази медитації,
аутогенного тренування (АТ) і позитивного мислення;
 прийоми і методи оздоровлення за допомогою раціонального харчування й очищення
організму: вичерпні відомості про основні живильні речовини, вітаміни, кислотно-лужний
баланс, правила харчування і методи очищення організму;
 методи та засоби народної медицини;
 методи подолання кризових ситуацій: класифікація стресових ситуацій, синдром
хронічної втомленості і психосоматичні наслідки стресу, знання про подолання стресу і
профілактику стресу.
Напрями подальших досліджень вбачаємо у підсиленні науковості та відповідності
національним традиціям предмету „Валеологія”, в розробці методик валеологізації різних
дисциплін, у спрямуванні процесу валеологізації на виховання біосоціальної культури учнів і
студентів.
Література:
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2. Зайцев Г.К. О валеологической компетенции школьников // Школа здоровья. – 1996. – № 4. – С.70-71.
3. Кузьмина К.И. Человек и его биосоциальная культура //Теорія і практика управління соціальними
системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія: Щоквартальний науково-практичний журнал, – 2005,
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УДК 371.1
О.В. Орловська
м. Київ
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ОДНЕ ІЗ ВАЖЛИВИХ СТРАТЕГІЧНИХ
ЗАВДАНЬ ОСВІТИ В ХХІ СТОЛІТТІ
Проблема толерантності визначається однією із самих важливих проблем сучасності. В
наші дні на Україні, та і в усьому світі, спостерігається напруга у людських стосунках. Це
пов’язано із загостренням різноманітних за змістом міжнаціональних, етнічних, релігійних
протиріч. Без взаємної терпимості різні цивілізації, культури, нації, соціальні групи можуть
просто знищити одна одну.
Традиційні засоби подолання насилля у наш час все рідше дають позитивні результати.
Звичайно, сьогодні потрібно говорити не про відміну систем регуляції суспільної поведінки,
які добре зарекомендували себе раніше, але про їх поповнення і подальший розвиток. Одним
із суттєвих елементів такого поповнення може стати концепція толерантності втілена у
нормах міжнародного законодавства. При цьому сама толерантність розглядається не як
„терпимість” вищого до нижчого, а як відносини між рівними.
Про важливість проблеми толерантності говорять документи міжнародного рівня. Так,
16 листопада 1995 року на ХХVШ сесії Генеральної конференції держав-членів ЮНЕСКО
було одностайно прийнято Декларацію принципів толерантності – основного міжнародного
документу, в якому не тільки проголошуються принципи людського єднання в сучасному та
майбутньому світі, але й вказані шляхи їх реалізації. Відтоді 16 листопада відзначається як
Міжнародний День толерантності. „Взаємотерпимість, толерантне ставлення один до одного,
солідарність, діалог і взаєморозуміння – говориться в Декларації, – повинні стати нормою
поведінки і дій всіх людей без винятку, груп людей, політичних партій, громадських
організацій і рухів, адже толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною
умовою миру та соціально-економічного розвитку людей” [3, c. 6].
Що ж означає слово „толерантність”? У „Радянському енциклопедичному словнику” зазначено,
що “толерантність (від латинського tolerantia – терпіння) може використовуватись у двох різних
значеннях: 1) як здатність організму переносити несприятливі впливи того чи іншого фактору
середовища; 2) як терпеливе ставлення до чужих думок, вірувань, поведінки” [6, c. 1348]. У перекладі
ж українською мовою слово „толерантність” – це терпимість. Терпимість до чогось незвичного,
своєрідного, зовсім іншого – чиїхось переконань, поглядів, думок.
Сутність поняття толерантності також розкрита і в Декларації. Як зазначено в документі,
„толерантність означає повагу, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню
толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і
переконань. Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й
політична та правова потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру,
сприяє переходу від культури війни до культури миру. Толерантність – це не поступка,
поблажливість чи потурання. Толерантність – це, передусім, активна позиція, що формується
на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність у
жодному разі не може бути виправданням посяганню на ці основні цінності” [3, c. 9].
Це означає, що люди по своїй природі різняться за зовнішнім виглядом, мовою, станом,
поведінкою, цінностями і мають право жити у світі і зберігати свою індивідуальність. Це
також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав’язані іншим.
Проблема формування толерантності широко розробляється вітчизняними педагогами та
педагогами зарубіжних країн. Серед них можна назвати науковців Калошина В.Ф. і
Безносюк О.А., котрі дослідили перехід від авторитарної педагогіки до педагогіки
співробітництва і толерантності, а також визначили характерні особливості цих двох
протилежних систем; Гриву О.А., яка розглянула шляхи виховання толерантної особистості
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в полікультурному суспільстві; Швачко О.В., яка вивчала толерантність у ракурсі соціальної
цінності і дослідила цінність толерантності у молодіжній свідомості; Пісоцький В.П., який
розглянув проблему толерантності в християнській етиці; Коржуєва А.В., Кудзієва Н.Ю. та
Попкова В.А., які розглянули толерантність у контексті педагогічної культури викладача
вузу; Гершунського Б.С., котрий дослідив місце толерантності у системі ціннісно-цільових
пріоритетів освіти; Бондирєву С.К., яка вивчала феномен толерантності в системі
міжетнічних відносин.
Отже, дослідження феномену толерантності ведеться у різних напрямах фахівцями
різних галузей. Така диференціація необхідна для поглиблення спеціальних знань і
практичних розробок, але на нашу думку необхідно сконцентрувати зусилля навколо
дослідження проблеми виховання толерантності (оскільки виховання являється найбільш
ефективним засобом попередження нетерпимості) і від успішного її розв’язання значною
мірою залежать подальші перспективи розвитку людської цивілізації. Саме тому просто
необхідно поряд з тими цілями і завданнями, які ставить перед собою вся освітня система,
ставити цілі толерантного виховання. У своєму виступі Президент АПН України Василь
Кремень серед важливих стратегічних завдань освіти в ХХІ столітті визначив завдання
„утверджувати культуру толерантності” [5, c.2].
Найбільш ефективним засобом попередження нетерпимості, підкреслюється у
Декларації, є виховання. „Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям
знань про їхні права та свободи з метою забезпечити їхня реалізацію та зміцнити прагнення
кожного до захисту прав інших. Виховання в дусі толерантності слід розглядати як
невідкладне завдання...” [3, c. 11].
Доросла (зріла) толерантність закладається у дитинстві. Тому саме зі школи починається
робота, спрямована на утвердження в суспільстві ідей толерантності, культури миру. У
виступі Міністра освіти та науки України В. Кременя зазначалося, що освіта „повинна
готувати людину, органічно адаптовану до життя в світі багатоманітних зв’язків – від
контактів із найближчим оточенням до глобальних зв’язків. Тому так важливо навчити
співжиття з іншими людьми і суспільними структурами, виробляти вміння регулювати різні
психологічні, соціальні, політичні, міжнаціональні конфлікти з додержанням вимог культури
плюралізму думок. Людина ХХІ століття повинна розуміти світоглядні принципи „Єдність у
розмаїтті” та „Доповнення замість протиставлення” і керуватися ними” [5, c. 3].
Виховання толерантності повинно допомогти викорінити почуття страху і відчуженості
у ставленні до інших. Воно буде сприяти формуванню у молоді навичок незалежного
мислення і виробленню суджень, що основані на загальнолюдських цінностях.
Інтолерантність породжує низку тяжких наслідків. Це відбувається через невихованість
людей або через їх презирливе ставлення до інших. В основі всіх цих явищ лежить
заперечення безумовної цінності людської особистості. Таким чином, найголовніша ціль
виховання толерантності полягає в утвердженні цінності людської гідності і недоторканності
людської особистості. Це повна протилежність нетерпимості.
Нетерпимість являє собою ознаку, яка вказує на наявність відчуженості і насилля, що є
небезпечними для життя суспільства. І хоча самим ефективним засобом боротьби з ними є
неперервне виховання у дусі миру, прав людини і демократії, все ж необхідні зусилля по
ефективному реагуванню на проявлення самих ранніх симптомів. Педагоги повинні вміти
розпізнати симптоми і ознаки нетерпимості і прийняти відповідні міри. Якщо ми хочемо
позбавитися насилля, ми повинні рішуче протистояти нетерпимості. Ось деякі ознаки її
проявлення: насмішки, дискримінація, остракізм (бойкот), переслідування, залякування,
насилля. Вони перераховані у порядку зростання їх небезпеки, однак цей порядок не виражає
лінійну послідовність. Одна або декілька, чи навіть всі ознаки можуть існувати одночасно.
Кожна сигналізує про те, що інші ознаки або вже є, або, найімовірніше, скоро проявляться.
Кожна ознака може передвіщати насилля. Коли ці ознаки проявляються у стосунках між
дітьми, педагогам потрібно реагувати прямо, але важливо утриматися від проповідництва і
моралізаторства, а замість цього постаратися пояснити можливі наслідки інтолерантної
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поведінки. Необхідно допомогти дітям як у сприйняті загальних понять, так і в розумінні
конкретних випадків. Важливо також, щоб вони усвідомили, що проблема нетерпимості
актуальна для багатьох людей і суспільств, являється глобальною проблемою і зрозуміли, що
спроба справитися з ознаками нетерпимості у своїй школі і у своєму житті стане їх
особистим внеском у вирішення загальної проблеми. В результаті учні отримають знання, які
довго будуть приносити користь як їм самим, так і суспільству, в якому вони живуть.
Найбільш ефективним засобом попередження нетерпимості є виховання у школярів
поваги до цінностей інших людей, вміння співчувати, розуміти мотиви вчинків людей, вміти
спілкуватися і співпрацювати з людьми інших поглядів, орієнтацій, культур.
Толерантність необхідна у відношеннях як між окремими людьми, так і на рівні сім’ї та
різноманітних спільнот. У школах та вищих учбових закладах, у межах неформальної освіти,
вдома та на роботі необхідно зміцнювати дух толерантності і формувати відношення, які
будуються на відкритості, розумінні один одного і солідарності.
Тому не можна не погодитись з твердженням, що „виховання толерантності у людських
стосунках, формування менталітету толерантності – важлива стратегічне завдання освіти в
ХХІ столітті. Виконання цієї вимоги неможливе без корінних змін у сфері освіти” [2, с. 8].
В системі шкільної освіти повинні бути присутні історичні екскурси і оцінки ворожнечі і
нетерпимості у світі, школярі повинні знати історію і географію геноцидів, расових та
етнічних конфліктів, релігійних війн. Педагогіка толерантності повинна вчити умінню
аналізувати місцеві ситуації, обстановку у власній школі і класі, в сім’ї, а також сприяти
критичному аналізу. Тому слід добиватися того, щоб усюди – в сім’ї, в класі, там, де ведеться
навчання і спілкування, – толерантність стала нормою поведінки та взаємоповаги.
Важливою умовою роботи з дітьми у цьому напряму є вихід на якісно новий рівень
відносин вчитель-учень, що неможливо без зміни менталітету вчителя. Вчитель не керує
учнями, а співпрацює з ними. Учні і педагоги – один колектив.
Формування толерантної поведінки напряму залежить від атмосфери у школі, від рівня
демократичності та поваги у відносинах між вчителями та учнями, від цінностей, які
визначають стосунки між самими дітьми.
Таким чином, виховання у дусі толерантності повинно підтримуватись наявністю
сукупності соціально-педагогічних умов, зокрема:
– розробленою методикою викладання толерантності на систематичній і раціональній основі;
– наявність досліджень культурних, соціальних, економічних, політичних і релігійних
джерел, котрі виступають головними причинами насилля і відчуженості;
– програми, які реалізуються в галузі освіти, повинні сприяти покращенню взаєморозуміння,
укріпленню солідарності і терпимості як між окремими людьми, так і між націями.
З огляду на філософську, соціологічну, історико-політичну і психолого-педагогічну літературу
можна окреслити основні цілі освіти в дусі толерантності:
1. Намагатися зрозуміти причини насилля і нетерпимості.
2. Сприяти вихованню, основаному на повазі до інших.
3. Готувати молоде покоління до життя у суспільстві, яке постійно змінюється. Для
цього необхідно формувати установку на визнання різноманітних культур; повагу до людини
незалежно від статі, віку, мови, вірувань, політичних поглядів, національного чи соціального
походження.
4. Сприяти розвитку миру, солідарності, взаєморозумінню і співпраці між народами.
5. Вчитись протистояти спрощеним і догматичним позиціям фанатизму любого виду.
6. Заохочувати практику толерантної взаємодії як засіб утвердження миру, справедливості і
поваги прав людини.
7. Сприяти тому, щоб молодь зрозуміла ефективність використання мирних шляхів вирішення
проблем і конфліктів та відмову від насилля і жорстокості.
8. Пробуджувати у теперішньому молодому поколінні, якому належить відповідати за
стан справ у країні і світі, почуття альтруїзму, відкритості, поваги до інших, солідарності і
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причетності, які будуть вкорінені у власній ідентичності людини, допоможуть визнанню того, що існує
багато способів проявлення людяності у різних культурних і соціальних умовах.
Таким чином, можна стверджувати, що виховання толерантності – це складна і фактично
нова для педагогіки соціально-освітня проблема. Але цю проблему неможливо вирішити
разовими акціями і заходами, курсами теоретичних знань. Необхідні методи систематичного
і раціонального навчання, які сприяли б покращенню взаєморозуміння, укріпленню
терпимості у відносинах, як між окремими людьми, так і між етнічними, соціальними,
культурними, релігійними і мовними групами. Необхідно використати методи і технології,
які дозволять кожній дитині відповідно до її вікових особливостей і можливостей, не тільки
взнати і зрозуміти, але й відчути і пережити.
Звичайно, освіта існує і функціонує не у вакуумі. І таку глобальну проблему, як
виховання толерантності у людських відносинах, сфера освіти своїми власне педагогічними
методами вирішити не зможе. Але саме сфера освіти, яка орієнтується на практичне
вирішення цієї задачі, повинна ініціювати інтерес до проблеми толерантності у зовнішньому
середовищі – у власному суспільстві і у міжнародному суспільстві в цілому. Тому вирішення
цього складного завдання вимагає діалектичного врахування досвіду світової педагогічної
науки і практики, вивчення позитивного та негативного досвіду тих країн, що вийшли на
передові рубежі науково-технічного розвитку.
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А.П. Шаповалов
м. Вінниця
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
Управління освітою є цілеспрямованим впливом на складну систему суспільних
відносин, в контексті яких передаються знання і присвоюється соціальний досвід,
зберігається і відтворюється духовна культура, розвивається особистість і розкриваються
творчі можливості людини. У цій сфері суспільного життя управління діяльністю людей та
організацій вимагає високої відповідальності та глибоких знань у галузі філософії,
технології, педагогіки, соціальних наук та теорії управління. В умовах мінливого соціального
середовища практичний досвід керівної роботи в системі освіти часто виявляється
недостатнім – управління освітою стає професією, яка вимагає спеціальної підготовки. У
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свою чергу, організація професійної підготовки спеціалістів цього профілю вимагає
систематичних наукових досліджень у галузі менеджменту освіти.
За останні роки в Україні виконаний великий обсяг наукової роботи з вивчення економічних,
соціальних та етнокультурних аспектів трансформації національної системи вищої освіти та її
адаптації до нових соціально-економічних умов. Філософські, соціологічні та соціально-психологічні
проблеми, пов’язані з реформуванням вищої школи, аналізувались в роботах Войтовича С.А.,
Лутся В.С., Лукашевича Н.В., Солодкова В.Т. Теоретичні питання управління вузами в умовах
„перехідного” суспільства розглядались в роботах Астахової В.І., Васильєва Т.В., Водник В.Д.,
Казмиренко В.П., Фурмана А. Загальні проблеми модернізації вищої освіти та інтеграції України в
європейський освітній та науковий простір присвятили свої дослідження Андрущенко В.П.,
Згуровський М.З., Кремінь В.Г., Таланчук П.М. У зв’язку з планованим вступом України до
Болонської співдружності актуальним науковим завданням є вивчення нових тенденцій, характерних
для розвитку вищої освіти в Європі й в усьому світі.
У цій статті ставиться мета на основі аналізу інтегративних процесів в освіті та інших
сферах суспільного життя визначити соціальні орієнтири та перспективи розвитку
менеджменту освіти.
В Україні трансформація освіти є складовою частиною „перехідного” процесу, в якому
вже більше десяти років знаходиться не тільки національна економіка, а й суспільство в
цілому. Загальна мета всіх проведених у країні реформ не обмежується формуванням
ринкових відносин в економіці – країна повертається в основне русло цивілізації і докладає
зусиль до інтеграції в світову систему економічних, соціальних і культурних взаємозв’язків.
У сучасному світі освіта стала діючим економіко-соціальним фактором, що стимулює
прогрес у всіх сферах людської діяльності. В економічному аспекті неперервна освіта є
способом існування високих технологій, що складають основу нової постіндустріальної
економіки. В соціальному аспекті удосконалення освіти розглядається як необхідна умова
для практичного вирішення найбільш важливих суспільних проблем, таких як зміцнення
демократії, усунення „структурного” безробіття, попередження злочинності, реалізація
екологічних програм. Сьогодні рівень соціально-економічного розвитку і, отже,
міжнародний авторитет країни не залежить ні від чисельності населення, ні від величини
території, ні від запасів родючої землі чи корисних копалин. Якщо країні не вистачає
сировини чи енергоносіїв, їй досить відкрити свої ринки для іноземних товаровиробників.
Але якщо вона не в змозі забезпечити себе високопрофесійними спеціалістами, якщо не
приділяє достатньої уваги розвитку освіти і науки – їй не вдасться зайняти достойного місця
в сучасній глобальній системі поділу праці. Тому для України, що вибрала шлях інтеграції у
світове співтовариство, освітня реформа має не менше значення, ніж перебудова основ
економічного життя й оволодіння новими для неї демократичними формами політичного
управління. І перше, що потрібно зробити на цьому шляху, – відмовитися від нав’язаної
суспільній свідомості ідеології, відповідно до якої освіта, наука і культура розуміються як
щось вторинне по відношенню до економіки.
Один із переданих у спадок від недавнього минулого соціокультурних стереотипів
відносить освітню діяльність до непродуктивної, чи, як її зараз називають, соціальної сфери,
оплачуваної тими, хто створює матеріальне багатство. У доповідях різного рангу державних
керівників не перший рік звучать обіцянки звернути увагу на соціальну сферу – але тільки за
умови, якщо економіка району, області чи всієї країни піде на підйом і з’являться зайві
кошти на утримання вчителів, лікарів, працівників бібліотек, музеїв тощо. З іншого боку, в
багатьох працівників освіти склалося переконання в тому, що всі труднощі, які є сьогодні у
більшості навчальних закладів України, виникли винятково через украй незадовільне
державне фінансування.
Не можна заперечувати очевидний факт – фінансування за „залишковим” принципом і,
як наслідок, хронічна недостача матеріальних засобів ставить під сумнів не тільки
модернізацію освіти, але навіть збереження ресурсів, що залишилися в цій сфері. Проте не
можна не бачити й іншого – крім того, що вітчизняна освіта знаходиться в лабетах
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економічної кризи, вона знаходиться ще й у полоні застарілих уявлень про зміст освітнього
процесу, вона скута бюрократизованою командно-адміністративною структурою управління.
Остання обставина має особливо негативний наслідок – низький рівень управлінської
культури і непрофесійний менеджмент у системі освіти є сьогодні головною причиною, з
якої збільшення обсягів фінансування не гарантує підвищення якості освітнього продукту.
Ще один „радянський” стереотип, лінгвістично виражений у мові документів, що
курсують всередині системи освіти. Більшість таких документів містить терміни „наказ” і
„службові обов’язки”, причому йдеться в них не про функціонування адміністративної
ланки, а про діяльність усіх працівників освіти. Вибір слів тут не випадковий – вчителі,
викладачі вузів і вчені мають сьогодні статус службовців одного з міністерств. Їхня робота,
яка за своїм змістом передбачає творчість, прирівнюється до функціонування конторських
клерків, у результаті чого в суспільстві природним чином виникає неповага до
інтелектуальної праці і до інтелектуальної власності.
Нарешті, ще одна звична омана, логічно пов’язана з попередньою, створюється тією
обставиною, що праця викладача, як і робота чиновника, вимірюється в „годинах”,
помножених на деякий фіксований коефіцієнт чиновницького „рангу”. Таким чином,
передбачається, що працівники освіти не роблять ніякого продукту, не заробляють, а
відпрацьовують виділені на них кошти. Тому вони розглядаються як взаємозамінні „кадри”
(„кадр” з французької „рамка”), отже, йдеться не про творчих людей, а про функціонерів,
обмежених рамками посадових інструкцій. Характерне для аграрно-індустріального
суспільства бюрократизоване управління педагогічними чи науково-педагогічними
„кадрами” не несе в собі ніякої структурної чи змістовної специфіки в порівнянні з
управлінням в інших сферах суспільної діяльності. Навпаки, в системі освіти виникає
загальне для бюрократичного суспільства соціальне явище, відоме під назвою „чиновницької
ренти”, – у рядового працівника освіти, як у будь-якого бюрократа, виникає спокуса
виставити „на продаж” не індивідуальний внесок у загальну справу, а свій підпис у
відповідному документі. За таких умов реформаторські дії закономірно приймають
формальний характер і ведуть лише до зростання документопотоків. Безсистемне
запозичення закордонного досвіду і некритичне ставлення до схем радянської педагогіки,
невміння виділити пріоритети і небажання відмовитися від звичних методів адміністрування
гальмують освітню реформу не меншою мірою, ніж відсутність матеріальних засобів. Тому
для модернізації освіти в Україні необхідна реформа системи управління, її перебудова на
основі адаптованої до вітчизняних умов наукової концепції менеджменту освіти.
Проблеми управління суспільними процесами в колишньому СРСР стали більш-менш
відкритими для наукового аналізу в 60-ті роки, в епоху ідеологічної „відлиги” і „реабілітації”
кібернетики. В 1969 році в Київському університеті ім. Т.Шевченка був створений факультет
кібернетики, а в 1971 році в Київському політехнічному інституті – факультет
автоматизованих систем управління. Науковий інтерес у цей час був зосереджений на
можливості застосування кібернетичних моделей і прикладних аспектів загальної теорії
систем до управління економікою, освітою і наукою.
Для побудови наукової моделі управління соціальним інститутом, наприклад,
економікою чи освітою, вимагаються принаймні три фундаментальних умови. По-перше,
необхідна достатня база емпіричних даних, точна й об’єктивна статистика і моніторинг
поточних змін. По-друге, повинна бути забезпечена свобода наукових дискусій та
інформаційного обміну з теоретичних питань про природу, структуру і динаміку суспільних
процесів. По-третє, повинні бути зняті ідеологічні обмеження на філософське осмислення
глобальних процесів суспільного розвитку і в зв’язку з цим на вивчення ціннісно-смислових
аспектів управлінської діяльності. Однак, у цей час в СРСР усі соціогуманітарні науки і
філософія, як і раніше, знаходилися під жорстким ідеологічним контролем. Офіційна
статистика не відбивала реального становища в суспільстві, частина даних була засекречена,
інша частина спотворювалася бюрократичною системою звітності. Негативну роль у
розвитку освіти відігравала відомча обмеженість і догматизм радянської педагогічної науки,
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консервативність і автаркичність діяльності АПН СРСР. У таких умовах застосування
точних методів кібернетики було обмежене питаннями удосконалювання окремих і
насамперед нижчих ланок управлінської системи без якого-небудь критичного аналізу цієї
системи загалом. Тому результатом двадцятилітньої роботи в даному напрямі виявилася
лише часткова реалізація двох широко розрекламованих, дорогих, але вкрай малоефективних
проектів, відомих за назвою АСУ і НОТ.
Протягом наступних трьох десятиліть у СРСР, а потім у пострадянських країнах теорія
управління позбулася ідеологічних кайданів і набула широкої науково-гуманітарної основи.
В 70-ті роки в усьому світі зріс інтерес до соціології управління – наукової дисципліни,
предметом якої є соціальні й культурні детермінанти управлінської діяльності, а також
фактори, що впливають на ефективність роботи некомерційних організацій [1]. 80-ті роки
ХХ століття пройшли під знаком підвищеного інтересу до практичної політики і до теорії
політичного управління. Політика при цьому розглядалася як соцієтальний (за термінологією
Т.Парсонса) рівень управління, а управління в політиці (політичний менеджмент) – як нова
система функцій і відносин, що йде на зміну традиційному здійсненню владних
повноважень. У 90-ті роки у всіх пострадянських країнах на перший план висуваються
проблеми ефективного управління економікою й економічні аспекти управління в інших
сферах суспільного життя. Якщо відразу після розпаду СРСР багато кризових явищ у
суспільстві можна було пояснити об’єктивними причинами, то десятиліттям пізніше ситуація
змінилася. На рубежі століть стало очевидним, що основним фактором, який впливає на
трансформацію пострадянського суспільства, є рівень професіоналізму тих, хто бере на себе
відповідальність вивести з кризи окреме підприємство, галузь, регіон чи цілу країну.
Сьогодні цей рівень дозволяє об’єктивно визначити інтегративна теорія управління –
менеджмент як наука.
В освітній сфері перехід до нових економічних умов викликав у науці два
взаємозалежних явища – освіта для приватного бізнесу й освіта як приватний бізнес. В
Україні новий ринок освітніх послуг для бізнесу став вивчати й освоювати Консорціум з
удосконалення менеджменту освіти [2]. Спочатку планувалася розробка програми розвитку
економічної освіти для бізнесменів, але згодом тематика конференцій, які щорічно
проводить Консорціум з кінця 90-х років, включила в себе основні проблеми нової для
вітчизняної освіти сфери науково-практичної діяльності – менеджменту освіти.
Сучасний менеджмент освіти як наукова теорія управління освітньою діяльністю і
практика, заснована на цій теорії, має справу з діалектикою об’єктивної і суб’єктивної засад
людської діяльності. Освіта як соціальний інститут відбиває об’єктивні тенденції
суспільного розвитку і в той же час повинна випереджувальним чином реагувати на ті зміни,
що відбуваються в світі. Освіта для людини і суспільства є засобом адаптації до майбутніх
змін, а, як відомо, кращий спосіб підготуватися до майбутнього – цілеспрямовано і
послідовно готувати прийнятне майбутнє для себе. Тому менеджмент освіти покликаний не
тільки вивчати, а й оцінювати соціальні процеси, блокувати негативні тенденції і
підсилювати ті, що сприяють розвитку гуманістичної культури. (Можливо, організатори
шкіл підготовки комп’ютерних „хакерів” мали б сьогодні непогані доходи, але, по-перше,
пропозиція освітніх послуг не завжди повинна орієнтуватися на попит, і, по-друге, фінансові
показники не є єдиним критерієм ефективності менеджменту освіти).
Починаючи з другої половини ХХ століття, глобальні інтеграційні процеси в суспільстві
і культурі визначають основний напрям усіх змін, що відбуваються у світі. Людство повинно
перебороти роз’єднаність, – стверджував у 1968 році А.Д. Сахаров, – у протилежному
випадку не вдасться зберегти людську цивілізацію. Впродовж останніх десятиліть
повсякденним явищем стало здійснення міжнародних економічних, наукових і економічних
проектів, консолідація в політиці, фінансах і правовій сфері, безупинний розвиток
всесвітньої інформаційної інфраструктури. В освітній сфері інтеграційні процеси виявляють
себе в чотирьох основних аспектах.
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По-перше, освіта змушена реагувати на глобалізацію ринку, на вільне переміщення по
усьому світі „людей, ідей і капіталів”, тому кожна країна зацікавлена в міжнародному
визнанні дипломів своїх національних вузів. Україна прагне до інтеграції з ЄС, отже,
менеджмент вітчизняної освіти повинен бути орієнтований на європейські, і відповідно,
світові стандарти якості освітнього продукту.
По-друге, в сучасній освіті реалізується інтегративний підхід до організації мережі
освітніх установ. Ця мережа розглядається не як набір дискретних одиниць з „вертикальним”
управлінням, а як система з розподіленими параметрами, в якій роль інтегруючого центру
надається не школі і не міністерству, а університету. Університет не підмінює собою і не
підкоряє все різноманіття навчальних закладів, а робить їм постійну наукову, організаційну і
методичну підтримку. Зокрема, університет повинен піднімати до сучасного рівня
загальноосвітню школу, обслуговувати післядипломну і неформальну освіту, забезпечувати
перепідготовку фахівців, для чого він сам повинен стати осередком якомога більш широкої
мережі університетів. Одна з головних причин, з якої у пострадянських країнах університети
не в змозі виконувати всі покладені на них сучасною культурою функції, полягає в тому, що
вони дотепер не стали центрами інтеграції освіти і науки. Наука в цих країнах традиційно
підрозділяється на академічну, відомчу (галузеву) і вузівську, причому вузівська ланка є
найбільш слабкою. Відрив освіти від науки не зменшується, що поступово веде до
професійної деградації в обох сферах діяльності. Обговорюючи таку ситуацію, професори
провідних російських вузів і фахівці Російської академії дійшли висновку: „відрив вузу від
науки перетворює університети в училища з підготовки дрібних адміністраторів для одного
із заповідників відсталості на планеті. Цей відрив створює умови для об’єднання групових
інтересів адміністрації і викладачів, що запекло опираються перепрофілюванню або
скороченню застарілих структур” [3]. Така різка оцінка цілком застосовна і до сучасної
освітньої ситуації в Україні. Отже, ключовою ланкою в реформі вітчизняної освіти повинна
стати не середня, а вища школа – такого висновку доходять і учасники щорічних
республіканських конференцій „Розробка менеджменту освіти в Україні”.
По-третє, освіта перетворюється на продуктивну силу, оскільки разом з наукою
інтегрується в економіку. Суспільство живе сьогодні не тільки у світі високих технологій,
але й у світі освітоємних професій. Крім того, підвищується освітній „ценз” для масових
професій. За даними міністерства сільського господарства США, 90% фермерів з низьким
освітнім рівнем щорічно залишають свій бізнес, оскільки не в змозі адаптуватися до умов
ринку, і в той же час університетський диплом у фермера свідчить про його професійне
ставлення до справи. Університетський диплом у будівельника, бухгалтера, автомеханіка,
продавця, поліцейського, банківського службовця, секретаря-референта – це ознака часу, у
ХХІ столітті пророчими виявилися слова Р.Кіплінга: „Освіта повинна бути найвищої якості,
у протилежному випадку вона даремна”. Настав також час відмовитися від уявлень про те,
що освіта – це запас знань, які людина отримує в молоді роки і якого їй вистачає на все
життя. Безперервна освіта давно стала необхідною для лікарів, юристів, психологів і фахівців
у галузі інформаційних технологій; сьогодні вона стає необхідністю для менеджерів
компаній, що відстоюють своє місце на ринку; завтра, за словами американського філософа і
соціолога У.Дайзарда, „вона стане постійним середовищем людства, на кожнім кроці
надаватиме можливості пошуку інформації і творчого мислення” [4].
По-четверте, інтеграція відбувається в самому виробництві освітнього продукту. У
середині ХХ століття один із засновників аналітичної філософії освіти Річард Пітерс писав,
що „освічена людина повинна: 1) володіти цілісним обсягом знань, або, інакше, понятійною
системою, а не просто ізольованими уміннями і навичками; 2) бути перетвореним цією
системою таким чином, щоб знання, наприклад, історії, впливало на те, як людина сприймає
архітектуру чи соціальні інститути; 3) надавати перевагу певним стандартам чи нормам,
закладеним в освоєних нею способах розуміння світу; 4) мати власну пізнавальну позицію –
здатність розмістити, наприклад, деяке наукове розуміння в більш широкому контексті
світосприймання” [5]. Але одержати у вузі цілісну систему знань недостатньо для того, щоб
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у сучасних умовах бути освіченою людиною, – необхідно навчитися самостійно
поповнювати і перебудовувати цю систему, зберігаючи при цьому її цілісність. Багато чого з
того, що колись вважалося навчанням, зараз утратило всякий сенс, стверджував видатний
американський психолог А.Г. Маслоу, – методики, що намагаються безпосередньо
застосувати минуле до сьогодення, застаріли [6]. „Навчання дає кваліфікацію, – пише Том
Стоуньєр, – освіта дає метакваліфікацію, що дозволяє людині знайти потрібну інформацію і
засвоїти її, навіть якщо вона знаходиться далеко за межами її особистого досвіду” [7].
Інтеграція освіти як виду діяльності і як соціального інституту не веде до уніфікації,
усереднення параметрів чи простого підсумовування окремих функцій – скоріше це процес
зростання складності системи соціальних взаємодій. Перший і третій з перерахованих вище
аспектів можна інтерпретувати як процес зовнішньої інтеграції: освіта усе глибше проникає
в суспільне життя й усе тісніше кооперується з іншими соціальними інститутами. Другий і
четвертий аспекти описують внутрішню інтеграцію освіти, системне узгодження різних
функцій, цілей, методів і засобів освітньої діяльності. Якщо зовнішня інтеграція освіти
сприяє прогресу суспільства, то внутрішня інтеграція створює необхідні умови для
особистісного зростання людини і її самореалізації.
Для менеджменту ці чотири аспекти інтегративного розвитку освіти визначають вектор
стратегічного планування і систему координат для вирішення різноманітних проблем, що
виникають на тактичному й оперативному рівнях управління. В Україні протягом останнього
десятиліття освіта змінювалася повільніше, ніж саме суспільство, і все більшою мірою
набувала формального і „ритуального” характеру. Тому загальна мета національної освітньої
реформи – інтегрувати освіту в нову систему соціальних взаємозв’язків так, щоб розвиток
освіти стимулював розвиток усіх суспільних інститутів.
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РОЗДІЛ 2
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Л. Ващенко
м. Київ
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ
Інноваційна проблематика в останні роки зайняла особливе місце у практиці та теорії
педагогічного знання. Результати інноваційного пошуку знайшли наукове обгрунтування у
дисертаційних дослідженнях, монографічних роботах, навчальних програмах, у публікаціях
українських учених І. Богданової, В. Бочелюк, Л. Даниленко, І. Дичківської, Л. Карамушки,
Н. Клокар, О. Козлової, В. Олійника, В. Паламарчук, О. Попової, О. Савченко, А. Сбруєвої,
Т. Сорочан та ін. Основним предметом досліджень ставилися питання:
– компаративного аналізу розвитку інноваційних освітніх мереж у зарубіжній школі;
– забезпечення педагогічних умов адаптації інноваційних зарубіжних систем у
практику української школи;
– розвитку післядипломної педагогічної освіти на основі впровадження інноваційних
технологій підготовки педагогічних кадрів;
– підготовки студентів педагогічних спеціальностей до інноваційної діяльності;
– управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах;
– інноваційної готовності менеджерів освіти.
Тобто, в межах педагогічної інноватики вирішуються локальні питання удосконалення окремих
процесів і елементів системи шкільної освіти. За межею наукових інтересів вітчизняних учених
залишаються питання системного обгрунтування інноваційних перетворень на інституційному рівні
та на рівні регіонів.
Проведене автором багаторічне дослідження, що охопило період 1991-2004 років, дало
підстави зробити висновки про те, що у шкільній освіті сформувалися відповідні тенденції,
які ставлять нові вимоги і завдання до інноваційного розвитку освіти. Серед цих тенденцій
необхідно відмітити:
– формування регіональних освітніх ознак;
– створення регіонального змісту та концепцій виховання;
– розширення інноваційного руху в регіонах;
– освоєння сфери освітнього менеджменту як умови вирішення проблем сучасної школи;
– організація міжнародної співпраці з регіонами зарубіжних країн.
Інноваційні зміни на сучасному етапі розвитку шкільної освіти вимагають особливої
уваги до організації інноваційних процесів на рівні регіону, насамперед, в опануванні
технологіями проектування інноваційного середовища.
У процесі проектування інноваційного середовища в освіті столичного регіону нами
були враховано комплекс соціально-педагогічних умов, які відтворюють суб’єктивні й
конкретні характеристики його сприйняття. При цьому ми спиралися на обгрунтовані
В.Ясвіним закономірності проектування розвиваючого освітнього середовища, такі як
інтегративність, цілісність, здатність емоційно-чуттєвого впливу на розвиток особистості,
відсутність чітко фіксованих меж, обумовленість специфікою діяльності, роль
протилежностей у діаді “центр – околиця” [1, с. 167-201].
Досвід проектування інноваційного середовища у столичному регіоні, що акумулює три
рівні – інституційний, регіональний та шкільний – засвідчив необхідність координації
нововведень у межах регіональної системи та окремого навчального закладу на основі
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науково обгрунтованих програм і проектів, що вносить в інноваційні процеси
упорядкованість, цілеспрямованість, організованість. Потреба таких програм і проектів для
нинішнього розвитку освіти має кардинальне значення, оскільки період вільних ініціатив і
“творчого розкріпачення педагогів”, за виразом В.І. Загвязинського, уже минає [2].
Наукову і технологічну основу інноваційного розвитку освіти регіону започатковує
комплекс соціально-педагогічного проектування, тобто така інноваційна форма організації
освітнього середовища, комплексний характер управління якої започаткований на основі
нормативного, науково-методологічного та технологічного забезпечення, що відбувається в
умовах активної взаємодії з оточуючим середовищем, спрямований на реалізацію
стратегічних цілей і завдань у контексті сучасних викликів.
Відтак, основним у соціально-педагогічному проектуванні інноваційного сердовища є
реалізація таких цілей:
– спрямування нововведень на утвердження особистісно орієнтованої освіти;
– гармонізація освітніх систем і концепцій;
– забезпечення психолого-педагогічних умов для розгортання інноваційних процесів у
межах концепції “життєвого циклу”;
– проектно-програмне регулювання інноваційного розвитку освіти на всіх її рівнях.
Змістову частину проектування інноваційного середовища забезпечують: Програма
розвитку регіону, Концепції функціонування й розвитку загальноосвітніх навчальних
закладів, інноваційні проекти і програми. Технологічна складова охоплює комплекс освітніх
новацій, які мають ефективні результати у практиці освіти столичного регіону.
Проектування інноваційного середовища відбувається на основі визначених цілей. Між цілями та
метою існують певні розбіжності. Так, Л. Калініна відзначає, що “цілі є важливим методологічним
аспектом теорії пріоритетів; вони визначаються за умови виявлення суперечностей між зростанням
потреб і можливостей для їх задоволення; це те, заради чого в кінцевому рахунку встановлюються
пріоритети”. Натомість, мета є “ідеальним образом бажаного, можливого і необхідного станів об’єкта,
тобто прогнозованим результатом” [3, с. 73].
Водночас, враховуючи запропоновану вченим видову класифікацію цілей, нами
визначено стратегічні, тактичні, оперативні цілі, місія та їхнє зіставлення із змістом
проектування інноваційного середовища в регіоні (таблиця 1).
Таблиця 1
Зіставлення змісту інноваційного розвитку
із цілями проектування інноваційного середовища
Теорія
Практика
Визначення стратегії й
Забезпечення умов для
Мета
тактики розвитку шкільної реалізації завдань розвитку
освіти в регіоні
шкільної освіти в регіоні
Створення інноваційного Проектування інноваційного – впровадження
середовища
педагогічних ініціатив;
середовища
– науково-методична
підтримка інноваційного
пошуку
Обгрунтування технологій
– Програма розвитку
Засоби досягнення
проектування інноваційного столичного регіону;
середовища
– Концепція інноваційного
розвитку ЗНЗ;
– інноваційний проект
Як видно із таблиці, основними засобами розвитку інноваційного середовища регіону
визначено: Програма “Столична освіта. 2001-2005 рр.”, Концепція інноваційного розвитку
ЗНЗ, інноваційний проект. Так, Програмою регіонального розвитку галузі “Столична освіта.
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2001-2005 рр.” передбачено реалізацію стратегічних і тактичних цілей. В основу стратегії
покладено ідею “прориву” освіти на найважливіших для даного часу напрямках: здоров’я
школярів, інформаційне забезпечення, інноваційний розвиток, полікультурна освіта,
індивідуальні форми освіти школярів, перехід до нової чотирирічної початкової школи в
системі 12-річної шкільної освіти, екологічна культура та ін.
Основними тактичними цілями стали пошуки оптимального співвідношення між змістом
і технологіями його реалізації. Це дало змогу відповідно до напрямків “прориву” визначити
конкретні заходи і дії для реалізації започаткованих стратегій [4].
Концепція інноваційного розвитку ЗНЗ є засобом досягнення стратегічних цілей у
процесі формування інноваційного середовища. Концепція визначає місію, “філософію
існування” школи і тому розглядається як система поглядів на нові педагогічні явища,
процеси, спосіб осмислення змін, інноваційного досвіду. Особливість кожної Концепції
полягає в її співвіднесеності щодо спільного бачення колективом ядра освітніх цінностей.
Саме така спільність у поглядах на розвиток школи забезпечує можливості урізноманітнити
навчальні заклади в регіоні.
Загальною вимогою у розробці Концепції інноваційного розвитку школи є такі позиції:
– визначення освітніх парадигм як науково-методологічної основи розвитку ЗНЗ;
– обгрунтування місії та завдань школи;
– зміст та форми організації навчально-виховного процесу;
– структура школи та основні напрямки інноваційних перетворень;
– організація науково-методичної та дослідницько-пошукової роботи;
– специфіка управління інноваційними процесами та кадрове забезпечення;
– матеріально-технічна та фінансова підтримка інноваційних змін у школі.
Інноваційний проект також є засобом проектування інноваційного розвитку освіти. Соціальнопедагогічний проект ми розглядаємо як інноваційну форму організації освітнього середовища, в основі
якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів, що відбувається в
умовах активної взаємодії з оточуючим середовищем, спрямований на виконання конкретно
обгрунтованої мети та визначеного кінцевого результату (змін), планом конкретних дій, обмежений
конкретним проміжком часу та матеріально-фінансовими ресурсами.
Практичним прикладом проектної форми організації інноваційного середовища є проекти
шкільного рівня: “Я-особистість” (гімназія № 191 ім. П. Тичини; Н. Дроздович, О. Павленко,
Л. Ващенко); “Колегіантське братство” (гімназія “Києво-Могилянський колегіум”; О. Ковальчук,
В. Устинова, Л. Ващенко); “Школа резерву” (ГУОН; Б. Жебровський) та ін. [5, с. 57; 5, с. 64].
Враховуючи новітні підходи у практиці проектної діяльності, необхідно розглядати управління
освітніми проектами як розробку (проектування) ідеальної моделі системи управління, де
зконцентровані її пріоритетні напрямки (чи основні характеристики). На користь такого підходу свідчать
наступні переваги, які вже практично зарекомендували свої можливості: мобільно реагувати на зміни
навколишнього середовища (досягнення у галузі інформаційних технологій, орієнтація на суб’єктсубєктні взаємодії в освітньому процесі, ідеологічні зміни в суспільстві як потреба перегляду змістового
компоненту навчання тощо); концентрувати зусилля професійно активних фахівців різних галузей
наукового і практичного знання для одночасного “прориву” (досягнення оптимальних результатів) на
декількох пріоритетних напрямках; підвищувати рівень особистої відповідальності кожного члена
тимчасового колективу за досягнуті результати; залучення та розподіл матеріально-технічної та
фінансової бази безпосередньо в реалізації окремого проекту.
При цьому подібна цілісність в розробці та організації процесу управління освітніми
проектами можлива лише за умов:
– злагодженої організації всіх ланок системи управління і зведення до мінімуму
імпровізаційних моментів;
– наявності даних щодо аналізу існуючого стану соціально-педагогічної проблеми; володіння
новітніми технологіями управління, що відповідають специфічним вимогам проекту;
– підготовки керівників проектів та спеціалістів, здатних забезпечити оптимальний
рівень досягнень;
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– інформаційній забезпеченості учасників проектної діяльності;
– створенні системи заходів для поширення практики проектної організації освітнього середовища.
Враховуючи, що “управління педагогічними проектами” є процесом цілеспрямованих
змін, які відбуваються за заздалегідь визначеними параметрами (цілі, завдання, терміни,
людські та фінансові ресурси, ін.), необхідно визначити послідовність впровадження таких
змін. Структурні елементи розкриваються за етапами управлінських дій (таблиця 2).
Таблиця 2
Характеристика етапів управлінських дій
Етап проекту
Управлінські дії
І – передпроектний
– вивчення та аналіз існуючого стану об’єкту, що
потребує змін;
ІІ – проект
– обгрунтування основної ідеї, мети;
– визначення заходів та термінів реалізації; розробка
критеріїв змін, добір діагностичних методик вивчення
ефективності;
– фахове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення
ІІІ – планування
– розробка плану роботи поетапно (на місяць,
(сітьове планування)
семестр, рік);
ІV – моніторинг ефективності
– розробка та організація системи вивчення
проекту
поточних результатів проекту;
– математично-графічного оформлення;
– аналіз динаміки змін;
V – постпроектний
поширення набутого інноваційного досвіду та
(заключний)
прогнозування
Нижче подаємо приклад розробки інноваційного проекту “Школа повного дня”, де
розкривається сутність розвитку гармонізованого середовища. Проект підготовлено автором
дослідження за ідеєю Б.Жебровського та інноваційного досвіду педагогічних колективів ЗНЗ
міста (М. Лисенко, Н. Шевчук та ін.).
Актуальність інноваційного пошуку зумовлена суперечностями між утвердженням у
педагогічній науці та практиці ідеї розвитку особистості (інтелектуального, фізичного,
духовного) на основі її потенційних здібностей, інтересів та надмірним інтелектуалізмом
школярів, який має здебільшого локальний характер і проявляється, в основному, у
прагненні навчальних закладів “розширити” освіту учнів за рахунок впровадження у другій
половині дня факультативів та спецкурсів.
Згідно з інформаційними даними ГУОН, у навчальних закладах міста впроваджується близько 200
навчальних програм, які забезпечують шкільний компонент навчального плану. Водночас, рівень
інформаційно насиченого навчання в межах варіативної частини постійно збільшується за обсягом та
знижується за віком. Як свідчить проведений аналіз, значна частина цих програм дублює зміст вищої
освіти. Тобто, робота школи другої половини дня фактично продовжує цілі і вимоги інваріантної
частини всупереч фізіологічних потреб дитини щодо рівномірного чергування інтелектуального,
фізичного та емоційного навантаження.
Враховуючи позитивний досвід роботи ЗНЗ упродовж повного дня (ліцей № 100 “Поділ”, СШ №
112, ліцей “Наукова зміна”, Гімназія “Ерудит” та ін.) та гуманістичні концепції розвитку дитини
шкільного віку (Н. Бібік, Н. Побірченко, В. Рибалко, О. Савченко, В. Семиченко та ін.), можна
виділити основні умови формування розвиваючого інноваційного середовища. Ними визначені:
– наявність авторських програм і розробок;
– фахове забезпечення роботи факультативів, спеціалізованих курсів, гуртків, секцій, клубів тощо;
– наявність приміщень та доцільність їх використання (майстерні, теплиці, спортивні
зали, тренажерні зали та ін.;
– матеріально-технічна забезпеченість роботи навчального закладу впродовж повного дня;
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– фінансування та матеріальна підтримка з боку піклувальної ради, органів громадськості,
благодійних фондів.
Основна ідея проекту полягає у необхідності задоволення зростаючих потреб батьків щодо умов
організації освітнього середовища у школі. Насамперед, ці умови повинні передбачати організацію
доцільного режиму дня, де будуть враховані вікові особливості розвитку школярів. Головним при цьому
є чергування інтелектуального, емоційного та фізичного блоків діяльності, з урахуванням інтересів та
потреб самих учнів. У цих умовах задоволеність учнів та батьків роботою проекту є реальним
показником ефективності запропонованої ідеї.
Метою інноваційного пошуку є гармонізація педагогічних умов роботи школи упродовж повного дня.
Об’єктом дослідження є процес навчання та виховання школярів в умовах повного дня.
Предметом дослідження є зміст, форми та методи організації нового освітнього
середовища ЗНЗ як школи повного дня.
Основні завдання організації школи повного дня полягають в:
– аналізі можливостей школи забезпечити навчання та виховання учнів упродовж повного дня;
– виявленні організаційно-педагогічних умов забезпечення освітнього середовища школи для
навчання та виховання учнів упродовж повного дня;
– розробці критеріїв та показників ефективності роботи школи повного дня;
– підготовці педагогів та шкільної адміністрації до апробації інноваційної програми;
– обґрунтуванні методичних рекомендацій для керівників ЗНЗ щодо організації освітнього
середовища повного дня навчання;
– впровадженні досвіду роботи експериментальних шкіл повного дня.
Терміни реалізації проекту “Школа повного дня”: 06.04 р. – 06.06 р.
Основні етапи впровадження проекту (таблиця 3).
Таблиця 3
Етапи реалізації проекту “Школа повного дня”
Терміни
Етап
Управлінські дії
реалізації
1- аналітико06.2004р. –
На основі аналізу діагностичних даних (анкетування
статистичний
09.2004р.
учнів, батьків, педагогів) та експертної оцінки діяльності
ЗНЗ виявити реальні можливості експериментальних
шкіл щодо забезпечення умов для навчання учнів
упродовж повного дня. Формалізувати ідею (розробити
програму, видати наказ). Ознайомити педагогів із
завданнями програми.
П–
09.2004 –
Здійснення апробації змісту, форм і методів
організаційно06.2005 рр.
організаційно-педагогічних умов для навчання та
операціональний
виховання учнів упродовж повного дня. На основі
виявлених критеріїв та показників провести
моніторингові дослідження щодо дієвості та ефективності
програми. Організація підготовки педагогів до апробації
програми.
Ш–
06.2005-09.2005
Проведення аналізу даних моніторингового
підсумковорр.
дослідження, підготовка методичних рекомендацій
презентаційний.
для керівників ЗНЗ щодо організації навчання та
виховання школярів упродовж повного дня.
ІV –
09.2005-06.2006 Поширення досвіду експериментальних шкіл в ЗНЗ
впровадження
рр.
столиці.
Засоби реалізації проекту “Школа повного дня” та співвідношення видів і форм
навчальної діяльності відображені у таблицях 4, 5.
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Таблиця 4
Засоби реалізації проекту
Напрям реалізації проекту
Заходи реалізації проекту
Розробка змісту та форм
– розробка авторських навчальних програм для
організації роботи “Школи повного роботи факультативів, гуртків;
дня”
– добір доцільних до кожної вікової групи форм і
методів діяльності;
Розробка та організація режиму
– перелік запропонованих освітніх послуг;
навчальної та виховної діяльності
– розклад занять;
– контроль та оцінювання поточних результатів роботи;
– планування роботи кожного гуртка, факультативу;
– планування роботи харчоблоку, технічних працівників,
медичного персоналу (в межах проекту)
Методичне забезпечення реалізації – наявність достатньої додаткової літератури
проекту
(художньої, навчальної, методичної);
– авторські розробки вчителів-методистів;
– аналіз результатів виконаної роботи
Фахове забезпечення проекту
– організація сприятливих умов роботи викладачів,
методистів, психологів;
– залучення фахівців з інших закладів до роботи
гуртків, секцій, клубів
Науково – методичні завдання
– вивчення існуючого досвіду роботи навчальних
закладів пртягом повного дня;
– проведення експертизи мотиваційного середовища
навчальних закладів;
– розробка програм для збору та аналізу даних дослідження;
– організація служби психологічної підтримки;
– обмін даними на відео та інформаційних носіях
Організаційно-практичні завдання – координація діяльності усіх зацікавлених
програми
організацій, установ міста, виконавців проекту;
– організація сприятливого енергоінформаційного,
предметного, соціо-культурного, освітнього
простору для розвитку потенційних можливостей
дитини, її внутрішнього світу;
– збалансування трьох основних напрямків діяльності
Таблиця 5.1
Співвідношення видів і форм навчальної діяльності
Блоки
Види діяльності
Форми
Інтелектуальний блок
Навчальна
Уроки
Пізнавальна
Факультативи
Соціально-комунікативна
Семінари
Дискусії
Художньо-естетичний блок
Громадсько-корисна
Гуртки
Художньо-естетична
Школи (художні, музичні,
Декоративно-прикладна
хореографічні)
Еколого-натуралістична
Екскурсії
Туристсько-краєзнавча
Туристичні походи, польові
дослідження
Фізично-оздоровчий блок
Фізично-оздоровча
Секції
Дозвільно-ігрова
Ігри
Періоди релаксації
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Організація режиму роботи школи повного дня
Основним завданням навчального закладу є виховання всебічно-розвиненої, культурної,
здорової особистості. Для досягнення максимальних результатів впровадження проекту
рекомендується наповнювати змістом кожну хвилину перебування дитини в школі. При
цьому, якщо навчання в першій половині дня (державний компонент освіти) реалізується в
межах класно-урочної системи, то в другій половині дня важливо використовувати
диференційний підхід до формування груп, вибору форм та методів роботи залежно від видів
діяльності, інтересів учнів, матеріально-технічних умов. Так, групи можуть включати дітей
різного віку та різної кількості (15-30 чол.). Важливо передбачити роботу учнів в міні групах
(2-5 чол.), а також індивідуальні заняття (наприклад для проведення пошукових досліджень).
Рекомендовано також відійти від класичного часу тривалості занять: він також може
регулюватися видом діяльності, але не варто проводити заняття довше 30 хв.
Найважливішою умовою досягнення максимальних результатів вважаємо необхідність
послідовного чередування годин інтелектуального блоку занять з фізичним та художньоестетичним блоками. Крім того, обов’язково слід забезпечити достатню тривалість
перебування дітей на свіжому повітрі, поєднуючи прогулянки з вивченням довкілля,
спостереженнями за живою природою, обговоренням проблем екології, рухливими видами
відпочинку.
З метою зменшення тривалості самостійної роботи учнів вдома важливо передбачити
наявність часу для виконання домашніх завдань у школі. Для учнів початкової та середньої
школи обов’язковим має бути 100% виконання обсягу домашніх завдань. Для учнів старших
класів необхідно передбачити час для виконання 70-80% обсягу домашніх завдань (решта
часу відведена для написання творчих робіт та індивідуальної підготовчої роботи). Проектом
передбачається активна підтримка основних заходів психологічною службою, насамперед,
залучаючи психологів, соціальних педагогів та вихователів до індивідуальної роботи з
проблемними дітьми, соціально незахищеними дітьми, а також з учнями, що потребують
додаткової роботи з окремих предметів. Під час проведення массових заходів обов’язкова
присутність медичних працівників та працівників правоохоронних органів.
Під час організації режиму роботи школи повного дня необхідно особливу увагу
приділити харчуванню школярів. За будь-яких умов у другій половині дня діти повинні бути
забезпечені гарячим харчуванням та підвечірком. Тому рекомендуємо продовжити роботу
шкільних буфетів до кінця роботи школи. Для покращення стану забезпечення охорони
життя та безпеки життєдіяльності учнів необхідно залучити кваліфікованих медичних
працівників до роботи в школі протягом другої половини дня, організовувати бесіди з
пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу, статевого
виховання. Якісна організація режиму роботи школи повного дня сприятиме формуванню в
учнів уміння раціонально розподіляти час на різні види діяльності, максимально змістовно
наповнювати власний час, що позитивно впливатиме на стан здоров’я дитини.
Фахове забезпечення проекту
Ефективність реалізації проекту “Школа повного дня” залежить від кваліфікованого
фахового забезпечення. Тому необхідно залучати до роботи спеціалістів такого фаху й
кількості, які здатні охопити всіх учнів та задовольнити їхні потреби розвитку. На наш
погляд, обов’язковими є наявність таких фахівців: педагоги-куратори, керівники секцій,
клубів, гуртків, психолог, медичні працівники, технічні працівники, працівники харчоблоку.
Матеріально-технічне забезпечення.
Проектом передбачається повноцінне використання наявних у школі технічних засобів та
приміщень. Особливу увагу слід приділити роботі у другій половині дня майстерень,
комп’ютерних класів, тренажерних залів, басейнів, бібліотек, хореографічних залів, теплиць
(або зимових садів), “живих куточків”, кімнат аромотерапії, мультимедійних комплексів,
ігрових кімнат, спортивних залів, актових залів (залежно від наявності вказаних приміщень в
школі). При можливості бажано розширити використання відео ресурсів, аудіо матеріалів,
цифрових носіїв.
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Фінансове забезпечення проекту
Фінансування проекту школи повного дня передбачається здійснювати із фонду
місцевого бюджету цільовим призначенням та за рахунок інвестицій.
Очікувані результати
1. Забезпечененя оптимального режиму роботи школи повного дня.
2. Наповнення діяльністі учнів ефективним змістом та формами (програми, авторські
курси, спеціальні проекти).
3. Забезпечення оптимального використання реальних можливостей навчального закладу.
4. Досягнення відповідності змісту і форм роботи програми інтересам і запитам школярів.
5. Задоволеність учнів та батьків роботою школи.
Таблиця 6
План контролю та оцінювання
результатів інноваційного пошуку
Мета контролю

Хто
проводить
ГУОН

Коли
проводиться
вересень 2004р.

Виявлення організаційно-педагогічних умов навчання
учнів упродовж повного дня
Аналіз поточних результатів апробації проекту

ГУОН

вересень 2004р.

ГУОН

Методичні рекомендації для керівників ЗНЗ щодо
організації навчання школярів упродовж повного дня

ГУОН

Листопад-грудень
2004 р.
Квітень-травень
2005 р.
Травень-червень
2005 р.

Дані вхідного діагностування

Основною експериментальною базою для реалізації проекту визначено 10 ЗНЗ (СЗШ №
226, 252; СШ № 112, 247, 98; ліцей “Наукова зміна”, Києво-Печерський ліцей “Лідер” № 171,
ліцей “Поділ” № 100, Технічний ліцей, гімназія “Ерудит”.
Науково-організаційний супровід реалізації проекту здійснюватиме лабораторія
експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій при ГУОН (наук. консультант –
Л. Ващенко).
Таким чином, у роботі здійснено аналіз інноваційного середовища освіти як комплекс
нормативного, науково-методологічного та технологічного забезпечення, що відбувається в
умовах активної взаємодії з оточуючим середовищем, спрямований на реалізацію
стратегічних цілей і завдань у контексті сучасних викликів. Запропоновано технології
проектування інноваційного середовища у шкільній освіті регіону та методику підготовки
інноваційного проекту.
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3. Підготовка керівника середнього закладу освіти: Навчальний посібник / За ред. Л.І.Даниленко. – К.:
Міленіум, 2004. – 272 с.
4. Програма “Столична освіта. 2001-2005рр.”. – К.: ВЦКПДЮ, 2001. – 208 с.
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УДК 371.83
Т.В. Гончарова, Н.Я. Олійник
м. Київ
СУЧАСНА ДИТЯЧА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЄ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Проблематика статті в ініціюванні вивчення педагогічних аспектів діяльності дитячих
громадських формувань як складової загально виховного процесу у державі.
Проблема наукового обґрунтування педагогічних аспектів діяльності дитячих громадських
організацій, об’єднань є актуальною. Останнім часом у наукових виданнях та дослідженнях
приділяється недостатня увага до проблем виховання підростаючого покоління через участь у
самодіяльних, добровільних громадських формуваннях. Прецедент існування в Україні дитячих
формувань як реалії самовиховання, самореалізації, самовираження не вивчається.
Метою даного дослідження є вивчення особливостей сучасного дитячого громадського
руху, специфіки діяльності дитячих структур у навчальних закладах України, створення
науково-методичного обґрунтування, педагогічного забезпечення процесів соціальногромадського виховання.
Завдання дослідження: формування кола науковців, дослідників сучасного дитячого
громадського руху як інституції загально-виховного процесу, створення науково-методичних
ресурс-центрів з питань соціалізації дитячих громадських формувань.
Вивчення та аналіз діяльності Федерації дитячих організацій України, її складових
створили реалії даної статті.
Стаття присвячена висвітленню аналітичних досліджень розвитку дитячого громадського руху
у площині сучасних вимог до активізації варіативних систем соціально-громадського виховання,
соціалізації діяльності сучасної дитячої громади (на прикладі ФДО України).
Школа – громадсько-державна навчально-виховна установа, діяльність якої ґрунтується
на використанні культурних та освітніх здобутків, прогресивних традицій, орієнтується на
перспективу розвитку її духовного та інтелектуального потенціалу.
У школі діти залучаються до навчального та виховного процесів. За Законом України “Про
освіту” “навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій,
громадських, релігійних організацій. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і
релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.”
Поява дитячого гурту у школі зумовлена об’єднанням дітей, котрі прагнуть займатись громадською
роботою у вільний від навчання та сімейного виховання час, та дорослих, які ці починання згідні
підтримати, навколо цікавих, корисних справ, що допомагають пізнавати навколишній світ, розкривати
власний творчий та інтелектуальний потенціал, здібності. Головними елементами існування дитячого
гурту є романтика, гра, пошук, лідерство. Дитяче громадське середовище є для дитини полем розкриття
її лідерських можливостей, розуміння свого місця у людських стосунках, виховання потреби бути
корисним людям, суспільству, державі.
Дитяча громадська організація створюється дітьми і дорослими за принципами
добровільності, самодіяльності, спільності інтересів, корисних, цікавих справ.
Діти об’єднуються заради задоволення своїх інтересів, спілкування, самореалізації своїх
можливостей, власних дій щодо себе, своїх ровесників, суспільства, одержання корисних для себе знань,
вмінь, участі у колективних справах. Дорослі спільно з дітьми створюють громадські формування з
метою участі у соціально-громадянському вихованні підростаючого покоління.
Дитяча громадська організація – єдина соціальна інституція суспільства, об’єднавшись в якій, діти
діють від власного імені, приймають власні рішення у своїх інтересах. Діти мають реальну можливість
самовиховання, самодіяльності, самовираження, самоствердження, саморозвитку, поряд з якими існує
педагогічна підтримка, яка обумовлена співпрацею, співдружністю, передачею соціальногромадського досвіду дорослим дітям. Дитяча громадська організація діє у вільний від
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навчання, родинних обов’язків час. Більшість дитячих громадських організацій діє на базі
навчальних, позашкільних закладів, але вони не обов’язкові для всіх дітей.
Федерація дитячих організацій України (зареєстрована Міністерством юстиції України
22 березня 2000 року, Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян № 1369) – правонаступниця
Спілки піонерських організацій України. СПОУ утворилась у листопаді 1990 року як перше в Україні
добровільне, самодіяльне, неполітичне, неурядове громадське об’єднання дітей і дорослих, програмна
діяльність якого базується на загальнолюдських цінностях, спрямовується на захист прав та інтересів
дітей, створення умов для реалізації їх творчого потенціалу. Основа програмної діяльності виражена у
зрозумілих кожному поняттях – „Я – родина – Батьківщина”. ФДО України об’єднує 25 місцевих
дитячих громадських організації різних регіонів України. ФДО України – Всеукраїнська спілка
дитячих громадських організацій, чисельність яких складає близько 550 тисяч дітей і дорослих.
Історично обставини склались так, що більшість дитячих громадських формувань членів
Федерації дитячих організацій України діють при закладах освіти: у школах, центрах дитячої
творчості, палацах дітей та юнацтва тощо. За Законом України “Про освіту” “належність
особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно
до Конституції України, не є перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі. Учні,
студенти, працівники освіти можуть створювати у закладах освіти первинні осередки
об’єднань громадян, членами яких вони є”.
Первинна дитяча організація заключає угоду з керівництвом навчального закладу про
спільну діяльність.
Керувати (координувати) діяльністю дитячої громадської організації може педагог у разі
його членства в організації та обрання до керівного органу.
Програмна діяльність дитячої громадської організації може бути складовою виховного
процесу навчального закладу у разі, якщо вона розрахована на членів цієї організації та
дітей, дорослих-учасників програм, проектів дитячого формування.
Дитяче громадське формування, що діє при школі, вільне від чітких вимог до свого
устрою, у виборі справ, цікавих дітям-членам організації, форм і методів своєї роботи,
незалежно від виховного процесу, що здійснюється у школі.
Дитячі громадські формування у школі:
– дитяча, піонерська громадська організація;
– дитяче громадське об’єднання за інтересами, програмами, спільними захопленнями дітей;
– тимчасові дитячі формування.
Дитяча громадська організація у школі – це самодіяльне, самоврядне на підставі єдиних
вимог (ритуалів, принципів, законів, програм), рівноправне об’єднання дітей і дорослих для
спільної діяльності щодо реалізації та захисту прав дітей, створення умов їх творчого
розвитку, виховання.
На сучасному етапі дитячі громадські організації у навчальних закладах представлені:
– традиційними піонерськими, де діють ради дружин, загонів, штаби справ тощо;
– ігровими дитячими організаціями (галактики, флотилії тощо), де діють ігрові органи і
структури дитячого самоврядування: екіпажі, штаби, командні пункти тощо;
– організаціями-моделями державного устрою (держави, міста, де існують дитячі
законодавчі, виконавчі і навіть судові органи).
Дитяче громадське об’єднання у школі – це формування дітей, що об’єднуються на
підставі спільності інтересів, свого розвитку, самореалізації, захисту прав, за ініціативою,
участю та при підтримці дорослих.
Первинні дитячі громадські формування, що входять до складу членів ФДО України,
різноманітні за своїм устроєм, видами органів дитячого самоврядування, програмами,
ритуалами тощо. Найпоширеніші з них:
– традиційні дитячі громадські організації (піонерські дружини), якими керують ради
(штаби) дружин, у яких існують чіткі структурні підрозділи (загони, групи), діють чіткі
статутні норми, закони, системи дитячих доручень, справ. Дорослі у таких організаціях
відіграють роль консультантів, координаторів, співуправлінців. Пріоритетною є діяльність
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дитячого активу. Первинні дитячі організації (піонерські дружини) формують місцеві дитячі
(піонерські) організації, спілки.
– Дитячі громадські об’єднання (за інтересами, тематикою, спеціалізацією, місцем
проживання, об’єднання клубів, секцій тощо). Об’єднання, як правило, створюються за
ініціативою дорослих, керівництво відбувається за принципами співуправління, до складу
органів управління обираються діти і дорослі. Об’єднання обирають спеціальні, тематичні
напрямки своєї діяльності.
– Останнім часом поширюються дитячі громадські організації, що імітують державний
устрій країн: шкільні республіки, держави дитинства, країни хлопчиків і дівчаток, казкові
країни тощо. Керівні органи таких формувань – парламенти, уряди. Дорослі члени
організацій діють як консультанти, координатори.
– Ігрові організації створюють у дитячому формування цікаву структуру первинних
мікро груп, органів управління, змагання, систему заохочень, програмну ігрову діяльність.
Наприклад, дитяча організація “Веселкова галактика” має первинні групи – екіпажі, космічні
кораблі; орган самоврядування – центр управляння польотами, до якого входять діти і
дорослі, обрані екіпажами; екіпажами керують капітани. Члени екіпажів мають конкретні
доручення: “чистюлька”, “помагай”, “лоцман”, “грайлик”, “юнпрес”, “зв’язковий зі світом
дитячих прав”, “рятівник”, “фотокор”, “паперовий майстер” тощо. Екіпажі мандрують
галактикою веселкових справ, відвідуючи планети “Помагай”, “Берегиня”, “Котигорошко”,
“Краю мій лелечий”, “Повір у себе”, “Лідер”, “Червона калина”. За участю в справах на
планетах центр управління польотами нагороджує екіпажі зірками кольорів планет. На борту
екіпажу (його інформаційний куточок) за рік збирається веселкове сузір’я цікавих і корисних
справ. Кращим у річній мандрівці галактикою стає екіпаж, який зібрав найбільше зірок,
визначаються і кращі екіпажі-майстри планет програм-орієнтирів ФДО України.
Дитяча громадська організація не може презентуватись у навчальному закладі будь-яким
органом управління, навіть ігровим (парламентом, урядом, асамблеєю, віче), якщо при
навчальному закладі не створена організація, об’єднання дітей і дорослих, за статутними
законами, програмами діяльності, символікою тощо.
Дитячу громадську організацію від будь-якого іншого дитячого формування відрізняє
дитяче самоврядування, самодіяльність, добровільність вступу, виходу.
Самоврядування у дитячій громадській організації – це система діяльності органів
дитячого самоврядування, існування конкретних дитячих доручень, обов’язків, можливість
вибору справ, заходів, спрямованості діяльності дитячої громадської організації.
У навчальних закладах діють різноманітні формування учнівського управління (спів-,
само-): дитячі шкільні ради, учнівські комітети, шкільні парламенти, учнівські уряди тощо.
Органи самоврядування дитячого громадського формування не можуть підміняти
шкільні, учнівські формування.
Дитяча громадська організація може бути представлена у шкільних, учнівських
структурах, тому що члени дитячої громадської організації є часткою учнівського колективу.
Важливим для сьогодення виховного процесу в навчальних закладах є педагогічне
розуміння особливостей дитячого громадського руху:
 дитяча громадська організація – самодіяльне формування;
 керують дитячою громадською організацією діти і дорослі – члени цієї організації, що
обрані до власних керівних органів; контролюють її діяльність власні органи контролю;
 дитяча громадська організація – це формування, що діє у вільний час,
використовуючи базу закладу освіти;
 дитяча громадська організація співпрацює з керівництвом навчального,
позашкільного закладу, педагогічною радою, батьківською громадськістю, реалізуючи
спільні програми, проекти або уклавши угоду про співпрацю; дитяча організація бере участь
у вирішенні різноманітних проблем дітей, навчального закладу;
 дитяча громадська організація – організація дітей: вона не може бути організацією
управління дітьми, не може бути організацією для дітей.
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Найголовнішою ознакою існування дитячої структури є дитяче самоврядування, яке
можливе лише у дитячій спільноті: штаби цікавих і корисних справ, прес-центр, штаб
“Лідер”, штаб витівників “Грайлик”, штаб “Затишок”; дитячі змагання тощо.
Самоврядування у дитячому громадському середовищі як сучасний прицендент виховання
соціально-активного, обізнаного на законах спілкування, лідерства та пасиву, майбутнього
громадянина, особистості, яка у перспективі зможе стати повноцінним державним,
політичним, громадським діячем, вірно вирішить задачу вибору майбутнього фаху, свого
місця та ролі в суспільстві.
Самоврядування, добровільність, варіативність справ дитячого громадського гурту не
можуть підмінятися жодними формами шкільного управління. Адже дитяче громадське
самоврядування – це принцип діяльності дитячого громадського формування, який поєднує
ритуали, закони, програми, систему доручень того самого дитячого осередку, а учнівське
управління – це комплекс заходів, що використовує активний потенціал учнів у навчальновиховному процесі, воно поширюється у виховному процесі школярів, системах заохочення
до навчання.
Дитячі громадські формування, що діють у навчальних закладах, не мають права
втручатися до освітнього процесу, давати оцінку якості навчання, успішності школярів, адже
вони не є організаціями управління дітьми, поділу на “кращих” і “гірших”. Вони не можуть
підмінювати органи учнівського самоврядування, а повинні співпрацювати у питаннях
організації вільного, позашкільного часу, обирати програми, проекти заходів, що
допомагають дітям одержувати додаткові знання, практичні навики, залучати до цікавих і
корисних справ дитячого громадського осередку учнів початкових класів (організаціїсупутники), дітей з особливими потребами (шефські або змішані загони), організовувати
шефські акції (акція “Вчитель не повинен бути самотнім” тощо).
Висновок: участь дитини у діяльності громадського формування – перший урок
громадської, соціальної активності дитини, урок розуміння своїх прав, громадянських
обов’язків, патріотизму, причетності до справ суспільства, виховання потреби бути
корисними людям. Важливо, щоб цей урок був відкритим, чесним, зрозумілим дитині, не
можна його підмінювати одноразовою грою у самоврядування (день, тиждень
самоврядування), грою у виконавчі, законодавчі органи управління, грою, в якій точка зору
дитини, її максималізм стануть конфліктними.
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О.Ф. Дзюбенко
м. Вінниця
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ
МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
Державна національна програма “Освіта” визначає формування екологічної культури людини,
гармонізацію її стосунків із природою одним із пріоритетних завдань реформування виховання [4].
Відповідно до цих вимог, елементи екологічної освіти й виховання знайшли своє втілення в програмах з
різних навчальних предметів. Рівень знань в галузі екології зростає з року в рік, але це не сприяє
вирішенню питань, пов’язаних з екологічною ситуацією. Існуюча екологічна освіта і виховання не
забезпечують перехід знань у внутрішній, світоглядний план особистості школяра, і тому такі знання не
можуть виконувати роль регуляторів діяльності.
Питання екологічної освіти і виховання знайшли широке висвітлення в педагогічній літературі, однак
дослідження значною мірою торкались формування певних аспектів ставлення людини до природи у дітей
різних вікових груп: дошкільників (Г.С. Марочко, С.Н. Ніколаєва, З.П. Плохій, В.В. Маршицька),
молодших школярів (Л.П. Салєєва, Л.М. Різник), учнів середньої школи (З.Я. Андрієвська, Г.В. Куликова,
та інші), або особливостей екологічної освіти і виховання школярів у процесі вивчення окремих
навчальних предметів (А.С. Волкова, Т.В. Денисова, Т.В. Кучер, Н.А. Пустовіт, Е.А. Турдікулов та інші).
Роль міжпредметних зв’язків у здійсненні екологічної освіти вивчали І.Д. Зверєв, Т.Г. Каленнікова. Окремі
дослідженнях останніх років присвячені формуванню екологічної культури школярів (О.В. Король,
Л.В. Шаповал).
Однак, аналіз шкільної практики свідчить, що більшість учнів, володіючи певною сумою
знань екологічного змісту, не керуються ними в повсякденному житті, а випускники шкіл – у
професійній діяльності. Проблема, найімовірніше, полягає не в кількості знань, а в їхній
усвідомленості. Важливим напрямом удосконалення екологічного виховання є пошук
найбільш дієвих, відповідних віковим особливостям учнів, засобів екологічного виховання і
розробка шляхів впровадження їх до шкільної практики.
У даній статті ставимо завдання на основі системного підходу визначити особливості
формування екологічної культури як системи якостей особистості, а також на основі вивчення вікових
особливостей молодших підлітків визначити і обґрунтувати найбільш ефективні засоби екологічного
виховання школярів цієї вікової групи.
Системність екологічної освіти і виховання ми розглядаємо з двох точок зору: дидактичної і
методичної. Дидактична передбачає системний аналіз цілей, завдань, принципів, змісту, методів і
форм організації екологічної освіти і виховання. При системному підході до навчально-виховного
процесу виховання особистості являє собою забезпечення єдності засвоєння знань, діяльності з їх
репродуктивного і творчого застосування і формування у кожного учня на основі його потреб і
мотивів ціннісного ставлення до цих знань, способів діяльності в навколишній дійсності.
Опираючись на положення педагогіки, яка головною функцією навчання визначає передачу
молодому поколінню досягнутого суспільством рівня культури, ми розглядаємо екологічну культуру
особистості в якості мети і очікуваного результату екологічного виховання [9, с. 37]. Екологічна культура
особистості являє собою комплексне психологічне утворення, яке складається з системи знань, практичних
умінь і навичок, переконань і засвоєних норм взаємодії з навколишнім середовищем, системи почуттів і
ціннісних орієнтацій, які регулюють діяльність і поведінку в природі, підпорядковуючи її вимогам
раціонального природокористування.
У складі екологічної культури як системи якостей особистості виділяємо чотири компоненти:
ціннісний, науковий, нормативний і діяльнісний. Підставою для виділення названих компонентів є те,
що кожний з них має свій зміст і виконує специфічні функції у складі екологічної культури як
комплексного психологічного утворення. Ці функції не можуть бути взаємозамінними, оскільки функції
і зміст одного компонента не повторюються в інших. Однак, слід зазначити, що всі вони взаємопов’язані,
зумовлюють формування один одного і лише в комплексі складають екологічну культуру. Тому для
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досягнення мети екологічної освіти і виховання – формування екологічної культури – потрібно створити
умови для формування всіх її компонентів.
Для забезпечення впливу на всі структури особистості школяра у процесі екологічної освіти і
виховання було визначено зміст і проведено аналіз функцій компонентів екологічної культури. Також було
з’ясовано, що кожному з компонентів властивий свій спосіб засвоєння, а тому – відповідні методи
навчання, що, в свою чергу, зумовлює підбір певних організаційних форм навчання і виховання, які
забезпечать найвищу ефективність формування окремих компонентів екологічної культури. Результати
даного дослідження представлено в таблиці 1.
Методичний аспект екологічної освіти розглядає міру участі різних навчальних предметів у
формуванні екологічної культури учнів. Екологічна освіта і виховання мають міждисциплінарний
характер, і тому важливо з’ясувати можливості кожного навчального предмета у формуванні компонентів
екологічної культури, котрі зумовлюють особливості їх застосування в навчально-виховному процесі з
метою формування знань цілісного, системного змісту і відповідних якостей особистості.
На основі аналізу програм встановлено, що навчальні предмети залежно від їх ролі в
екологічному вихованні можна розділити на групи:
– предмети, які розкривають знання про природу, взаємодію людини з природою:
географія, біологія, історія;
– предмети, що впливають на формування емоційного і морального ставлення до
природи: література, образотворче мистецтво, музика;
– предмети, які організовують безпосередній контакт з навколишнім середовищем: фізкультура,
трудове навчання;
– предмети, що мають переважно випадковий мотиваційний характер: математика, мова, де лише
зміст задач, вправ, диктантів, переказів може торкатись проблем взаємодії людини з природою, і тому їхній
виховний вплив повністю залежить від підбору завдань і вправ у підручнику та від бажання вчителя.
Таблиця 1
Зміст, функції і особливості формування
компонентів екологічної культури
Зміст

Функції

Науковий
Знання про взаємозв’язки в природі, взаємодію
людини і природи та її наслідки
Онтологічна,
орієнтувальна,
оціночна

Способи
засвоєння

Сприйняття,
усвідомлення,
запам’ятовування

Методи
навчання і
виховання

Пояснювальноілюстративний,
проблемний
виклад, частковопошуковий

Організаційні Урок, екскурсія
форми

Ціннісний
Досвід емоційноціннісного ставлення до навколишнього середовища
Вибіркове ставлення до природних об’єктів і
діяльності
людини в природі
Переживання

Методи прямого
(імпресивний,
експресивний) і
опосередкованого
впливу на ціннісну
систему особистості
Всі форми

Нормативний
Норми
поведінки і
діяльності в
природі

Діяльнісний
Досвід здійснення
способів діяльності і
творча діяльність в
навколишньому
середовищі
Регулювання
Відтворення, педіяльності в
ретворення і форприроді
мування досвіду
взаємодії з
природою
Тренування у
Відтворення за
виконанні норм,
зразком, у
вироблення моделі знайомій ситуації,
екологічно доціль- моделювання
ної поведінки і
нових ситуацій
діяльості у довкіллі
Співвіднесення Інструктивнонавчальної
репродуктивний,
діяльності з
дослідницький
потребами і
мотивами учнів
Семінар,
рольова гра,
конференція

Екскурсія, практичне заняття,
суспільно корисна
праця

81

У процесі вивчення можливостей циклів навчальних предметів з точки зору їхнього
впливу на формування екологічної культури, було визначено унікальність кожного з них у
вихованні певних якостей особистості, які лежать в основі компонентів екологічної культури
(Рис. 1). Виділені особливості стануть критерієм відбору матеріалу при формуванні змісту
екологічної освіти і виховання.
Вплив циклів навчальних предметів на формування
компонентів екологічної культури
ПРИРОДНИЧИЙ

НАУКОВИЙ

ГУМАНІТАРНИЙ

ЦІННІСНИЙ

ЕСТЕТИЧНИЙ

НОРМАТИВНИЙ

ТРУДОВИЙ

ДІЯЛЬНІСНИЙ

значний вплив –
незначний вплив Рис. 1
Екологічна освіта і виховання є безперервним процесом, адже формування екологічної культури
триває все життя. На кожному віковому етапі складаються сприятливі умови для формування певних
її компонентів. На основі вивчення психологічної літератури вважаємо, що найбільш сприятливим і
відповідальним періодом в екологічному вихованні є віковий період молодших підлітків, що
зумовлено низкою рис, властивих дітям цієї вікової групи [1; 2; 3; 7]. Окреслимо деякі з них.
Молодший підлітковий вік можна розглядати як період накопичення знань про навколишній світ і
ставлення до нього людини. Передумовами для цього є природна допитливість учнів, їх емоційність
У молодших підлітків закладаються основи моральних норм, якими вони будуть
керуватись надалі, тому залучення їх до природоохоронної діяльності в цьому віці,
виконання правил поведінки в природі стануть основою формування екологічно доцільної
поведінки в дорослому віці.
Психологи, зокрема І.Д. Бех, стверджують, що цей період є вирішальним у становленні і
майбутньому утвердженні морально зрілої особистості [1, с. 92 ]. Це пов’язано з розвитком у
молодших підлітків морального усвідомлення: моральних уявлень, понять, системи
оціночних суджень, якими вони починають керуватись у поведінці. Дослідженнями
А.Н. Захлєбного та І.Т. Суравєгіної доведено, що коли учні залучаються до екологічно
спрямованої діяльності у більш пізньому віці, екологічні мотиви діяльності не стають для
них особисто значимими [11].
Уявлення молодшого підлітка про речі і явища часто пройняті його особистісним
ставленням до об’єкта сприймання, а будь-яка діяльність здебільшого супроводжується
яскравими і сильними переживаннями. Це сприяє формуванню оціночних суджень.
Водночас, через домінування конкретно-образного мислення, ставлення молодших підлітків до
природи складається з цілого ряду проявів (інтелектуальних, емоційних, дієво-вольових) щодо
конкретних об’єктів природи, а вплив безпосередніх чуттєвих вражень виявляється сильнішим ніж дія
теоретичних знань. Молодші підлітки не хочуть брати на віру судження і висловлювання вчителів,
батьків. Вони прагнуть скласти власну думку. У зв’язку з цим зростає роль безпосереднього вивчення
об’єктів і явищ для формування оціночних суджень.
Віковою рисою підлітків є активність: вони з бажанням беруться до різних справ. Це
пов’язано з формуванням інтересів. Цілеспрямоване керівництво активністю сприятиме

82

формуванню відповідних переконань і мотивів діяльності. За умови правильної організації,
суспільно корисна діяльність у природі може стати звичкою і потребою в майбутньому.
Разом з тим, цей вік створює значні труднощі для організації навчально-виховної роботи,
обумовлені психофізіологічними особливостями учнів:
– характером цілісного сприйняття навколишнього світу при диференційованому
(предметному) способі навчання;
– поступовою заміною наочно-образного мислення абстрактно-логічним;
– неоднаковим співвідношенням емоційних і інтелектуальних процесів.
Усе це вимагає особливих засобів, форм і методів впливу на школяра молодшого
підліткового віку й взаємодії з ним при вирішенні багатьох навчально-виховних завдань,
включаючи і формування екологічної культури. Вважаємо, що засобом, який зможе
здійснити значний коригуючий вплив на молодших підлітків у процесі екологічного
виховання з метою формування екологічної культури є краєзнавство. Це підтверджують
наведені вище психологічні особливості дітей цієї вікової групи.
Для обґрунтування доцільності застосування краєзнавства в якості засобу екологічного
виховання молодших підлітків на основі аналізу відповідної літератури було визначено його
потенціал для формування екологічної культури, а саме [5; 8; 11]:
– наочно ознайомлює з прикладами позитивного і негативного впливу діяльності
людини на природу;
– дозволяє поєднати всі аспекти ставлення до природи: пізнавальні, оціночні, естетичні,
гігієнічні, практичні тощо;
– сприяє усвідомленню необхідності природоохоронних заходів;
– розвиває почуття причетності до екологічних проблем і особисту відповідальність за
їх вирішення;
– дає можливість для тренування у виконанні правил особистої поведінки в природі;
– створює умови для набуття вміння виконувати практичні природоохоронні дії.
Отже, застосування краєзнавства дасть змогу впливати на формування всіх компонентів
екологічної культури.
Наукового: краєзнавство забезпечує безпосередні контакти учнів із навколишнім середовищем, чим
сприяє поєднанню інтелектуального і чуттєвого його пізнання; наочно ознайомлює з прикладами
позитивного і негативного впливу діяльності людини на природу, екологічні проблеми своєї місцевості
сприймаються школярами не як проблеми навколишнього середовища, а як свої власні, тому що знання
про рідний край є особисто значимими.
Ціннісного: організація спілкування з довкіллям сприятиме розумінню універсальної
цінності природи завдяки поєднанню емоційного, чуттєвого, інтелектуального її сприйняття,
створить умови для з’ясування оцінки стану найближчого природного оточення й
ознайомлення з наслідками впливу діяльності людини на природу. За висловом М.С. Кагана,
ціннісне ставлення не виробляється лише в процесі пізнання. Воно обумовлюється
безпосередньою реакцією людини, залежить від того, як входить об’єкт у життєвий досвід
людини, яке ставлення до себе він викликає [6].
Виключно велике значення має застосування краєзнавства для формування
нормативного компонента екологічної культури, який включає систему переконань, мотивів,
моральних і правових норм, що регулюють взаємодію людини з природою, адже відомо, що
засвоїти норми поведінки і діяльності можна лише вправляючись у їх виконанні. Як
стверджує М.Г. Яновська, моральні норми не можна просто засвоїти як будь-які інші знання,
вони обов’язково повинні переживатись, бути особисто значимими [10, с. 21].
Діяльнісний компонент екологічної можна сформувати лише у процесі взаємодії з
навколишнім середовищем, беручи участь у конкретних заходах природоохоронного змісту.
До необхідності застосування краєзнавства в процесі екологічного виховання звертає нас
і один із принципів його здійснення, а саме – принцип взаємозв’язку глобального,
національного і краєзнавчого розкриття екологічних проблем у навчальному процесі.
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Висновки. Як мету екологічної освіти і виховання ми розглядаємо екологічну культуру
особистості, що є складним психологічним утворенням. Досягнення цієї мети можливе лише
за умови формування усіх її компонентів. Маючи міждисциплінарний характер, екологічна
освіта і виховання вимагають міжпредметного підходу. Найбільш ефективним засобом
екологічного виховання молодших підлітків є краєзнавство.
Виходячи з вікових особливостей учнів цієї вікової групи, головну увагу слід надавати
розвитку таких складових екологічної культури: оціночних суджень, що складають основу
ціннісного компонента; моральних норм ставлення до природи, які лежать в основі
нормативного компонента; навичок екологічно доцільної поведінки і діяльності в природі,
які базуються на засвоєнні школярами певної сукупності знань про природу.
Потребують подальшого дослідження такі питання: психолого-педагогічні умови
ефективного застосування краєзнавства в екологічному вихованні учнів 5-6 класів; зміст
екологічної освіти і виховання на основі застосування знань про свою місцевість; розробка
технології впровадження краєзнавства в навчально-виховний процес з метою формування
екологічної культури молодших підлітків.
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І.І. Козак
м. Вінниця
АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ УКРАЇНСЬКИХ БУКВАРІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У Державній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) окреслено основні шляхи
реформування загальної середньої освіти, серед яких важливе місце займає підготовка і
впровадження нових навчальних планів і програм, підручників, посібників. Однак
проведення науково-дослідної, експериментальної роботи щодо визначення інноваційних
процесів у сфері підручникотворення неможливе без урахування історичного досвіду
попередніх поколінь з цієї проблеми.
Вихідними передумовами у вирішенні цієї проблеми є ряд наукових робіт, присвячених
дослідженню історичного підручника, а саме – букваря. У дисертаційних розвідках
В.Г. Богуславської, В.Я. Волошиної, Л.В. Гонюкової, Г.М. Груць, О.Й. Каськів, Л.І. Кобилянської,
М.М. Малиш, О.І. Неживого, Л.Т. Ніколенко, Н.С. Побірченко, А.Г. Погрібного та ін. розглядаються
окремі букварі кінця ХІХ – початку ХХ ст. в аспекті культурно-антропологічних та суто
педагогічних домінант.
Комплексне вивчення українських букварів, як окремого виду навчально-виховної
літератури, започатковано в дисертаційній роботі О.З. Клименко. Однак це дослідження має
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історико-книгознавче спрямування і розв’язує проблему розшуку та обліку українських
букварів, здійснення їх повного книгознавчого опису, починаючи з ХVІ ст. до початку ХХ
ст. Суто методичні проблеми тут розглядаються побіжно. Щодо дослідження букваря як
особливого виду навчальної літератури, то окремі аспекти цієї проблеми прослідковується у
працях С. Дорошенка, М. Вашуленка, О. Мельничайко та ін., Я.П. Кодлюк, В. Бейлісона, Д. Зуєва,
Н. Гайсинюк, Г. Карп’юк, Л. Назарової, Н. Попової, В. Ривчина, Ф. Фрадкіна, Л. Богомолової,
Ф.-М. Жерара, К. Рож’є (Франція), Б. Кошевської, Е. Кубицель, В. Шимандерської (ПНР) тощо.
Виходячи з проблеми відсутності у науково-методичній літературі цілісного аналізу
українських букварів окресленого історичного періоду, а отже, й відсутності опису
альтернативних способів структурування навчального матеріалу цієї категорії підручників,
визначимо основні завдання статті:
 виявити той об’єм підручникового забезпечення процесу навчання грамоти в Україні
кінця ХІХ – початку ХХ ст., який є доступним для вирішення поставлених завдань;
 визначити необхідну та достатню кількість видань для потреб аналізу;
 обумовити основні критерії аналізу структурної організації букварів того періоду;
 виявити альтернативні способи структурування навчального матеріалу підручників
для навчання читання та письма.
У Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського у м. Києві, у Львівській науковій
бібліотеці ім.. В. Стефаника НАН України зберігається більше двох десятків букварів, час
видання яких припадає на кінець ХІХ – початок ХХ ст. Аналіз букварів тієї пори засвідчив
значну різноманітність їх текстово-ілюстративного наповнення та структурної організації.
Проте після зіставлення значної кількості навчальної літератури з’ясувалося, що між
деякими з них існує змістова та структурна спорідненість: вони або тотожні, або мають
незначні розбіжності.
Існування текстово-ілюстративної спорідненості букварів, виданих у різні роки,
пов’язувалося нами зі спільним їх авторством, хоча інколи ця ознака не була провідною.
Серед книг для навчання грамоти виявлено підручники оригінальні, самобутні (незалежні від
інших) та праці компілятивного характеру.
Отже, для реалізації завдань дослідження скористаємося диференціюванням підручників
за їх авторською приналежністю. Такий поділ допоможе найповніше відобразити характерні
ознаки авторського букваря. У підручниках, створених групою авторів, провідною ознакою
вважатимемо місце видання. Крім того, серед декількох перевидань одного й того самого
букваря одне з них нами визначено базовим. Виділення базового букваря для потреб аналізу
не набувало принципового значення, а мало передусім практичний характер. Необхідною
умовою визначення базовим якогось із видань авторського букваря була типовість його
будови, тобто його зміст повинен якнайповніше збігатися зі змістом інших перевидань, а
також найповніший обсяг – втрати структурних компонентів у ньому повинні бути
мінімальними.
Для визначення альтернативних способів структурної організації навчального матеріалу
українських букварів кінця ХІХ – початку ХХ ст. визначимо чіткі критерії їх аналізу.
Сучасна лінгводидактика володіє системою орієнтирів у аналізі букваря як педагогічної та
методичної системи [6, с. 78-79] та [2, с. 80-85]. Скористаємося ними для потреб нашого
дослідження. Аналіз джерела було здійснено у двох напрямах. Перший – це аналіз змісту і
структури видання та оцінка методичних знахідок автора, і другий – це аналіз тих умов, у
яких з’явилася навчальна книга та критика тих елементів змісту і структури, які здатні
гальмувати процес ефективного опанування грамоти.
Аналіз структурної організації букварів здійснюватимемо у хронологічному порядку,
найбільш природному для історичного огляду. До першого етапу хронологічної періодизації
віднесемо перші видання букварів М. Врабеля (1898), Б. Дідицького (1895), Г. Зарицького та
Р. Заклинського (1889), О. Поповича (1902), Л. Чопея (1895), І. Чосиня (1873) та “Школа
народня” Львівського видання (1893).
Другий етап розвитку освітнього процесу в Україні позначений виходом букварів
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О. Базилевича (1907), Б. Грінченка (1906), Т. Лубенця (1906), Г. Неводовського (1907),
П. Петрушевського (у 1918 ІІІ вид.), І. Пухальського (1906), С. Русової (1906), О. Солтиса
(1908), Н. Страхова (1905), С. Черкасенка (1907) тощо.
Характерною ознакою умовно виділеного третього періоду історико-педагогічного
процесу в Україні була поява книг для навчання грамоти А. Воронця (1918), А. Савчука
(1918), В. Січовика (1917), С. Титаренка (у 1921 ІІ вид.), Катеринодарського букваря (1917).
У 1891 р. вийшло чергове видання “Руского Букваря для народних шкіл” [5] Григорія
Зарицького та Романа Заклинського, учителів Львівської чоловічої вчительської семінарії.
Підручник має складну внутрішню структуру і містить дві основних частини: букварну,
укладену Г. Зарицьким, та післябукварну, автором якої є Р. Заклинський. Букварна частина
складається з двох основних розділів: рукописного та друкованого. Водночас кожен розділ
вміщує тему А: “Малі букви” та тему Б: “Великі букви”. У кожній темі прослідковується
чітко визначена система роботи:
– знайомство з літерами, окремі вправи у читанні складів;
– знайомство зі зведеною азбукою (порядок літер алфавітний);
– вправи, спрямовані на вироблення навичок читання (подано слова, словосполучення, речення).
Такий концентричний принцип розміщення навчального матеріалу, коли нові знання
формуються з опорою на вже засвоєні, мав ряд позитивних характеристик: забезпечував
послідовність, наступність опанованого, був доступним для дітей молодшого шкільного віку.
Проте вимога подавати навчальний матеріал спершу малою, а потім великою азбукою часом
суперечила принципу науковості: власні імена, слова на початку речення подавалися спершу
малими літерами. Тому такий спосіб подання навчального матеріалу, на нашу думку, є
неефективним.
Єдиної системи подачі навчального матеріалу в межах сторінки чи сторінкового
розвороту не витримано. Відповідно до етапу навчання, матеріал для письма та читання
кількісно збільшувався.
Одним з найвизначніших підручників Буковини кінця ХІХ ст. був буквар Омеляна
Поповича. У 1880 р. він переміг на конкурсі, проголошеному Краєвою Шкільною Радою, у
1881 р. відбулась апробація підручника, а на початку 1884 р. видавництво шкільних книжок
у Відні видрукувало його. З початком нового шкільного року, з 1 вересня 1884 року, він був
запроваджений у народних школах краю.
Порівнюючи буквар О. Поповича з аналогічним виданням Г. Зарицького та
Р. Заклинського 1891 р. доходимо висновку, що спосіб організації навчального матеріалу тут
чіткіше зорієнтований на застосування методу “нормальних слів“. Це видно з того, що:
1) предметні малюнки максимально схематизовано (враховано можливості вчителя і
учнів у їх перемальовуванні);
2) усі “нормальні” слова містять лише вивчені літери, що допомагає у розкладанні цілого
на частини (слова на звуки і букви);
3) порядок представлення навчального матеріалу в межах сторінки відображає потребу
аналітичної діяльності учнів;
4) вивчення рукописної літери та її друкованого відповідника здійснюється в межах
одного уроку. Отже, буквар О. Поповича 1892 р. чітко демонструє модель навчання грамоти
за методом “нормальних слів”.
Найпродуктивнішим за кількістю перевидань на західноукраїнських землях можна
вважати львівський буквар “Школа народна” [13], який витримав десятки перевидань з 1893
по 1922 роки. Проаналізуємо одне з перших його видань 1894 року. Підручник містить ряд
структурних елементів, які виділено лише в змісті. На наш погляд, відсутність елементів
апарату орієнтування на робочих сторінках підручника звужує можливості його ефективного
використання в процесі самостійної роботи школярів.
У львівському букварі можна виділити добукварну, букварну та післябукварну частини.
Добукварна частина підручника, як і в букварі Г. Зарицкого та Р. Заклинського, представлена
графічними вправами для підготовки руки та ока до письма. Щоправда, у цьому букварі
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група вправ, спрямована на письмо власне елементів літер, виділена спеціальним чином (за
місцем та способом представлення).
Букварна частина львівського букваря об’єднала в собі два підходи до структурування
навчального матеріалу. Як і у букварі О. Поповича, пріоритетною тут є увага до розміру
літер, тому виділено два основних розділи: на вивчення малої та великої азбуки. Як і в
букварі Г. Зарицького та Р. Заклинського, рукописні та друковані літери розглядаються
окремо, щоправда, лише в межах малої азбуки. Отже, букварну частину Львівського букваря
можна умовно розмежувати на три основних розділи, кожен з яких націлений на розв’язання
своїх суто методичних проблем.
Отже, узагальнивши все сказане про вітчизняні букварі першого етапу розвитку
освітнього процесу в Україні, ми виявили ряд закономірностей. Щодо способу організації
навчального матеріалу зазначимо, що кожен з аналізованих букварів спершу містив вправи з
рукописним, а потім друкованим шрифтом. Спосіб групування цих вправ (за розділами чи в
межах навчальної сторінки залежав від авторської творчості). Посилена увага до графічної
діяльності під час навчання грамоти спонукала укладачів букварів виділяти окремий розділ
підручника для підготовки руки і ока учня до малювання, письма і читання. Виділення
добукварної частини букварів кінця ХІХ ст. ми визначили другою закономірністю їх
функціонування.
Зв’язні тексти букварів цього періоду концентровано в післябукварній частині
підручника. Ми пов’язуємо це з намаганням методистів тієї пори забезпечити поступовість в
оволодінні навичками читання: спершу правильності й швидкості, потім свідомості й
виразності.
Період 1905 – 1917 років був позначений активним розквітом україномовної друкованої
книги. У 1907 році світ побачив український буквар “Рідна мова” [1] О. Базилевича.
Функціональне навантаження несуть форзаци підручника, щоправда з навчальною
метою використано лише перший форзац. Останній, відповідно до потреб того часу,
відведено під рекламу видавництва.
Важливим є те, що в букварі О. Базилевича з’являються самобутні елементи
структурування підручника як педагогічної системи. Автор вважав за необхідне в умовах
нестабільності правописної системи того часу ввести додатковий текст інформативного
характеру: “Про українську азбуку”. Тут він відзначає окремі особливості української
графіки та орфоепії порівняно з російською. Крім того, буквар містить такі елементи апарату
організації засвоєння, як інструктивно-методичні матеріали, покажчик правильних
відповідей до загадок, систему виділень тощо. Підручник для навчання грамоти
О. Базилевича містить більше десятка об’єктів виділень, причому впадає у вічі наявність
стабільного просторово-графічного способу виділення предметних малюнків: обведення в
рамку та розміщення у центрі сторінки на початку кожного нового уроку. Все ж, незважаючи
на ці переваги, трапляються зображення випадкові, які виконують лише прикрашальну роль.
У тому ж 1907 р. вийшла друком “Українська граматка до науки читання й писання” [4]
Б. Грінченка. Побудова сторінки чи сторінкового розвороту інша, ніж у букварі
О. Базилевича. Автор знайшов оригінальний спосіб розв’язання суперечності між традицією
подавати зразки письма у прикінцевій частині підручника та необхідністю ведення
письмових вправ одночасно з навчанням читати. З цією метою весь пропис розподілено на
періоди і пронумеровано відповідно до параграфів букваря. Структурування букваря, на наш
погляд, не досить зручне для користування, однак значною мірою забезпечує логікометодичну цілісність дібраного матеріалу для навчання грамоти.
Форзаци з навчальною метою не використано. Єдиної системи використання сторінки чи
сторінкового розвороту з навчальною метою не виявлено. Буквар Б. Грінченка 1907 р.
одержував схвальні рецензії науковців та методистів того часу, вважався одним із кращих
підручників для навчання грамоти.
Найоб’ємнішою серед аналізованих є навчальна книга Г. Неводовського. Укладена в
1907 р. граматка “Українська школа. Перший рік” [7] є комплексним підручником з навчання
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читання, письма, рахунку. Для навчання грамоти відведено 95 сторінок граматки. Автор
збагатив сторінку (сторінковий розворот) букваря, ввівши вправи для формування навичок
письма: зразки прямого письма у сітці зошита, завдання на списування слів та речень,
малюнкові диктанти тощо.
Компонування значної кількості різноманітних завдань у межах кожного уроку
спонукало автора скоротити обсяг текстів для читання в букварній частині підручника. Це
викликало критичні зауваження методистів тієї пори. Однак, на наш погляд, багатий
матеріал післябукварної частини підручника міг значною мірою врівноважити цю проблему.
З нашої точки зору, у букварі Г. Неводовського наявні такі елементи організації
навчального матеріалу, які найбільшою мірою передбачають можливість формування
підручника як педагогічної системи. По-перше, це широкий апарат організації засвоєння
знань: інструктивно-методичні матеріали “написать, як хто обзивається; написать, що чим
роблять”; зразки дій; вказівки до виконання навчальних завдань “Після кожного назвиська
поставить точку: починать далі великою букваю”. По-друге, це наявність елементів апарату
орієнтування: система виділень підручника, структурування матеріалів післябукварної
частини за жанрами тощо. По-третє, включення додаткових текстів. Як правило, це додаткові
завдання логічного характеру: вибрати серед запропонованих слів прикметник, що
найповніше характеризує головних героїв байки “Два цапи” [7; 53], пояснити дібрані до
байки прислів’я [там само] тощо. Загалом структура викладу змісту підручника є лінійною,
такою, що традиційно орієнтує вчителя і учня на послідовне засвоєння матеріалу.
До умовно виділеного нами другого етапу розвитку освітнього процесу в Україні
віднесемо й “Буквар до науки неграмотних” [10] О. Солтиса 1910 року. За нашими
розвідками, буквар цього автора мав 6 перевидань з 1908 по 1918 роки. Аналіз композиційної
будови букваря виявив таку характерну особливість: автор розмежував у часі вивчення
малих та великих літер, подавши “малу азбуку” в основний період навчання грамоти, а
велику азбуку – окремим розділом після букварної частини. Таким чином, на наш погляд,
автор розв’язав проблему повторення вивченого матеріалу та введення граматичних завдань
(правопис слів із великої літери).
Підкреслимо ще одну позитивну особливість аналізованого букваря – вивчення кожної
нової літери в букварний період починається з нової сторінки. Такий спосіб розміщення
навчального матеріалу не був характерним для букварної традиції 1906 – 1907 років. Отже,
буквар О.Солтиса 1910 р. демонструє приклад систематичного використання книжкової
сторінки як навчальної одиниці.
Узагальнимо сказане. Проведений нами аналіз окремих букварів другого етапу розвитку
освітнього процесу в Україні дає можливість виявити окремі тенденції їх творення.
Структурно український буквар 1905 – 1917 років добукварної частини не містив. Наявність
окремих елементів позатекстової частини підручника диктувалася, з одного боку, суспільноісторичними потребами, а з іншого, – лінгводидактичними завданнями його функціонування.
Однак огляд українських букварів цього періоду буде неповний без аналізу підручників
Т. Лубенця, П. Петрушевського, С. Русової, С. Черкасенка. Розглянемо ті видання, які є
пізнішими у часі.
“Граматка” (український буквар) [8] Т. Лубенця 1919 р. є сьомим перевиданням
підручника 1906 р. Прибічник паралельного, але не одночасного навчання читати та писати,
Т. Лубенець розмістив письмові вправи окремим розділом у кінці підручника. Звільнений від
вправлянь у письмі, резервний час уроку читання був спрямований на пришвидшене
вивчення азбуки. Тому кожна букварна сторінка, яка слугувала орієнтиром окремого уроку
містила по дві, а інколи й три літери для засвоєння. Водночас підручник володів системою
підготовчих письмових вправ: розміщення контурного зображення виучуваної літери
наприкінці сторінки для її обведення, штрихування, розмальовування кольоровими олівцями
безпосередньо на книжковій сторінці. На наш погляд, таке об’єднання функцій навчальної
книги і робочого зошита було прогресивним для підручникотворення тієї пори.
Художньо-технічне оформлення букваря спрямоване на ефективне функціонування
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підручника як педагогічної системи. Це, насамперед, оптимальне конструювання книжкової
форми: використання абзаців з навчальною метою (методичних порад), введення додатків
(розрізної азбуки малої та великої), розміщення елементів пояснювального тексту (лінійки з
уже вивченими літерами), планування узагальнюючих уроків тощо. Крім того, це продумане
шрифтове оформлення, система виділень у букварі, яка орієнтує вчителя й учнів на вибір
доцільних прийомів навчання.
Невиправданою у цьому підручнику, на наш погляд, є нумерація уроків навчання
грамоти, яка майже збігається з нумерацією сторінок (відставання на 1), і не містить
функціонального зв’язку з іншими елементами структури (як у букварі Б. Грінченка).
У 1918 році світ побачило 3-є, виправлене, з новими малюнками видання “Початку” [12] –
граматики до науки читання й письма С. Черкасенка. Автор у підручнику дотримується
основних науково-методичних вимог того часу, орієнтується на кращі російськомовні
букварі В. Вахтєрова, О. Фльорова та ін. Структурно буквар поділено на дві рівнозначні
частини – букварну та післябукварну (початкову читанку). Добукварна частина традиційно
не виділена. Використання сторінки чи сторінкового розвороту, як структурної одиниці,
нами не виявлено.
У цілому, у букварі С. Черкасенка закладено можливості керівництва навчальною
діяльністю школярів, що формує підручник як ефективну педагогічну систему. З одного
боку, це розгалужений апарат організації засвоєння: вказівки до виконання письмових
завдань, зразки виконання робіт, інструктивно-методичні матеріали для вчителя (Намалюйте
…Виліпіть з глини. Розкажіть…[12, с. 41]). З іншого боку, це продуманий апарат
орієнтування підручника: застосування різних видів шрифтів до різних завдань, введення
виноски для відповідей на загадки, групування творів післябукварної частини за змістом та
за жанрами водночас.
Іншим букварем, який вийшов третім виданням у 1918 р., була граматка “Рідне слово”
[9] П. Петрушевського. Традиційним у цьому букварі є поділ на букварну та післябукварну
частини. Нормою кожного уроку в букварі П. Петрушевського є навчальна сторінка, інколи
дві сторінки поспіль. До особливостей структурування навчального матеріалу цього букваря
віднесемо наявність елементів апарату орієнтування: покажчик відповідей на загадки,
зведена система завдань для перемальовування, шрифтове виділення тощо.
Третій етап розвитку освітнього процесу в Україні характеризується не лише
перевиданням відомих букварів, а й новими працями педагогів у справі навчання грамоти.
Розглянемо окремі з них. У 1921 році другим виданням вийшла граматка вчителя
С. Титаренка “Сонечко” [11]. Цей підручник для навчання грамоти чітко структуровано.
Зупинимося на його специфічних структурних елементах. По-перше, це наявність
добукварної частини підручника. По-друге, це включення в навчальну книгу такого елемента
апарату орієнтування, як зміст творів для читання, що спонукало автора дати заголовки всім
творам післябукварної частини, що за інших умов було необов’язковим. Оригінальним
способом узагальнення алфавіту є “азбука в приказках”, представлена наприкінці букварної
частини.
Схвальну рецензію та державну дотацію на видання одержав у 1918 р. український
буквар “Ярина” А. Воронця. Розглянемо його четверте видання [3] 1921р., що містить
авторські рекомендації, які в багатьох випадках роз’яснюють особливості роботи за цим
підручником.
Зважаючи на важливу роль мовлення, мислення, інтересу в справі навчання грамоти,
педагог надавав найголовнішого значення малюнкам добукварного періоду. Однак
добукварна частина в навчальній книзі відсутня. А. Воронець знайшов оригінальну форму
представлення малюнків для розвитку мовлення першокласників. Пропонуючи сюжетні
ілюстрації з життя учнів удома, на полі, у лісі, на річці, автор розмістив їх на кожній окремій
сторінці сторінкового розвороту. Структурований у такий спосіб навчальний матеріал
спонукав до подвійного проходження букваря: спершу – лише в ході розмов за темою
зображень, причому, послідовність вибору малюнків для розвитку мовлення була довільною.
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Виконавши завдання добукварного періоду, учні вдруге поверталися до навчальної книги,
традиційно опрацьовуючи інші навчальні матеріали підручника.
У цілому, у букварі А. Воронця простежується відхід від формальних орієнтирів
укладання підручника тієї пори, групування матеріалу підпорядковується навчальній меті.
Так, особливим чином спланований добукварний період спонукав розміщувати сюжетний
малюнок на окремій робочій сторінці підручника. Відсутність післябукварної частини
змушувала розподіляти весь матеріал для читання в межах виучуваних літер, поступово
розширюючи рамки кожного нового уроку.
Отже, аналіз окремих букварів третього етапу розвитку освітнього процесу в Україні дає
підстави сформулювати такі узагальнення щодо змістової та структурної організації
навчального матеріалу. У цей час з’являються нові способи представлення навчального
матеріалу підручника. Це й компонування навчальної сторінки букваря в напрямку
збереження логіко-методичної, а часом і тематичної цілісності дібраного матеріалу. Це й
структурування всього обсягу підручника відповідно до етапів навчання. Крім того,
виконанню завдань предмета сприяло ефективне ілюстрування букваря, введення елементів
апарату орієнтування, апарату організації засвоєння.
Підведемо підсумки. Аналіз значної кількості букварів кінця ХІХ – початку ХХ ст.
засвідчив значну різноманітність їх текстово-ілюстративного, змістового наповнення. Однак
спільним у логіці формування змісту навчального матеріалу підручників, різних за місцем та
часом видання, є психологічний принцип, який передбачає виклад навчального матеріалу,
враховуючи пізнавальні можливості учнів. До оригінальних авторських рішень, які знайшли
продовження у сучасній практиці букваротворення, ми віднесли:
1. Виділення добукварної частини підручника для підготовки руки і ока дитини до
письма та малювання (як у букварях С. Черкасенка, П. Петрушевського, Г. Зарицького та
Р. Заклинського), а також для розвитку зв’язного мовлення учнів (як у букварі С.Титаренка).
2. Використання матеріалу сторінки чи сторінкового розвороту як навчальної одиниці
(як у О. Солтиса, Т. Лубенця, С. Титаренка, А. Воронця).
3. Поєднання функцій підручника і робочого зошита в одній книзі (як у букварі
Т. Лубенця).
4. Подолання лінійного викладу навчального матеріалу. Структурування букваря за
спіралеподібним (як у А. Воронця) або за концентричним (як у Г. Зарицького та
Р. Заклинського) принципами.
5. Застосування елементів апарату організації засвоєння (інструктивно-методичних
матеріалів, зразків дій, вказівок, правил), елементів апарату орієнтування (тематичного
змісту, виносок, системи виділень), як у букварях Г. Неводовського, С. Черкасенка,
С. Титаренка та ін. Використання форзаців з навчальною метою.
Творче застосування цих та інших елементів структурної організації навчального
матеріалу букварів кінця ХІХ – початку ХХ ст. на сучасному науково-методичному ґрунті
може окреслити нові перспективи розвитку методики навчання грамоти і практики
букваротворення в нашій країні, на етапі активного процесу набуття українською мовою
реально державного статусу.
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В.В. Кузьменко
м. Херсон
ФОРМУВАННЯ В ШКОЛЯРІВ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ
В ТРУДОВИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ
У 20-ті роки ХХ століття, коли проводилась політика українізації, українська освіта набула
якісно нової ролі в суспільному житті. Аналогічні процеси властиві і для сьогодення. Разом з тим,
мова не йде про пошуки в минулому готових відповідей на питання, які ставить на порядок
денний сучасна система освіти. Досвід минулого корисний передусім своїми історичними уроками
як позитивними, так і негативними, оскільки дозволяє врахувати позитивний досвід і взяти до
уваги зроблені помилки в процесі творення сучасної системи освіти.
Невичерпне джерело для удосконалення сучасних освітніх процесів – система освіти
України 20-х років, коли політика українізації сприяла розвитку не лише національної
освіти, а й освіти всіх етносів України, коли відбувався своєрідний підйом, своєрідне
„культурне відродження”. Це, як вже зазначалося, характерне і для сьогоднішньої школи.
Вибір теми дослідження обумовлений також сучасним станом її наукової розробки. Хоч
вона і не залишалася осторонь наукового інтересу істориків педагогіки, але, на нашу думку,
не всі аспекти проблеми висвітлено. Зокрема, поки ще немає історико-педагогічного
дослідження, в якому було б представлено досвід формування у дітей картини світу, набутий
в Україні в 20-ті роки ХХ ст. Отже, виходячи з актуальності теми, сучасного рівня її наукової
розробки визначена наступна мета даної публікації: проаналізувати процес формування у
школярів наукової картини світу в трудових школах України в 20-ті роки ХХ ст.
Важливо нагадати, що традиційно науковці виявляють значний інтерес до досвіду, набутого
вітчизняною школою у попередні роки. Зокрема, питання організації навчання в загальноосвітній
школі подано в працях В. Вихрущ, Л. Вовк, Т. Завгородньої, С. Золотухіної, О. Сухомлинської.
Проблеми трудової спрямованості навчального процесу досліджувались В. Мадзігоном,
Д. Тхоржевським, А. Вихрущем, М. Левківським. Особливий інтерес для нашого дослідження
становлять дисертаційні роботи С. Гончаренка, В. Готта, В. Ільченко, І. Козловської та ін., в яких
наголошено на необхідності формування наукової картини світу особистості.
Формування в дітей картини світу у досліджуваний період відбувалося на основі
впровадження в навчально-виховний процес школи комплексної системи навчання, яка в
центр уваги ставила вивчення трудової діяльності та соціальних взаємовідносин людей.
Централізоване залучення шкіл України до роботи за комплексною системою розпочалося в 19231924 навчальному році, але більш широко вона почала використовуватись з 1924 року після виходу в
світ „Порадника соціального виховання”. На жаль, в цей період ні чітких вимог, ні методичних
рекомендацій щодо її впровадження школи не мали. Тому вчителі мали можливість використовувати
тільки деяку літературу про комплексну систему, а також матеріали, підготовлені згідно комплексових
планів „Порадника”. Слід зауважити, що „Порадник” на початку 1923-1924 навчального року ще не
вийшов з друку і не було можливості ним користуватися широкому загалу вчителів. Але, навіть тоді,
коли він з’явився, він нічого не дав для старшого концентру міської школи. Тож учителі
використовували у другому концентрі практичний досвід молодших груп своїх шкіл [9, с. 43].
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Перехід на комплексну систему навчання залишав зміст освіти в школах України різним.
По-перше, він різнився у сільських і міських школах. У сільських школах вивчали питання
сільського життя та ведення сільського господарства, а в міських – розглядали організацію
життя міста, роботу заводів і фабрик, кустарне виробництво та ін. [11].
По-друге, зміст освіти залежав від вибору однієї із трьох основних програм, які в той
період використовувались в загальноосвітніх школах України. Це були комплексні програми,
які розроблялися і видавалися Наркомосом УРСР, Гусом та Київським кабінетом соціальної
педагогіки. Оскільки програми були розроблені різними організаціями, то між ними не могло
бути тісного взаємозв’язку. Вони різнилися за кількістю і назвами компонентів і за логікою
їх розміщення. У той самий час програми були схожі за загальним змістом матеріалу [3].
По-третє, кожна школа змінювала наповненість комплексів відповідно до місцевого матеріалу, адже
комплексною системою було передбачено організацію навчання на основі місцевих уявлень про життя,
інтересів дітей, умов життя і праці в даному регіоні, краєзнавчого матеріалу тощо [6].
У таблиці 1 наведено тематику комплексів першого триместру першого року навчання І
концентру сільської школи, які були запропоновані ГУСом і Наркомосом УРСР у 1925 році [5; 7].

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблиця 1
Тематика комплексів першого триместру першого року навчання
сільської школи
Комплекси програм ГУСа
Комплекси програм Наркомосу
Осіннє-зимовий триместр
Перший триместр
Життя дитини до школи влітку.
1. Знайомство дітей зі школою (тиждень).
Знайомство зі школою і її роботою.
2. Осінні роботи на городі і в садку
Охорона здоров’я дітей.
(місяць).
Жовтнева революція.
3. Жовтнева революція (півтора тижні).
Підготовка до зими.
4. Підготовка до зими (місяць).
Оточуюче дитину зимове середовище.
5. Облік роботи за триместр (тиждень).
Підсумки триместра – організація
підсумкової виставки.

З аналізу таблиці 1 видно, що ці програми різняться по кількості комплексів (7 і 5),
по їх назвам, а також тим, що в українських програмах обумовлено час проходження
комплексу, а в ГУСівських – ні. У ГУСівських програмах є комплекси („Життя дитини
до школи влітку”, „Охорона здоров’я дітей”, „Оточуюче дитину зимове середовище”),
яких взагалі не було в Наркомосівських програмах. Натомість в них був комплекс
„Осінні роботи на городі й в садку”, який не включено в програму ГУСа. Назви
комплексів різних програм дозволяють зробити висновок, що вони подібні. Це
підтверджує і їх порівняльний аналіз, який доводить, що в них більше спільного ніж
різного. Цей висновок справедливий і для програм для міської школи, і для програм ІІ
концентру. Тобто, не дивлячись на різну кількість років навчання у школах УРСР і
РСФСР, школярі вивчали майже однаковий навчальний матеріал.
Названі програми розділялися на три „колонки”, кожна з яких мала свій зміст, що
визначався назвою комплексу. Як приклад, розглянемо зміст подібних комплексів для
першого триместру першого класу наведений у таблиці 2, з аналізу якої можна
зрозуміти, що комплекси у програмах Гуса і Наркомоса дійсно були дуже подібні [5; 7].
Аналіз змісту навчального матеріалу, наведений в таблиці 2, показує, що в
програмах є багато спільного. Це питання гігієни, шкільних приміщень, дисципліни,
чергувань та ін. У програмі Наркомосу УСРР зміст кожного з напрямів визначено більш
чітко. У ГУСівській – є додаткові вказівки щодо організації праці і культурного
відпочинку сім’ї, а також конкретизовано які відомості з математики мають отримати
діти.
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Таблиця 2
Зміст комплексів першого триместру І концентру
у програмах ГУСа і Наркомоса
Програма ГУСа. Комплекс „Знайомство зі
Програма Наркомосу. Комплекс „Знайомство
школою і її роботою”
дітей зі школою”
Напрями
Напрями
Зміст матеріалу
Зміст матеріалу
програми
програми
Природа і У зв’язку з прикрашуванням
Природа
Шкільна садиба. Дерева, кущі,
людина
школи збір природнього матетрава, санітарний стан садиби,
ріалу (красивих листків, моху,
помешкання школи. Гігієна
горіхів, грибів, каміння та ін.).
дітей. Значення свіжого повітря.
Зміна забарвлення листя восени.
Пошесні хвороби (короста,
Листопад. Улаштування живого
трахома й ин.).
куточка в класі.
Праця
Для чого прийшли в школу? Як Праця
Медичний огляд дітей.
організувати так, щоб усім у школі
Приборка класної кімнати.
було добре жити? Шкільний поряВстановлення чергувань по
док у зв’язку з наведенням порядку
класу й по коридорах.
в класі і прикрашуванням його,
Організація санітарної комісії.
рахунок дітей, меблів, посібників і
Гігієнічне користування
т.п. Задачі на всі дії з першого
туалетом. Провітрювання
десятку, декоративні роботи, вільне
класної кімнати. Виготовлення
малювання, початок роботи з граприкрас для класної кімнати.
моти у зв’язку з плакатами. Гігієна
прибирання приміщення, раціональне підмітання підлоги – при
відкритих квартирках, зі щіткою
відповідно зросту і т.п., протирання
підлого мокрою ганчіркою і т.п.
Користування туалетом.
Суспільство Початок шкільної організації Суспільство Школа й шкільні товариші.
дітей (чергування, дисципліна).
Дитячі організації, їх потреба й
Для чого потрібен порядок в шкозначення. Розпорядок шкільного
лі? Хто що робить вдома? (З’ясудня. Дисципліна. Перерви (для
вання розділу і організації праці в
чого вони й як їх треба викориссім’ї). Грамотність, читання,
товувати). Засоби охорони
культурне проводження часу в
школи від пошесних хвороб.
сім’ї.
Робота вчителя з учнями за комплексною системою передбачала організацію діяльності
школярів відповідно до такого плану:
 планування роботи по комплексу;
 проведення бесіди з дітьми про зміст комплексу;
 визначення теми роботи;
 вироблення плану роботи, його обговорення, винесення змін і доповнень;
 розподіл обов’язків, записування остаточного плану з розподілом по днях або інших
одиницях часу;
 складання проекту і діаграм його виконання;
 проведення колективних спостережень згідно плану, їхній аналіз і приведення в
систему;
 формування висновків і їхня фіксація.
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З одного боку все це вимагало активної роботи учителя, його допомоги школярам, а з
іншого – комплексна система передбачала активну самостійну роботу дітей, в процесі якої
учні робили спостереження, проводили дослідження тощо [1, с. 37].
На жаль, хоч школи України і називались в досліджуваний період трудовими, але
формуванню трудових умінь і навичок в процесі виконання тренувальних вправ у цей період
належної уваги не приділялося. На нашу думку, до відпрацювання трудових технічних вправ
і виробки у дітей звичок і умінь потрібно було підійти більш відповідально, оскільки сума
звичок і умінь, які необхідно прищепити дитині в школі, не вичерпувалася тільки вмінням
писати, читати, лічити.
Прогресивні вчителі досліджуваного періоду сформулювали перелік звичок і умінь, яких
повинні були набути школярі в процесі навчання і визначили такі сім категорій:
1. Уміння й звичка до орієнтовної праці ( уміння читати плани, мапи, користуватися
рахівницею, мірами, приборами, годинником, компасом і т. п.).
2. Уміння й звичка до праці по фіксуванню (складання планів, словесних і письмових
звітів, доповідей, малювання контурів, нескладних малюнків, предметів).
3. Звичка до праці по догляду за людиною, її житлом, речами (особиста гігієна, санітарія
помешкання й т. п.).
4. Звичка до користування нескладними технічними приладами та реманентом, а також
уміння виконати простий ремонт в домашньому господарстві.
5. Звичка до сільськогосподарської праці (уміння доглядати за рослинами та тваринами,
виконувати прості роботи в невеличкому господарстві і т. п.).
6. Звичка до дослідницької праці (уміння спостерігати за рослинами, тваринами, змінами
температури, погоди; складати графіки, користуватися довідником, книжкою й т. п.).
7. Організаційно-громадська звичка (участь у загальних зборах, ведення протоколів,
індивідуальне й колективне виконання громадських завдань, планування праці, організація
обліку, робота в артілі і т. п. [4, с. 33].
Вчителю в процесі організації занять за комплексною програмою потрібно було
пов’язувати зміст шкільної роботи з життям через включення учнів у спостереження, працю і
екскурсії; наближати навчальні предмети один до одного на підґрунті життя і праці людей, а
шкільну роботу до трудової діяльності людей.
Трудову діяльність людей треба було вивчати на уроках і під час екскурсій, а також в
процесі виконання шкільних робіт, які мали стати підготовкою до майбутньої трудової
діяльності. Всі навчальні предмети вивчали трудовим методом і пов’язували їх з працею,
організованою в школі. До того ж, слід було поєднувати навчання з вихованням.
Вчитель повинен був все це враховувати під час добирання методів роботи. Перевагу
надавали дослідницьким і соціально-трудовим, оскільки вони не дають дітям готових знань,
а примушують відшукувати ці знання самостійно [8, с. 33].
За умов комплексної системи вчителі впроваджували так званий „синтетичний метод”,
який полягав у дослідженні явищ не ізольовано одне від одного, а у поєднанні, на основі
попереднього аналізу кожного з них. Тому матеріал комплексу не подавався у готовому
вигляді, а вимагав самостійної роботи учнів, проведення ними досліджень на основі власного
досвіду. Тобто в основу оволодіння комплексом було покладено самостійну роботу
школярів, що базувалася на їх досвіді і знаннях, які діти отримали як у побуті, так і в школі.
Це була організована вчителем самодіяльність, яка дозволяла школярам ефективно і
продуктивно робити досліди, проводити спостереження, отримувати знання, формувати
уміння і навички. Учні були зобов’язані самостійно працювати, що в свою чергу вимагало
від учителя чіткої організаційної роботи і хорошої навчально-методичної підготовки.
Програми і концерну були побудовані за краєзнавчим принципом. Тому у вчителів та
учнів відчувалася гостра потреба у науково обґрунтованому місцевому краєзнавчому
матеріалі, який повинен був ґрунтуватися на трудовій діяльності рідного для дітей краю. Цей
навчальний матеріал мав бути пов’язаним як з минулим, так і з сучасним станом трудової
діяльності краю.
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Тому перед вчителем стояло завдання не тільки вивчати місцевість, її виробництво,
організацію життя і взаємовідносин, а й залучати учнів до активної участі у суспільному
житті і праці. Звідси зрозуміло, що зв’язки школи з місцевим трудовим населенням, з
виробництвом були найтіснішими.
Учні вивчали також форми і зміст громадського виробництва, його технічне оснащення,
розподіл продуктів виробництва, умови праці, розвиток кустарних ремесел, громадськополітичні надбудови, культурний стан краю, його мистецтво, побут, звичаї місцевого
населення тощо. Тобто вони мали можливість ознайомитись з розмаїттям життя людей свого
краю.
Навчальний матеріал брався з життя і лише в деяких випадках з книжок. З огляду на це
вчителям потрібно було організовувати безпосереднє спостереження учнів за оточенням,
збирання ними матеріалів для вирішення конкретної педагогічної мети (а не просто збирання
краєзнавчого матеріалу), проводити екскурсії, з метою вивчення місцевої природи, географії,
побуту, культури тощо. Виконати таке завдання можна було тільки стосовно обмеженої
частини оточуючої території, яку важко значно розширити [2].
Однією із обов’язкових умов навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи
досліджуваного періоду стало широке використання екскурсій, в ході яких учні проводили
різноманітні дослідження, самостійно добували той чи інший матеріал. Екскурсії мали бути
діловими, максимально наближеними до матеріалу комплексу, являти собою його органічну
частину, бути продовженням певної комплексної роботи, або початком нової. Вони могли
бути включені у шкільне життя тільки тоді, коли ставали необхідною ланкою шкільного
життя, були органічно пов’язані з ним, являли собою частину цілого у загальному процесі
вивчення трудового життя.
Результатом екскурсії могла бути колекція, малюнок, ліпка, конспект, схема тощо. Слід
відмітити, що екскурсії надавали великі можливості для формування у дітей цілісної картини
світу, оскільки дозволяли відчути взаємозв’язки між начебто розрізненими явищами, які на
перший погляд не мали нічого спільного [10].
З кожним роком забезпечення шкіл навчально-методичними матеріалами зростало, а
також поліпшувалась фахова підготовка та перепідготовка вчителів, але і в 1930 році вчителі
І концентру єдиної трудової школи скаржились на зміст навчальних програм. Їм так само, як
і на початку 20-х років треба було працювати за комплексними програмами з великою
кількістю тем. Так само не було визначено час, протягом якого вивчався матеріал кожної
теми, а також те, яку частину суспільного життя, праці й природи необхідно було взяти для
вивчення в школі, яку ідею необхідно опрацювати за певний час. До того ж вся робота в
школі, незалежно від навчального матеріалу, була пронизана політичним змістом, особливо в
процесі підготовки до свят [11, арк. 12].
Отже, у комплексній системі були як позитивні досягнення, так і негативні риси.
Останнє стає ще більш зрозумілим з листа до редакції газети „Народний учитель” В. Буасло
(1929 р.), який справедливо писав: „В першу чергу величезну диспропорцію утворюють
розміри учбового матеріалу з часом, відведеним на проробку, з віком учня та його силою і
здібностями, з методами роботи, з устаткуванням школи та взагалі з можливостями, які є в
розпорядженні освітніх закладів”. Він також підкреслював, що вкласти в голову дітей
величезний об’єм матеріалу за надто обмежений час проробки комплексів практично не
можливо. Тому була висунута вимога зменшення „велетенського розміру програмного
матеріалу” і особливо формальних знань школярів. Ці формальні знання інколи тільки
„засмічували програми книжковою мудрістю”, але не мали ніякої життєвої актуальності.
Тому учням потрібно було багато працювати над засвоєнням навчального матеріалу. А це, на
думку В. Буасло, було наслідком надмірно перевантажених програм [12, арк. 29].
У листі також звернуто увагу на те, що методами навчання у школі були методи, які
вимагали багато часу для оволодіння навчальним матеріалом (екскурсійний, дослідницький,
лабораторний, метод проектів). А це не завжди було виправданим. Тим більше, що школи

95

мали старе устаткування, до того ж і його було недостатньо. Тому під час роботи школярів
виникали черги, що також знижувало продуктивність праці.
Ще одне обґрунтування необхідності внесення змін до програми В. Буасло пояснює незадовільним
розташуванням навчального матеріалу, який був розміщений у хронологічному порядку. Це починало
відчуватися вже у 3-4 класах І концентру. У ІІ концентрі розрив ставав більш відчутним – знання, які
потрібні були на початку року для засвоєння певного предмету, учні отримували під час вивчення іншої
дисципліни аж наприкінці навчального року. Тому В. Буасло окрім зменшення кількості навчального
матеріалу пропонує погодити всі навчальні дисципліни між собою [12].
Разом із цим можна констатувати, що державні навчальні плани і програми 20-х років ХХ ст.,
складені за комплексною системою, значно зменшували фрагментарність засвоєння учнями
програмового матеріалу, надавали можливості для широкого використання отриманих знань на
практиці, розвивали активну пізнавальну і самостійну діяльність школярів. Навчальний матеріал
подавався схематично та був призначений сформувати у дітей систему думок і поглядів, часто
абстрактних, логічних, доктринальних і критичних. Слід також звернути особливу увагу на те, що у
школярів формували уміння критично мислити і на цій основі творчо переробляти одержані знання,
уміння і навички, що значно покращувало розуміння дитиною оточуючої дійсності. Засвоєння
навчального матеріалу носило інтегративний характер, що давало можливість сформувати у школярів
цілісну картину світу.
Комплексна система навчання була прогресивною для свого часу і мала чимало
раціональних ідей, які можуть стати у нагоді в умовах реформування сучасної школи. Досвід
20-х років ХХ ст. є досить цікавим і вимагає подальших наукових розвідок пов’язаних,
зокрема, з особливостями використання дослідницьких методів.
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С.Л. Ліпська
м. Вінниця
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА УЧНІВ:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Сучасна освіта орієнтується на гуманізацію, відродження національно-історичних традицій,
формування людини з високим рівнем духовності, яка має підвищенні потреби в галузі мистецтва та
здатна зберігати і примножувати культурні надбання нації. В зв’язку з цим, перед музичною педагогікою
постає багато проблем, серед яких однією з найактуальніших є детальна розробка і впровадження більш
ефективних методів навчання, які дозволять оптимально розвивати художньо-творчі здібності
особистості різного рівня обдарованості.
Враховуючи те, що під час пізнання музичних творів та опанування музичного
інструменту створюються найбільші можливості для гармонійного розвитку творчої
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особистості, неабиякого значення набуває проведення на належному рівні музичновиконавської підготовки учнів в умовах навчально-виховного процесу початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, що, в свою чергу, потребує від викладачів
володіння глибокими знаннями музичного мистецтва, удосконалення педагогічних
технологій завдяки вмілому поєднанню інноваційних та традиційних підходів, вивченню і
використанню багатого досвіду вітчизняної та зарубіжної музичної педагогіки.
Проблема музично-виконавської підготовки пов’язана з історією становлення та
розвитку виконавського мистецтва, його традиціями та особливостями функціонування у
сучасному музичному житті суспільства. Сутність музично-виконавської підготовки, її
структурні елементи у різні історичні періоди, в залежності від розуміння місця виконавця та
задач, які ставились перед ним, розглядались й тлумачились по-різному. Слід зазначити, що
музична педагогіка протягом тривалого часу свого існування накопичила досить ґрунтовну
методичну систему навчання гри на музичному інструменті (зокрема фортепіано). В працях
відомих педагогів-музикантів висвітлені проблеми розвитку слухо-творчої сфери та
музичного мислення виконавця, оволодіння ним інструментально-технічними навичками,
формування музично-творчих здібностей. Кожне покоління, успадковуючи певну методичну
систему від своїх наставників, продовжувало та удосконалювало їх згідно вимогам свого
часу; різні аспекти музичної освіти та виховання неодноразово ставали предметом
теоретично-методологічного аналізу багатьох науковців.
У контексті означеної проблеми доцільно простежити, узагальнити та систематизувати
динаміку становлення музично-педагогічних концепцій творчого розвитку особистості в
процесі музично-виконавської підготовки в історії фортепіанної педагогіки та визначити
сучасні тенденції щодо форм та методів педагогічної роботи в цьому напрямку.
Запропонований ретроспективний аналіз теоретико-методичної та науково-дослідницької
літератури дозволяє зрозуміти загальні принципи та особливості навчання музикантавиконавця в різні часи та створює умови для використання найбільш ефективних
педагогічних технологій щодо формування особистості майбутніх носіїв та творців високої
духовної культури.
Вивчення теоретико-методичної спадщини XVI-XVII століття доводить, що первинне
існування виконавства невід’ємно від створення музики та імпровізації тривалий час
впливало на весь процес музично-виконавської підготовки, в зв’язку з цим основоположною
ідеєю музичної педагогіки минулого було виховання гармонійної, творчо-мислячої
особистості, спроможної не тільки швидко охопити музичний твір, але й більш невимушено,
з творчою свободою його виконати. Тобто, клавірна педагогіка, не маючи на меті спеціальної
підготовки віртуоза чи інтерпретатора, відрізнялась своїм загальним учбово-виховним
ракурсом, а заняття клавірною грою були частиною єдиного комплексного навчання,
безпосередньо залучали до музичного мистецтва та розуміння його закономірностей,
закладали необхідний фундамент музичної освіти.
Зусилля теоретико-методичної думки того часу були спрямовані на формування
музиканта-виконавця, який міг би вільно оперувати музичним матеріалом та займатись
різноманітною творчою діяльністю. Автори трактатів (Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо, М. СенЛамбер, Р. Лорентіні, Ф.Є. Бах, Д.Г. Тюрк) наголошували на планомірному вихованні
творчої індивідуальності учня, оснащеної теоретичними знаннями та практичними
навичками, здатного вільно оперувати музичним матеріалом, імпровізувати та створювати
музику, що сприяло рішенню важливих художньо-просвітницьких завдань [10].
Саме в цей період вперше піднімаються проблеми методики початкового навчання,
надається важливого значення змістовності та емоційності виконання. «Добре виконання», –
зазначено у трактаті Ф.Е. Баха, полягає у «вмінні довести до слуху через спів або гру на
інструменті справжній зміст музики та її афект», а для гри, яка б зворушувала душу,
необхідна добре працююча голова, щоб підкорятися певним розумним правилам, у
відповідності до яких і потрібно виконувати твори [1, c. 46-49].
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Отже, клавірна епоха заклала основи універсальної музичної освіти, пов’язавши її зміст з
нагальними потребами музичної практики, накреслила її основні напрямки, такі як
виконавство і творчість, та визначила певні вимоги до професійної виконавської культури, де
важливим поступово ставало мистецтво інтерпретації, тобто об’єднання єдиною стрічкою
справжнього музичного змісту, композитора, виконавця та слухача. Відповідно, підготовка
музиканта-виконавця того часу включала такі важливі структурні елементи як імпровізація,
знання теорії музики, формування технічної майстерності та мистецтво композиції.
Значне ускладнення музичних творів, невпинно зростаючий технічний рівень оснащення
виконавців та захоплення віртуозністю привело до зміни сутності музично-виконавської
підготовки у XVIII-XIX столітті. Традиції клавірної педагогіки з її акцентом на універсалізм
музичного виховання та творчий розвиток виконавців виявилися забутими. Розповсюдження
віртуозного напрямку викликало появу салонних музикантів, які розглядали виконавський
процес як можливість для демонстрації техніки, дозволяючи собі змінювати текст та смисл
твору заради показу своєї майстерності.
Це спричинило спрямованість фортепіанної методики на механічний процес навчання
виконавця, підміну художньо-творчого розвитку учнів певною сумою набутих елементарних
ігрових навиків, ізольованість їх технічного розвитку, створення об’ємного інструктивного
малохудожнього репертуару, метою вивчення якого було всебічне закріплення і розвиток
моторики піаністичного апарату, набуття технічних навичок та їх автоматизація.
Представники «механічної» фортепіанної школи вірили в непогрішимість авторитету
викладача, механічне тренування та пальцеву гру, що спровокувало навіть створення
приладів для раціоналізації піаністичної підготовки. В методичних працях (І. Гуммель,
К. Черні, І. Прач, С. Тальберг, Д. Тюрк, І. Мошелес, І. Крамер, М. Клементі, Ф. Калькбренер)
простежується тенденція штучного розмежування творчо-виразного і моторно-технічного
компонентів виконавського процесу, ігнорування художніх та естетичних принципів
музичної педагогіки, що спричиняє порушення принципу комплексного навчання та
формування творчої індивідуальності виконавця.
Згодом, неспроможність механічного тренування у досягненні художнього результату
обумовила пошук нових форм та принципів роботи над музичним твором, а намагання
сконцентруватися на вивченні фізіологічної сторони виконавського процесу наповнило новим
змістом процес музично-виконавської підготовки. Р. Брейтгаупт та Ф. Штейнгаузен протиставили
науково-практичний підхід на основі анатомії та фізіології механічному тренуванні, наголосивши на
важливості усвідомлення правильних та доцільних рухів, пов’язавши технічну роботу виконавця
з інтерпретацією та наголосивши на визначенні форм рухів за інструментом характером
звукового уявлення, яке існує у психіці виконавця.
Взагалі, слід визнати, що віртуозний напрям в піаністичному мистецтві відіграв важливу
роль у збагаченні фортепіанно-виразових засобів та прийомів виконання, а певним
досягненням анатомо-фізіологічної школи, не дивлячись на перебільшення ролі свідомості у
визначенні технічних прийомів виконання, стало введення наукових методів дослідження
виконавського процесу та раціоналізації методів піаністичної роботи [5, c.7-47].
Більш перспективними виявились ідеї прогресивних педагогів-музикантів XIX століття
стосовно пізнання об’єктивних закономірностей організації музичної композиції,
осмислення специфіки виконавського мистецтва, формування творчої індивідуальності
інтерпретатора (А. Гензельт, Ф. Ліст, Ф. Шопен, Р. Шуман). Посилення акценту на
художності виконавської творчості, її тлумачення як інструменту пізнання, показника рівня
майстерності та загальної культури особистості, визнання принципів свободи творчості стало
підґрунтям для нових підходів до музично-виконавської підготовки.
Як зразок цілісної методичної думки по охопленим завданням та проблемам навчання
піаніста можна назвати систему Ф. Шопена, який перш за все вчив учня розпізнавати
музичну ідею твору, тобто відчувати його головну думку, поетичний характер, розуміння
якого допомагає визначити реальний характер звучання та внутрішній стрижень виконання.
Досконале вивчення музичного твору, роздум над ним, орієнтування в тексті та характері,
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питаннях форми, стилю, технічне оволодіння матеріалом А. Гензельт також називає
найкращим засобом загальної музичної освіти.
Отже, осмислення художньо-змістовної сутності музичного твору стає необхідною
умовою як повноцінного художнього виконавства, так і ефективності музично-виконавської
підготовки, а виділення у структурі музично-виконавського процесу такого елементу як
творча інтерпретація викликає зміни естетичних настанов у теорії та методиці фортепіанного
навчання та дає поштовх до досліджень нових можливостей розвитку виконавської
майстерності (А. Куллак, Х. Риман, М. Курбатов, Т. Шмит, Л. Келлер). Наприклад,
М. Курбатов у роботі «Декілька слів про художнє виконавство на фортепіано» (1899)
піднімає питання єдності у інтерпретації глибокого вивчення твору, осягнення авторського
задуму, індивідуально-творчого втілення його виконавцем, наголошуючи при цьому на
«зосередженому слуханні – переживанні музичного образу» [6, c. 106-111].
Зазначимо, що увага до формування музичного слуху виконавця, як основи музичного
мислення, пошук ефективних шляхів його активізації простежується в науково-методичних
працях Б. Асаф’єва, Л. Баренбойма, М. Баринової, С. Майкапара, Б. Яворського, пізніше в
роботах Г. Когана, Г. Прокоф’єва, Г. Ципіна та інших. Так, Б. Асафьєв підкреслює
необхідність поступового переходу від статичного поглинення музики до її свідомого
засвоєння шляхом участі у виконанні творів, «спостеріганні» музичних явищ, творчому
музикуванні, що стає можливим завдяки формуванню інтонаційно чутливого слуху, здатного
простежити, осмислити та оцінити ті події, які відбуваються в музиці [2]. На використанні
«фізичного та духовного вуха» наголошує М. Маттей, «виховувати думаючий слух» прагне
Ф. Блуменфельд, «вчити нескінченному услуханню в музику» пропонує К. Ігумнов.
Метод свідомого підходу до роботи за інструментом, завдяки услуханню в своє
виконання, аналіз проблем інтерпретації, завдання розвитку індивідуальності учнів сприяли
зародженню у музичному виконавстві так званої «психотехнічної школи», в центрі уваги
видатних представників якої (М. Березовський, Ф. Бузоні, В. Івановський, Т. Лешетицький,
К. Мартінсен та ін..) було вміння проаналізувати художні і технічні завдання і втілити їх у
виконавстві. Загальним для педагогів стає прагнення до глибокого осмислення тексту та
точної передачі композиторського задуму, розуміння стилю та характеру музики як основи
реалістичної інтерпретації художніх образів, закладених у творі. Психотехнічний напрямок
підходить до рішення проблеми виконавської підготовки з позиції свідомого керування
підсвідомими процесами, де навчання музиканта-виконавця поєднується з формуванням
його художнього світогляду, технічної майстерності та творчої індивідуальності.
Видатні вітчизняні педагоги-піаністи минулого, за певної різниці їх творчих методів,
перетворювали заняття музичним виконавством на дієвий засіб духовно-творчого
становлення особистості, а саме концентрували свою увагу на гармонійному розвитку
загальних та музичних здібностей учня, удосконаленні його професійної майстерності,
забезпеченні комплексного впливу у процесі виховання всіх елементів системи навчання.
Значною постаттю у створенні системи музично-виконавської підготовки учнів,
фундатором початкової музичної освіти слід назвати М.В.Лисенко. Розроблена ним власна
методика мала на меті всебічний художній розвиток особистості, а формування фортепіанної
техніки було підкорене вихованню музичних смаків, інтересів і здійснювалось на
національно-слуховій основі. Ці традиції були продовжені у педагогічній діяльності
Ф. Блуменфельда, К. Михайлова та В. Пухальського, Серед основних принципів їх
комплексного методу слід назвати виховання усвідомленого ставлення до змісту творів,
формування гармонійно розвинутої особистості учня «з тонко розвиненим розумом і
широкою різнобічною освітою», активізацію його творчої ініціативи.
Професійний етап розвитку галицької фортепіанної педагогіки був започаткований
К. Мікулі, який вимагав, спираючись на засади Ф. Шопена, докладної проробки твору,
старанного аналізу його форми, втілених почуттів та технічних прийомів. Велику
послідовність та наполегливість у налагодженні систематичної освіти піаністів від
початкового до вищого рівнів навчання виявив за багатолітню педагогічну діяльність у
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Львові В. Курц. Підвищенні вимоги до грамотності у технічній роботі, свідомо аналітичний
підхід до роботи над музичним твором, виховання інтелекту та волі учня, його світогляду –
важливі риси його педагогіки, які були викладені у праці «Поступ при навчанні гри на
фортепіано» (1921) та продовжені В. Барвінським [4].
Значний пізнавальний інтерес представляє для нас методична праця Р. Савицького
«Основні засади фортепіанної педагогіки», в якій автор піднімає, як першочергову проблему,
виховання в фортепіанному класі ментальності учня, що веде «до правильного емоційного
репродукування твору», інтонаційної фразувальної культури, розвитку музичного мислення
та оволодіння «інтерпретаційними проблемами». Важливо відмітити, що Р. Савицький
наголошує на застосуванні принципу комплексного навчання піаніста, впровадженні крім
вивчення репертуару та технічних вправ такі напрямки роботи з учнем, як творчий (підбір по
слуху, читання з аркуша, інтерпретація); естетично-виховний (розвиток образного мислення
на основі аналізу, прослуховування музики); теоретичній (виконавський та теоретичний
аналіз творів , історія музики) [9].
Проблематика комплексного розвитку особистості учня на початковому етапі навчання,
формування його творчого відношення до питань інтерпретації музичних творів стає
предметом спеціальних досліджень, а також домінуючим принципом у педагогічній
діяльності видатних музикантів ХХ століття, що, відповідно, викликає необхідність
перегляду методів підготовки виконавця.
Теоретичною обґрунтованістю виділяється система творчого виховання учнів,
розроблена Б.Яворським, в якій у безпосередній інструментальній підготовці відбувається
розвиток музичного мислення, активізація внутрішнього слуху, проникнення у художньоестетичний зміст, в образну сферу та стилістику творів навчального репертуару. Основною
цінністю педагогічного методу відомого музиканта-дослідника слід назвати намагання
виховати музиканта-митця, здатного художньо адекватно відтворити і донести до слухача
музичний твір, а не музиканта-ремісника, спроможного просто виразно озвучити нотний
текст. Важливим також є прагнення так побудувати навчальний процес, щоб забезпечити
комплексний вплив на учня кожної ланки системи, викликати до життя та активізувати в
результаті цілеспрямованого розвитку творчий потенціал, його «внутрішні сили» [3].
Особливу актуальність проблема комплексного гармонійного розвитку творчої особистості в
процесі музично-виконавської підготовки набуває в педагогічній діяльності майстрів радянської
фортепіанної школи. (О. Гольденвейзер, О. Гнесіна, Г. Нейгауз, К. Ігумнов, Г. Коган, Л. Ніколаєв,
С. Савшинський, Г. Прокоф’єв, С. Фейнберг, Я. Мільштейн), Погляди цих педагогів-музикантів
заклали основу кардинальних змін у розумінні змісту музично-виконавської підготовки.
Вивчення їх теоретичної спадщини дає підстави стверджувати, що всі вони підкреслювали
важливість напруженої інтелектуальної роботи виконавця по осмисленню образного змісту
музики, адекватному його відтворенню завдяки розвитку піаністичної техніки, формуванні
творчої індивідуальності в процесі створення інтерпретації твору.
Підтвердженням цього є прагнення Г. Прокоф’єва формувати виконавську майстерність
учнів тільки на ґрунті безпосереднього переживання ідейно-емоційного змісту музичних
творів завдяки організованому навчанню, постійному розширенню художнього кругозору та
накопиченню музично-теоретичних та історичних знань. Значна увага при цьому повинна
приділятись стійкості цілісної та керованої «виконавської поведінки», формування якої
зростає у взаємодії образу музичного твору з безперервним удосконаленням технічної
майстерності та розвитку співтворчих якостей виконавця [9]/
Такої самої думки дотримується Г. Нейгауз, який прагне безперервно «розвивати учня
музикально, інтелектуально, артистично, а відповідно і піаністично» [8, c. 26], довести до
нього зміст твору, «заразити» поетичним образом, надати докладний аналіз форми та
структури, «привити йому ту самостійність мислення, методів роботи, самопізнання та
вміння досягати мети, які називаються зрілістю, порогом, за яким починається майстерність»
[8, c. 147].
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У контексті сказаного можемо зробити висновок, що художня свідомість учня,
формування раціонально-логічних компонентів його мислення виступає необхідною умовою
ефективності музично-виконавської підготовки, а розвиток творчої свободи виконавця стає
можливим лише на основі досконалого вивчення тексту та власного відношення до нього,
формуванні індивідуальної техніки та її зв’язку з художнім задумом.
Взагалі, педагоги підкреслюють, що творча робота потребує багато уваги, ініціативи та
фантазії, вона «складніша» за механічне тренування. Мабуть тому в центрі музичного
навчання Г. Ципін ставить розвиток творчого мислення, за допомогою якого відбувається
емоційне осягнення образного світу творів, оволодіння комплексом піаністичних умінь,
необхідних для його втілення. Запропоновані автором музично-дидактичні принципи
розвиваючого навчання, які сприятимуть удосконаленню музично-виконавської підготовки,
полягають у збільшенні обсягу матеріалу, що використовується у навчально-виховній роботі,
прискоренні темпів його проходження, збільшенні теоретичної місткості занять, відмові від
пасивних способів діяльності в бік розвитку творчої ініціативи учня [11, c. 142-144].
Питання комплексного художньо-творчого та піаністичного розвитку в процесі роботи
над музичними творами піднімають в своїх методичних працях О. Алєксєєв, Л. Баренбойм,
Т. Беркман, Б. Міліч, І. Стоянов, Є. Тимакін, О. Щапов. Автори наголошують на підтримці
інтересу до занять, вихованні «слухової спостережливості», пробудженні у учнів активного
прагнення до виконавської діяльності завдяки художньо-аналітичному пізнанню та
засвоєнню музики, формуванню виконавської майстерності та творчих здібностей під час
роботи над інтерпретацією музичних творів.
Використання викладачами цих методичних рекомендацій створює певну базу для
проведення на якісному рівні музично-виконавської підготовки учнів, спрямованої на його
творчий розвиток.
Слід відмітити, що в сучасних методиках початкового музичного навчання (М. Макаров,
Т. Смірнова, Т. Юдовіна-Гальперіна), та професійної підготовки виконавців (Ю. Некрасов,
А. Ніколаєва, Б. Печерський) простежується стійка тенденція щодо створення сприятливих
умов для розкріпачення творчих можливостей людини, яка пізнає музичний світ, завдяки
чому відбувається її духовний, інтелектуальний та особистісно-творчий розвиток. Значної
уваги автори приділяють формуванню навиків художньої інтерпретації, збагаченні емоційночуттєвого досвіду учнів, розширенню їх інтелектуально-понятійного тезаурусу.
Проведені протягом останніх років дослідження, присвячені питанням змісту музичної
освіти і виховання (Ю. Алієв, Н. Гузій, А. Король, Т. Кротова, М. Матковська, О. Олексюк,
В. Рагозіна, Г. Салдаєва, В. Холоденко, Л. Школяр, В. Шульгіна, О. Щолокова та ін.)
об’єднані загальним принципом, що полягає у розвитку особистісно-ціннісного ставлення
дитини до мистецтва, її здатності до сприймання, розуміння та творення художніх образів,
потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні. Дослідники встановлюють
тісний зв’язок між розвитком інтелектуально-пізнавальної сфери, музично-естетичної
культури особистості та її духовно-творчим потенціалом, підкреслюючи важливість не лише
результату, а насамперед тих змін, яких зазнає суб’єкт творчої діяльності. Врахування психофізичних
та індивідуальних особливостей, виявлення та задоволення потреб кожного школяра у музичному
мистецтві сприяє, на думку багатьох науковців, гармонійному розвитку його творчих здібностей та
підвищує ефективність музично-виконавської підготовки.
У науково-педагогічних працях також наголошується на важливості активної та
цілеспрямованої участі школярів у самостійному творчо-пошуковому процесі пізнання
музичного мистецтва. В такому разі, традиційну систему музично-теоретичних знань та
виконавських умінь слід орієнтувати на розвиток у учнів пізнавально-комунікативного та
естетично-оцінного відношення до музичних явищ, формування необхідних навичок і вмінь,
музично-творчих здібностей. Це, в свою чергу, стане можливим, якщо викладач зуміє
організувати цілісний художньо-творчий процес засвоєння мистецьких цінностей, привести
його у відповідність до інтересів і потреб учнів, сформувати мотивоване прагнення до
найкращого результату через активність у музично-творчій діяльності, виховати здатність
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емоційно сприймати музику, співпереживати її зміст, отримуючи при цьому певну естетичну
насолоду.
Проведений ретроспективний огляд науково-методичної літератури з питань підготовки
музиканта-виконавця та аналіз сучасних досліджень, які стосуються різних аспектів
музичної освіти і виховання, дає підстави для наступних висновків: багатоскладова
комплексна природа виконавського мистецтва зумовлює змінність поглядів педагогівмузикантів різних поколінь на процес музично-виконавської підготовки, наповнює його
якісно новим змістом, передбачає пошук ефективних технологій навчання, спрямованих на
формування творчої особистості засобами музичного мистецтва, створення викладачами
певних організаційно-педагогічних умов, застосування відповідних методів навчання гри на
музичному інструменті.
Отже, одним із важливих завдань сучасної фортепіанної методології слід назвати
створення необхідної моделі комплексної системи музично-виконавської підготовки
майбутнього професіонала та любителя, заснованої на систематичному та послідовному
засвоєнні учнями музично-теоретичної інформації та технологічних художньо-виконавських
вмінь, формуванні естетичного відношення до музичного мистецтва, розвитку загальних,
музичних та творчих здібностей у їх нерозривній єдності. Наявність цього комплексу
допомагає переорієнтувати зміст навчання на художньо-цілісне осягнення музичного
мистецтва, формує уміння художньої інтерпретації, розвиває здатність школярів до
самореалізації та націлює їх на якісно нові досягнення у галузі музичного виконавства.
Проведене дослідження не вичерпує все коло питань, пов’язаних з даною проблемою, а
виявлені в результаті дослідження факти і закономірності можуть стати основою для
подальшого удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах початкової
спеціалізованої мистецької освіти.
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Д.М. Луп’як
м. Вінниця
ВПЛИВ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
НА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Постановка проблеми. У сучасній соціокультурній ситуації, що характеризується
стрімкими змінами в різних сферах життя суспільства – політичній, економічній, науковій і
культурно-мистецькій, поряд із освіченою та фаховою компетентністю особливого значення
набувають уміння людини самостійно та нестандартно мислити, висувати нестандартні ідеї
та прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. На зміну старій
уніфікованій школі, зорієнтованій переважно на середнього учня, приходить нова система
альтернативної освіти, спрямована на ефективний розвиток обдарованих дітей.
Ефективність трудового навчання багато в чому залежить від його системи, яка
визначає: що саме береться за основу навчального процесу (виготовлення виробів чи
вивчення трудових прийомів, або перше і друге), як подрібнюється трудовий процес на
окремі елементи в процесі навчання (на технологічні процеси, операції, прийоми, рухи).
Аналіз попередніх досліджень. Проблема в тому, що нині немає ґрунтовно розробленої системи
розвитку інтелектуальних здібностей учнів, яка давала б можливість школярам формувати творче
ставлення та психологічну готовність до праці. Цією проблемою раніше займалися такі видатні вчені,
як: С.О. Владимирський, О.К. Гастєв, Ю.З. Гільбух, А. Міккельсон, Г. Салісіс, О. Саломон,
К.Д. Совєткін, К.Ю. Цируль, С.М. Шабалов та інші. Ними виявлено та розроблено основні системи
трудового навчання, що відрізнялися суттєвими ознаками, якими наділяли їх автори. Розглянувши
суть основних загальновизнаних систем трудового навчання, можна зробити висновки, що кожна з
них має певні переваги, завдяки яким знаходила (або знаходить) застосування. Разом із тим кожна з
них має певні недоліки.
 Предметна система забезпечує з самого початку включення учнів у продуктивну
працю, що підвищує їхній інтерес до роботи. Проте тут не приділяється достатньої уваги
формуванню практичних умінь і навичок.
 Операційна система трудового навчання забезпечує формування трудових умінь і
навичок, але не включає учнів у продуктивну працю. Крім того, тут не враховується те, що
для виготовлення виробів необхідно вміти не лише виконувати окремі операції, а й
застосовувати їх у комплексних роботах.
 Предметно-операційна система побудована на правильній ідеї про те, що трудове
навчання повинне мати предметне начало, і в той же час слід створювати найкращі умови
для формування практичних умінь та навичок. Проте сама ідея не знайшла ще досить чіткого
формулювання, і тому її важко запровадити у будь-яких конкретних умовах.
 Операційно-предметна система передбачає на першому періоді послідовне вивчення окремих
операцій. При цьому виникають значні труднощі у залученні учнів до продуктивної праці.
 Операційно-комплексна система хоч і вважається в наш час основною в системі
професійно-технічної освіти, проте вона не позбавлена певних недоліків. Тут так само, як і в
операційно-предметній системі, важко забезпечити включення учнів у продуктивну працю
не лише під час вивчення операцій, а й у процесі виконання комплексних робіт.
Таким чином, аналіз основних систем трудового навчання приводить до висновку, що всі
вони не позбавлені певних недоліків, причому деякі з них є суттєвими.
Невирішені питання проблеми. В зв’язку з цим останніми роками з’явилися пропозиції
щодо впровадження в школу нової системи трудового навчання, яка поєднала б усе краще,
що було нагромаджено досвідом трудової підготовки підростаючого покоління, і водночас
була позбавлена недоліків традиційних систем трудового навчання.
Проте, поки що не створено такої системи трудового навчання, яка б повною мірою відповідала
сучасним вимогам трудової підготовки молоді. Тому системи трудового навчання, що застосовуються
тепер у загальноосвітній школі, справедливо піддаються критиці.
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Виклад основного матеріалу. Технічна праця у 5-9 класах побудована за операційнопредметною системою. Ця система, як і предметна, операційна та інші системи, має один
істотний недолік. Вона спрямована тільки на формування трудових, практичних вмінь і
навичок. За цією системою учні не залучаються до творчої технічної діяльності. Тому тепер
проводиться робота над створенням такої системи, яка не мала б зазначеного недоліку.
Трудове навчання в старших класах будується за операційно-комплексною системою, яка
потребує вдосконалення так само, як і система трудового навчання у дев’ятирічній школі.
Виникає питання: чи може бути створена універсальна система трудового навчання, яку
можна було б застосовувати незалежно від профілю трудової підготовки учнів? Деякі
методисти відповідають на поставлене запитання позитивно. Проте попередні дослідження
показують, що на систему трудового навчання залежно від його змісту впливають фактори
виробничого і дидактичного характеру, які за своїми вимогами несумісні.
Таким чином, систем трудового навчання може бути декілька, проте немає сумніву, що
всі вони повинні відповідати єдиним вимогам.
Досвід роботи шкіл, окремі дослідження і пропозиції, висловлені в педагогічній
літературі, дають змогу сформулювати основні вимоги, яким має відповідати система
трудового навчання в старших класах:
o навчання слід будувати з урахуванням завдань політехнічної освіти;
o зміст системи і організація навчання повинні відповідати рівню розвитку та
особливостям організації певного професійного виду праці;
o навчання слід будувати на основі продуктивної праці з включенням учнів у систему
виробничих відносин;
o послідовність у вивченні трудових операцій слід обґрунтовувати з дидактичної точки зору;
o система навчання повинна відповідати психофізіологічним закономірностям
формування в учнів трудових умінь і навичок;
o у процесі навчання слід створювати умови, що спонукають учнів до участі в технічній
творчості і сприяють розвитку відповідних здібностей;
o у процесі навчання слід створювати умови для виховання учнів [4].
Державний стандарт освітньої галузі „Технологія” став закономірною реакцією на
необхідність переорієнтації і оновлення звичної системи трудового навчання учнів
загальноосвітніх шкіл. Цей документ передбачає, що акценти в трудовій підготовці
учнівської молоді повинні переміститися від фактично ремісничого тренувального навчання
до формування та розвитку творчої ініціативи, творчого пошуку, інтелектуального навчання
всього змісту трудового навчання, створення реальних умов для реалізації індивідуальних
можливостей особистості кожного учня.
Сучасні умови трудової діяльності вимагають від спеціалістів не тільки оволодіння
професійними знаннями і вміннями, а й бути готовими до сприйняття нового, до прийняття
рішень, проектування і виконання творчої роботи.
Звертаючись до шкільної освітньої галузі, доречно зазначити, що в основу реалізації всіх
її змістових ліній покладено проектно-технологічну діяльність, яка інтегрує всі види сучасної
діяльності людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту. Виходячи з
цього, перед учителем трудового навчання ставиться мета не лише навчити кожного учня
трудовим операціям та прийомам, а й формувати технічно освічену особистість, здатну
швидко адаптуватися до стрімких змін в сучасному техногенному середовищі.
Оновлений зміст освітньої галузі „Технологія”, в основу якого покладено проектнотехнологічний підхід, містить у собі й можливості для розвитку творчого потенціалу
школярів. Тому робота з творчими, активними й обдарованими дітьми має стати
пріоритетною ланкою у системі сучасної трудової підготовки вихованців школи. Володіння
вчителем адекватними методиками виявлення обдарованості кожної дитини, методами і
прийомами кваліфікованого впливу на активізацію її розвитку є важливим чинником
збереження та розвитку майбутнього інтелектуального потенціалу країни.
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Виконання проектів має стати серцевиною трудового навчання учнів. Адже в усьому
світі вважається, що виконання проектів – шлях до практичного втілення знань та вмінь
учнів, сприяння творчому розвитку школярів. У процесі виконання проектів можуть бути
застосовані різні види технологій: обробки конструктивних матеріалів, електроніки,
інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтнооздоблювальних робіт, технології сільського господарства і міського озеленення домашньої
економіки і підприємництва, народних ремесел тощо. Такий широкий спектр вибору
технологій, які застосовуються при виконанні проектів створює сприятливі умови для
здійснення практичної діяльності учнів усіх типів навчально-виховних закладів відповідно
до їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого оточення, регіональних
традицій, народних художніх промислів тощо.
Розрізняють чотири етапи проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання:
 організаційно-підготовчий (вибір теми проекту учнями за допомогою вчителя);
 конструкторський (аналіз можливостей виконання проекту, збір інформації,
необхідної для виконання проектів із книг, журналів, довідників тощо);
 технологічний (організація і виконання роботи);
 заключний (коригування виконаного виробу порівняно з запланованим, оформлення
та захист проекту) [3].
Під час виконання творчих проектів учні повинні дотримуватися технологічної
послідовності їхнього виконання, тобто виконувати етапи проектно-технологічної діяльності.
На кожному етапі (організаційно-підготовчому, конструкторському, технологічному та
заключному) учитель має працювати творчо, шукати способи організації індивідуальної,
парної або групової самостійної навчально-трудової діяльності з урахуванням знань,
здібностей та індивідуальних особливостей учнів. Адже на кожному етапі учні виконують
відповідну систему послідовних дій щодо певного проекту.
Завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти скласти план роботи, підібрати
проекти, підтримати кожного учня у вирішенні тієї чи іншої проблеми, зокрема, у виборі
раціональної ідеї, оптимального варіанта і технології обробки об’єкта. Саме в процесі
здійснення кожного етапу проектування в учнів розвивається самостійність у пошуку
проблеми, відбувається усвідомлення проблемної сфери, виробляються ідеї та варіанти;
здійснюється вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту; проводиться аналіз
майбутньої діяльності, прогнозування майбутніх результатів, розробка конструкторськотехнологічної документації, складання ескізу, добір матеріалів, вибір інструментів та
обладнання, визначення технології обробки деталей виробу, їхнє з’єднання, організація
робочого місця тощо [1].
Кожний вид самостійної роботи в процесі проектно-технологічної діяльності займає
певне місце. Їхні знання допоможе вчителю організувати самостійну роботу учнів на всіх
етапах проектування. Багато видів самостійної роботи взаємопов’язані і використовуються
послідовно. Залежно від рівня самостійності в процесі виконання творчих проектів можна
виділити такі види самостійної роботи:
 репродуктивно-практичний – учні оперують базовими знаннями у процесі
виготовлення об’єкта проектування на основі зразка;
 репродуктивно-пошуковий – у ході репродуктивної роботи учні вносять незначну
кількість доповнень до об’єкта проектування, що мають елементи пошукового характеру;
 пошуково-практичний – у ході розробки технологічного проекту учні обирають
оптимальну методику для виготовлення об’єкта проектування, схем, таблиць, креслень тощо;
 пошуково-творчий – у процесі виконання творчого проекту учні користуються
образною методикою, запозичуючи оптимальні операції іншої методики;
 творчо-практичний – учні виготовляють проект за самостійною технологічною документацією.
У процесі цих видів проектно-технологічної діяльності школярі залучаються до
визначення та обґрунтування об’єкта проектування, проблем, пов’язаних із ним, та шляхів
їхнього розв’язання на окремих етапах проектування. У процесі творчо-практичної
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діяльності учні виявляють вищий рівень самостійності, коли перед школярем ставиться
завдання виділення проблеми та вирішення її в цілому [2].
Висновок. Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання створює
найбільш сприятливі умови для розвитку креативних здібностей і самостійності учнів. При
цьому основними умовами розвитку самостійності школярів є забезпечення високої
мотивації навчальної і трудової діяльності.
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О.С. Матієнко
м. Вінниця
МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ЛІЦЕЯХ ФРАНЦІЇ
До найбільш пріоритетних аспектів виховання світове співтовариство відносить
проблеми толерантності. Від ефективного розв’язання цих проблем значною мірою залежить
спокій на планеті, ставлення до інших рас і народів, релігій, культурних традицій. Найбільш
послідовно і серйозно ставляться до цієї проблеми педагоги Франції. Толерантність
розглядається ними як: соціальна цінність, норма соціального життя, принцип людських
взаємовідносин, поведінки, якість особистості. За визначенням французького вченого
М.Менард, толерантність є компонентом життєвої позиції зрілої особистості, яка має
сформовану систему цінностей та інтересів і готовність їх захищати, але одночасно з
повагою ставиться до позицій і цінностей інших людей, прагне їх зрозуміти, свідомо
відмовляється від домінування чи насильства, визначає багатомірність і розмаїття людської
культури, норм вірувань. Насамперед вона передбачає взаємність і активну позицію всіх
зацікавлених сторін, готовність до сприйняття інших людей і взаємодії з ними на основі
згоди [5].
Мета даної статті полягає у розгляді виховного процесу та аналізу форм і методів
виховання толерантності в середніх загальноосвітніх ліцеях Франції.
Виходячи із вікових традицій культури і політики в галузі освіти, Францією визначається
головна мета процесу виховання  створення єдиного виховного простору у суспільстві для
подальшому розвитку процесів його демократизації і гуманізації. Для педагогічної науку цієї
країни характерно, що вона розглядає виховання як унікальне педагогічне явище, що здатне
інтегрувати значну кількість форм людської діяльності. Для цього розроблено і
запропоновано ряд соціально-економічних, соціально-політичних, освітніх і культурних
програм, що сприяють розв’язанню поставлених завдань. В цих програмах особливо
підкреслюється соціальна значимість підліткового і раннєюнацького віку (14-18 років), що
характеризується їх відповідним статусом у суспільстві, його громадянськими правами і
обов’язками. У програмах зазначається значимість ліцею як інституту, що надає своїм
громадянам (учням та їх батькам) ефективних засобів навчання і виховання з метою
підготовки молодого покоління до майбутнього самостійного життя. Основна особливість
виховного процесу у ліцеях Франції полягає у її системі й комплексності. До цього процесу
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залучаються як сама особистість, так і сім’я, шкільний колектив, церква, суспільство, саме
створення виховного середовища і його вплив на процес виховання дає бажаний результат.
Такої думки дотримуються вчені П. Буше, Л. Вервуд, М. Дебесса, А. Жіль, А. Колнер,
В. Реардон, П. Факене.
Беручи за основу сказане, можемо визначити наступні суб’єкти, які впливають на
виховання толерантності особистості у ліцеях Франції.
суспільство
сім’я
культура

економічна
система

школа

особистість

релігія

політична
система

Рис. 1. Взаємодія складових соціуму в процесі виховання толерантності
у ліцеїстів Франції.
Розглянемо роль кожного із названих суб’єктів виховного середовища в реалізації
завдань щодо виховання ліцеїстів, а також зміст, форми ті методи, яким віддають пріоритет
освітяни Франції для формування якостей толерантності учнів.
Уже в молодших класах шкільні психологи разом з учителями проводять моніторинги
сформованості гуманних якостей дітей, за результатами яких розробляються конкретні
рекомендації вихователям для кожного учня щодо корекції відхилень від визначеної норми.
Для цього користуються п’ять рівнів сформованості такої важливої якості дитини як
гуманність:
Перший. Високий рівень характеризується тим, що діти завжди доброзичливі до людей,
що оточують їх, вони готові прийти на допомогу людям похилого віку і молодшим за себе,
охоче допомагають друзям, дбають про успіх всього колективу, проявляють ініціативу в
класі, бережливо ставляться до тварин і рослин, піклуються про них.
Другий. Це рівень дещо вищий ніж середній. Гуманність дітей цього рівня проявляється
у тому, що вони доброзичливі, готові допомогти іншим у випадку явної необхідності.
Дбають про батьків, проте мало ініціативні у домашніх справах. Вони добросовісно
виконують разові доручення, проте потребують постійного нагадування, коли це стосується
довготривалих доручень. У колективних справах класу беруть участь, пишаються успіхами
колективу.
Третій. Середній рівень гуманності. Учні цього рівня розвитку недостатньо піклуються
про членів своєї родини, у домашніх справах беруть участь без натхнення. Вони
допомагають нужденним у випадку, коли їх про це попросять, а допомога не вимагає
великих зусиль. У виконанні разових доручень не відмовляють, проте завдання, які
вимагають значних зусиль і часу, виконують неохоче. Малоініціативні при виконанні
колективних справ, але успіхам групи радіють.
Четвертий. Рівень нижчий за середній. Учні цього рівня розвитку у рідких випадках
виявляють бажання допомогти будь-кому. Турботу про батьків виявляють здебільшого на
словах, у домашніх справах беруть участь під суворим контролем дорослих. Окремим друзям
можуть допомогти, проте ініціативу в колективних справах майже не проявляють. Іграшками
і подарунками діляться неохоче.
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П’ятий. Низький рівень гуманності характерний для дітей-егоїстів, які люблять лише
себе. Зазвичай це єдина дитина в сім’ї, яка звикла до того, щоб будь-яке її бажання
задовольнялось. Такі діти не проявляють турботу про своїх близьких, а тим більше про
інших людей. Нерідко вони глузують із своїх друзів, коли ті допускають якісь помилки у
відповідях на уроці, або отримують негативну оцінку вчителя. Вони зовсім не цікавляться
справами класу, ухиляються від доручень. У них явно завищена самооцінка [6].
Проте, низький рівень турботи про людину у цьому віці не є типовим і за умови
необхідного педагогічного впливу, такі діти швидко “переходять” на більш високі рівні.
Отже, до ліцею приходять учні, які вже певним чином підготовлені до подальшої їх
соціалізації в стінах старшої школи.
Значні виховні результати досягаються в процесі навчання. З цією метою у програми
суспільно-політичних дисциплін включаються тематичні рольові ігри, де “розв’язуються”
важливі соціально-політичні проблеми. Навчальні програми гуманітарних дисциплін
передбачають також розв’язання завдань морального, етичного, інтелектуального виховання
учнів. На особливому місці стоять такі предмети як громадянознавство, література, історія,
географія, суспільствознавство, іноземні мови. Саме вони розглядаються як джерело
духовності, патріотизму, гуманності, толерантності.
Особливу увагу педагогічні колективи ліцеїв приділяють проблемам комунікативної
толерантності як важливому показнику толерантної вихованості учнів. Комунікативна
толерантність  це стійкий особистісний стан, який визначає особливий тип взаємовідносин
індивіда з іншими людьми й характеризується наявністю в свідомості суб’єкта успішного,
особистісно-значущого зразка терпимої комунікативної поведінки і домінантною
спрямованістю свідомості на її виконання. До такого висновку ми дійшли проаналізувавши
філософську, політичну, педагогічну, психологічну літературу. Комунікативна толерантність
вбирає в себе різного роду мотиви, переконання, спрямовані на усвідомлення моделі
можливої поведінки, визначення необхідних способів дій їх оцінки. Отже, комунікативна
толерантність являє собою досить складний синтез взаємопов’язаних компонентів. До них
належать: когнітивний (усвідомлення ідей толерантної комунікації, а саме абсолютна повага
до людини), інструментальний (уміння проектувати свою взаємодію за допомогою набутих
комунікативних умінь), конативний (інтенсивна участь у комунікації, ініціативність,
соціальна відповідальність в ній), емоційний (відношення особистості до процесу і
результатів толерантної комунікації через силу емоцій, задоволення системою
міжособистісних відносин, що виникають). У структурі цього феномену центральну позицію
займає особливе мотиваційно-ціннісне ставлення до комунікації як до рівноправного діалогу.
Успіх в такому діалозі досягається за таких умов: урахування мети і інтересів усіх сторін,
обов’язкове збереження, особливе збереження паритету один до одного, відсутність
агресивності, консерватизму і категоричності в оцінках людей, уміння пристосовуватись до
характерів, звичок, фізичним і психологічним особливостям партнерів, уміння знаходити
спільну мову з різними людьми (відсутність “мовного шаблону”); природність у спілкуванні
з людьми (здатність залишатись самим собою) [4].
Процес формування комунікативної толерантності ліцеїстів являє собою педагогічно
керований рух, в процесі якого відбувається поетапна цілеспрямована зміна особистості [4].
Цей процес складається з чотирьох етапів, які знаходяться між собою в прямій та зворотній
залежності. Етап перший являє собою процес ознайомлення з основними принципами
комунікативної толерантності. Другий етап характеризується практичними заняттями, що
відбуваються під керівництвом педагога. Такі заняття мають на меті сформувати
комунікативні уміння на основі емоційної чарівності комунікативної взаємодії. Одночасно
ліцеїсти отримують інформацію про глобальні проблеми виживання цивілізації та про
безперспективність війн і конфліктів.
Вихованню толерантності сприяє тенденція гуманізації навчально-виховного процесу (у
нас вона лише декларується), яка панує в ліцеях Франції. Посилюється увага до умов життя
школярів. Педагоги намагаються забезпечити комфортну психологічну атмосферу, коли
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заохочуються найменші успіхи дитини, їх пізнавальна, творча активність. Дитина стає
повноправним учасником педагогічного процесу, виникають довіра і невимушеність у
стосунках між суб’єктами навчального процесу, породжується ситуація творчості і радості.
Цьому сприяє також учнівське самоврядування, важливою формою якого є діяльність
шкільних кооперативів.
Важливе місце у вихованні самостійності та активності посідає самоврядування учнів.
Традиційним видом учнівського самоврядування є система, при якій учні допомагають
вчителям підтримувати дисципліну в класі, координувати позашкільну роботу. Зазвичай
подібна система має форму учнівських рад, до складу яких входять учні, вчителі, батьки,
представники адміністрації та суспільства. Переважний напрям їх діяльності  залучення
учнів до життя школи, розвиток в учнів самостійності, вміння відстоювати власні погляди та
вимоги, виховання культури спілкування. Шкільні ради покращили психологічний клімат у
школі. Але вони не допомогли повністю викоренити авторитарні ставлення педагогів до
учнів [3].
Ще однією формою учнівського самоврядування у Франції є шкільні кооперативи 
своєрідна учнівська організація з власним статутом. В них об’єднуються учні класу або
школи разом з викладачами. Кооперативи створюють клуби за інтересами, організовують
походи до музеїв, театрів, виставок. Крім виховного впливу на молодь вони заробляють
кошти на потреби школи, збирають лікарські рослини, працюють на фермах. Статути
шкільних кооперативів пропонують здійснювати корисну діяльність в ігрових формах.
Слід підкреслити, що кооперативи використовуються для більшої мотивації навчальновиховного процесу. Наприклад, керівництво кооперативу може в кінці навчального року
ініціювати виключення із шкільного кооперативу учнів з поганою поведінкою та низькою
успішністю [7].
Надзвичайно важливе значення для виховання толерантності у школі мають міжнародні
обміни як вид культурно-дозвільною діяльності. Під час виїзду за кордон ліцеїсти
пропагандують французьку культуру, осмислюють власне “я” як частини світового
співтовариства, вчаться аналізувати світові проблеми. Педагоги Франції добре розуміють,
щоб жити в мирі, надзвичайно важливо з дитинства формувати досвід взаємодії між людьми,
соціальними групами, суспільними об’єднаннями і державами. Уміння вести діалог,
прагнення до справедливості, толерантності  це важливі характеристики людини третього
тисячоліття. Всьому цьому може навчитись дитина, приймаючи участь у молодому русі під
назвою “дитяча дипломатія”.
Для більш плідної реалізації цієї ідеї в багатьох ліцеях створюються спеціальні дитячі
клуби та об’єднання, пересувні виставки. Як приклад можна навести пересувну виставку
«Караван толерантності»: толерантність, я приймаю її! [5].
Розпочавшись у 1995 р. у рамках міжнародного року толерантності, проголошеного
Організацією Об’єднаних Націй, караван толерантності є найбільш сміливим з усіх проектів
Фонду толерантності. Караван толерантності – пересувна виставка, типу мультимедіа,
педагогічного характеру, яка специфічно орієнтована на підлітків від 13 до 17 років. Ця
виставка створена командою молодих мультиплікаторів та аніматорів багатокультурного та
багатопредметного профілю. Вона складається з трьох етапів, до яких прив’язані тематичні
ситуації. Цей процес зображує неповагу до основних прав (перший етап), колективну
дискримінацію та її крайні прояви, такі як геноцид та холокост (другий етап), та, нарешті,
сучасні проблеми молоді (третій етап).
Караван толерантності бажає бути, насамперед, засобом мобілізації разом з численними
учасниками шкільного середовища. Поліцейські та шкільні служби, комунальні організації
та соціальні клуби залучаються, щоб збільшити таким чином зусилля, скеровані на
популяризацію та узгодженість дій щодо толерантності, поваги та демократії.
Вихователі, соціальні діячі, пасторальні аніматори також запрошуються на
консультативні зустрічі, щоб вони мали змогу належним чином підготуватися перед кожним
візитом та забезпечити продовження після цієї первинної сенсибілізації. Ці учасники
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отримують керівництво для подальших дій. Караван бажає залишити слід усюди, де він
буває, змушуючи кожне суспільство розвивати власний проект та продовжувати розпочату
справу.
Презентація проекту у рамках сесії викликала слушний резонанс. Ось декілька питань,
які задавали та які були предметом дискусії:
 Чи потрібно бути завжди толерантним? Певно, що ні. Але як провести межу? Деякі
ситуації ясні, але інші – ні.
 Як поважати думку іншого та утверджувати власну думку, коли вони протилежні?
 Як відрізнити ситуації, які вимагають протидії? Чому, наприклад, не говорити про
геноцид палестинського народу?
Багатокультурне молодіжне кафе (керівник Домінік Рішап, група з дванадцяти хлопців і
дівчат). Багатокультурне молодіжне кафе – це організація без мети отримання прибутку, яка
створена для потреб молоді області Монреаль-Норд з 1983 р.; вона має за мету встановити
постійний обмін між молоддю різних культур від тринадцяти до тридцяти років, створюючи
сприятливий клімат для особистого розвитку, інтеграції, ініціативи та участі громадян.
Внести театр у комунальну перспективу, створити почуття приналежності серед молоді,
сприяти пробудженню артистичних талантів та розумінню місця молоді у суспільстві,
викликати бажання брати участь, стати акторами-діячами у своєму колективі –ось головні
цілі, які ставить перед собою ця група.
“Середовище творчості у культурі і, особливо, театрального вираження складає основу
діяльності багатокультурного молодіжного кафе. Таким чином, для нас кожен має паросток
художнього таланту, який ховається на дні “я”, і досить тільки виявити, розвинути і оцінити
його, щоб особистість почала вірити у свої можливості, отримала впевненість у собі,
покращила свої манери поведінки та здатність взаємодіяти з іншими . Саме це може
допомогти у досягненні нею достатньої впевненості, щоб подолати нові труднощі, зробити
вибір у відповідності з її життєвими пріоритетами” [5].
Ці молоді люди створюють протягом 20 хвилин два театральні дійства, виражаючи
расову дискримінацію, насильство, а також неприйняття та біль, що супроводжують їх. Але
також, і з такою силою вони виражають надію, енергію, солідарність та взаємоповагу. Не
слово, а потік енергії та емоцій виник у серці кожного учасника, який таким чином зміг
відтворити пережитий досвід та силу взаємодії.
У молодіжному кафе ведеться постійна пропаганда ідей миру, взаєморозуміння,
толерантності. Періодично кафе разом з іншими дитячими клубами бере участь у
загальнонаціональній акції “преса в школі”. Тисячі молодих французів спілкуються у
прямому телеефірі з гострих світових проблем.
Значну роль у вихованні толерантності відіграють засоби масової інформації  так звана
паралельна школа. Педагоги вважають необхідним серйозно враховувати творчі та руйнівні
можливості паралельної школи.
Пріоритетним у цій справі є телебачення, зокрема, навчальне, яке допомагає прилучити
школярів до загальнолюдських і національних цінностей.
Серед інших форм виховання толерантності пов’язаних із мас-медіа, на особливому
місці знаходиться діяльність, що отримала назву “преса в школі”. Її завдання полягає в тому,
щоб допомогти учням вірно зрозуміти і засвоїти різноманітну інформацію, що надходить із
газет і журналів [1]. Періодично проходять загальнонаціональні кампанії “преса в школі”.
Одна з них проходила в січні-березні 1991 року. В ній брало участь близько 2,5 тис.
навчальних закладів. Протягом декількох місяців школярі з Бордо ділилися в прямому
телевізійному ефірі з учасниками з інших міст досвідом підготовки шкільної газети.
Учасники клубів обговорюють досить складні теми (локальні війни, міжнародний
тероризм, смертне покарання, євроінтеграція).
Чинне місце у всебічному вихованні підростаючого покоління належить релігії.
Як і в Україні, у Франції державна школа відокремлена від церкви. Проте, вплив церкви
на виховання школярів надзвичайно великий. Школи, що належать до релігійних
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організацій, укладають спеціальні контракти з державою, на підставі яких уряд бере на своє
забезпечення вчителів конфесійних шкіл. Закони Бражне 1951 року та Дебре 1959 року
забезпечують всебічну підтримку католицьким школам з боку держави, крім того, закон
Дебре надає можливість католицькій церкві проводити релігійне виховання в державних
школах (щоправда у позаурочний час).
У змісті сучасного релігійного навчання і виховання чітко простежуються пріоритет
знань, які формують високі людські якості, зокрема, толерантність, доброту, співчуття і
повагу до людини. Варта на уваги та є характерною для сучасного релігійного виховання
католицька концепція “неотомістів” (започаткована ще середньовічним філософом і
богословом Хомою Аквінським) [2].
За сучасних умов змінюється зміст, форми та методи релігійного виховання,
підкоряючись необхідності пристосовуватись до наявних соціально-економічних умов
життя. Це виявляється, передусім, у новому тлумаченні самого поняття “релігія”. Нове
трактування розглядає зв’язки людини не лише з Богом, але й зі світом, що її оточує. Тому
основне завдання релігійного виховання є не лише залучення до віри в Бога, а й формування
учня як “homo politicus” та “homo socialis”, в якому обов’язково мають бути притаманні як
почуття обов’язку, відповідальності перед суспільством, державою, прагнення боротися за
подальший розвиток демократичних основ Франції, так і високі моральні якості: доброта,
толерантність, висока духовність та моральність.
Існуючий довід виховання толерантності у Франції, яка раніше, ніж в Україна,
зіткнулась з проблемою багатокультурності, є гідним для вивчення та аналізу. Його
конструктивне використання в практичній діяльності сучасної української системи освіти та
позашкільній роботі може бути корисним для більш ефективного вирішення завдань,
пов’язаних з формуванням толерантних взаємовідносин у суспільстві.
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О.І. Матяш, Н.В. Візняк
м. Вінниця
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В
УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ШКОЛИ НА 12-РІЧНЕ НАВЧАННЯ
Освіта в Україні стає важливою галуззю соціально-економічних, духовних і культурних
перетворень. У контексті останніх суспільних змін завдання школи – виховати покоління
активних і творчих особистостей, які здатні нестандартно підходити до вирішення
практичних проблем, пропонувати нові та оригінальні рішення. Розв’язання цього завдання
значно залежить від професійної компетентності сучасного вчителя.
Розглянемо типові умови, в яких формується молодий вчитель після закінчення навчання
у вищому навчальному закладі :
1. Вчитель набуває першого досвіду спілкування у педагогічному колективі, який має
певні традиції та стиль відносин. Для молодого вчителя в школі здебільшого визначається
наставник, який має допомагати на першому етапі педагогічної діяльності. Допомога інших
вчителів – предметників при цьому завжди є бажаною. На першому етапі професійного
становлення молодому вчителю необхідно знайти спільну мову з колегами, здобути їх довіру
і повагу. Якщо між вчителями налагоджується взаєморозуміння та добрі стосунки, то
працювати в такому колективі комфортно і спокійно, процес становлення проходить
безболісно.
2. Молодий вчитель знаходиться в умовах випробування знань змісту навчального
матеріалу шкільної математики. Відповідні знання отримані у процесі навчання в
університеті, в більшості випадків є формальними, бо формувались при засвоєнні
невеликого курсу методики навчання математики і використовувались лише в процесі
педагогічної практики в школі. Вивчення математичних дисциплін у ВНЗ, як свідчить досвід,
часто не має явного бажаного впливу на належне усвідомлення змісту навчального матеріалу
шкільної математики.
Молодий вчитель шляхом спроб і помилок, шляхом набуття досвіду навчання учнів, має
усвідомити взаємозв’язки
між окремими частинами і розділами шкільного курсу
математики, роль кожного поняття у процесі формування знань та умінь учнів з математики.
3. Набуті в процесі навчання у ВНЗ знання з педагогіки, психології, методики теж не
відразу дають бажаний ефект. Молодий вчитель знаходиться в умовах адаптації теорії до
практики, має відбутись перехід від знань до умінь. Вивчити, зрозуміти учнівський колектив;
продіагностувати і спрогнозувати поведінку і научуваність кожного учня; виробити і
вивірити власний стиль спілкування з учнями на уроці, який гармонізує з особливостями
власного характеру, інтуіції, організаторських здібностей.
Важливо набути впевненості у власних діях, отримавши перші результати педагогічної
діяльності. Відпрацювання власної педагогічної техніки – одне з головних завдань
професійного становлення.
4. Досягати кожному досвідченому вчителеві навчальних, виховних та розвиваючих
цілей, безумовно, допомагає навчально – методичне оснащення, яке з кожним роком
доповнюється, удосконалюється і згодом сприймається як вагоме надбання і підмога в
роботі. Добре продумане і відібране навчально-методичне оснащення набуває рис
навчально-методичного комплексу і включає, зокрема:
– навчальні та методичні посібники;
– плани-коспекти уроків;
– тексти тематичних робіт (контрольні, самостійні...);
– роздатковий матеріал для реалізації диференційованого навчання;
– наочність і т.п.
З часом кожен вчитель накопичує такі важливі для професійної діяльності матеріали, які
в переважній більшості випадків є індивідуальною властю вчителя.
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Молодий вчитель на етапі свого становлення не тільки не має такого комплексу, а й
іноді має недостатнє уявлення про те, як і навіщо його створювати. Перші роки роботи в
школі мають вирізнятися кропіткою роботою з компонування та створення відповідного
навчально-методичного оснащення.
Однією з типових помилок вчителів-початківців на цьому етапі є, наприклад, буквальне
використання готових планів-коспектів уроків з математики розроблених (можливо
опублікованих) іншими вчителями.
Якщо порівнювати умови професійного становлення вчителя математики, наприклад, 10
років тому і сьогодні, то є цілий ряд відмінностей у цьому процесі.
Раніше, починаючи професійну діяльність, молодий вчитель зустрічав в школі
досвідченого вчителя, впевненого в своїх знаннях: щодо змісту навчальних програм, щодо
вимог до рівня знань та умінь учнів з математики; щодо мети, завдань, основних технологій
навчання математики в школі. Адже програми з математики були єдині, підручники
єдиними, вимоги вивірені часом і досвідом.
Сьогодні вчитель має змогу обирати навчальні програми, обирати підручники з
альтернативних. Вчитель, зокрема математики, має завдання здійснювати навчання в умовах
диференціації, можливо вже і особистісної орієнтації.
Вчитель має перебудуватись на навчання в 12-річній школі. Вчитель має рекомендації до
перебудови навчального процесу у напрямі активних форм організації навчання:
інтерактивні технології, інтеграція, тощо. З одного боку це все, безумовно, прогресивні ідеї
реформування школи. З іншого, впевнених, переконаних у власній діяльності вчителів
(навіть із значним стажем роботи) в школі сьогодні небагато. Молодий вчитель вже може
сьогодні і не отримати відповіді на всі питання у досвідченого вчителя. Навіть навпаки,
вчитель із значним стажем роботи у школі, розраховує на допомогу випускника вищого
навчального закладу, наприклад, в питаннях реформування шкільної математичної освіти.
Особливо гострими є питання:
– особливостей навчання математики в умовах 12-річної школи;
– критеріїв обліку навчальних досягнень учнів з математики;
– системності вмінь і глибини знань учнів з математики;
– перспектив державних атестацій знань учнів з математики, зокрема, зовнішнього
тестування.
В цих умовах:
– по-перше, виникає необхідність переосмислення, удосконалення навчальних програм
дисциплін у ВНЗ, спрямованих на безпосередню фахову підготовку вчителя математики;
– по-друге, виникає гостра необхідність, зокрема, методичної допомоги вчителюпочатківцю на етапі професійного становлення в нових умовах розвитку школи в Україні;
– по-третє, актуальним є питання пошуку форм і прийомів спілкування вчителів-початківців,
або спілкування з вчителями-початківцями, оптимальних для позитивного впливу на формування
фахової компетентності вчителя в перші роки роботи в сучасній школі.
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В.О. Подоляк
м. Вінниця
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
Проблема у загальному вигляді формулюється виходячи з нових завдань освіти у ХХІ
столітті, яка вимагає застосування в широкому масштабі інноваційних педагогічних
технологій, що базуються на фундаментальних епістемологічних та герменефтичних
аспектах педагогіки і дидактики, пов’язаних з мистецтвом розуміння та високою
комунікативною культурою. Дана проблема тісно пов’язана із важливими науковими і
практичними завданнями щодо потреби застосування варіативних методик, які активізують
розумову діяльність учнів та творчо організовують набуття ними освіти [1, с. 16-17].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми свідчить про багатосторонній підхід щодо класифікацій та застосування сучасних
педагогічних новітніх технологій, що впроваджуються в Україні. Так в навчальнометодичному посібнику „Освітні технології” висвітлено технологічний підхід в освіті,
розкрито ряд технологій, зокрема, Вальдорфська педагогіка, технологія саморозвитку
(М. Монтессорі), технологія організації груп навчальної діяльності школярів та інші, всього
дванадцять технологій, серед яких – проектна технологія, яка широко буде застосовуватись
в трудовому навчанні [2, с. 148-162].
В посібнику „Сучасні шкільні технології” досить детально різними авторами розкрито зміст
інтерактивних технологій, модульних технологій, продуктивного навчання і, що особливо важливо
для трудового навчання – проектні технології, в яких приведена досить повна класифікація. Однак
метод проектів визначено лише у загальному контексті освіти [3, с. 31-38].
Повно і глибоко, на нашу думку, висвітлено суть, структуру, характеристику основних
етапів, критерій оцінювання, а також застосування методу проектів в проектно –
технологічній діяльності учнів в „Методиці організації проектно – технологічної діяльності
учнів на уроках обслуговуючої праці”, в якій описано типи проектів, що використовуються в
трудовому навчанні [4, с. 6-33].
Серед невирішених частин загальної проблеми – застосування проектних технологій в
трудовому навчанні для підвищення компетентності учнів загальноосвітніх навчальних
закладів та майбутніх вчителів. Метою даної статті є поглиблений аналіз методу проектів та
пошуку шляхів його примінення на уроках трудового навчання та при підготовці вчителів.
Основними завданнями дослідження є короткий історичний екскурс, узагальнення
класифікації методу проектів, розкриття його суті та змісту, методики застосування та
шляхів підвищення компетентності майбутніх вчителів трудового навчання, а згодом – учнів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Метод проектів виник у 20-ті роки минулого століття у США як „метод проблем” у
межах гуманістичного напряму у філософії та освіті і в педагогічних поглядах Джона Дьюї.
У ньому реалізовані ідеї побудови навчання на активній основі, через доцільну діяльність
учня, у співвідношенні з його особистим інтересом що до цих знань, адже надзвичайно
важливо показати дитині її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином
вони можуть їй знадобитись у житті [3, с. 148-149 ].
Проблема має бути тісно пов’язаною з реальним життям та власним досвідом, знайома і
значуща для дитини, причому для її розв’язання дитині необхідно застосовувати здобуті
знання або ті, що ще належить здобути в майбутньому.
Послідовник Дж. Дьюї – В.X. Кілпатрик значно вдосконалив систему роботи над
проектом. Під проектом у той час розуміли цільовий акт діяльності, в основі якого лежить
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інтерес дитини. Зокрема В.X. Кілпатрик дав таку класифікацію проектів, яку варто навести
повністю:
– створюваний (продуктивний) проект, пов’язаний з трудовою діяльністю дитини –
доглядом за рослинами і тваринами, підготовкою макета, конструкторською діяльністю
тощо, що особливо важлива для трудового навчання;
– споживчий (його метою є споживання у найширшому розумінні, включаючи розваги) –
підготовка екскурсій, розробка і надання різних послуг (ремонт одягу, взуття, інформаційні
послуги тощо), проекти розв’язання проблем життєзабезпечення тощо;
– проект розв’язання проблеми (науково-дослідницький проект);
– дослідження впливу умов догляду за рослинами на врожайність, фізико-математичні
проекти, технічні проекти, проекти розв’язання історичних або літературних проблем (які, як
правило, поєднуються з дискусійними формами роботи) тощо;
– проект-вправа (проекти навчання і тренування для оволодіння певними навичками).
Існують і інші більш сучасні класифікації проектів, приклади яких будуть наведені нище.
Методологічні засади роботи над проектом включали: усвідомлення учнем мети, завдань
оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за детальним затвердженим
планом, підбиття підсумків у вигляді письмового звіту тощо .
Ідеї проектного навчання впроваджувалися також в Росії практично одночасно з
розробками американських вчених. Так у 1905 p. під керівництвом відомого педагога
С.Т. Шацького було створено групу працівників, які активно запроваджували проектні
методи у практику роботи.
У колишньому Радянському Союзі ідеї проектування почали широко використовувати і
включати в навчально – виховний процес школи, однак, на жаль, недостатньо продумано і
послідовно, через що постановою ЦК ВКП(б) 1931 року метод проектів було заборонено.
У наш час повернення до методу проектів відбувається досить повільно,
використовуються лише окремі елементи цієї технології. У школах США, Великої Британії,
Бельгії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії ідеї гуманістичного підходу
Дж. Дьюї та В.Х. Кілпатрика набули більшого поширення завдяки раціональному поєднанню
теоретичних знань з їх практичним застосуванням для розв’язання конкретних проблем
довкілля у спільній діяльності школярів.
Згодом ідея методу проектів в країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема в Україні, зазнала
значної еволюції: з ідеї вільного виховання, ідея проектування у наш час стає інтегрованим
компонентом сучасної розробленої і структурованої системи освіти [2, с. 31-38].
Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання в процесі
трудової діяльності, конкретної праці учня, на основі вільного вибору, з урахуванням його
інтересів. Мета учня – усвідомити потребу у можливості застосовувати ті знання на
практиці, які він одержав у навчанні: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я
можу ці знання застосувати». Мета педагога – це прагнення знайти розумний баланс між
академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками [2, с. 156-157].
У загальних рисах, навчальне проектування орієнтоване на самостійну діяльність учнів –
індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу.
Проектування вимагає розв’язання учнем або групою учнів якої–небудь проблеми, яка
передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з
другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.
Проектна технологія в трудовому навчанні передбачає використання вчителем
сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, форм,
засобів, орієнтований на конкретний теоретичний або практичний результат, що значно
підвищить компетентність учнів в галузі сучасного виробництва.
Під „компетентністю” ми розуміємо не лише високий рівень знань та вмінь особистості в
даній галузі і достатній досвід, а і вміння вирішувати швидко і об’єктивно не передбачувані
різноманітні, особливо екстремальні ситуації, які можуть виникнути в процесі трудової
діяльності.
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Наукові дослідження і практичний досвід свідчать, що ефективність застосування проектного
методу буде вищою, якщо ті, що навчаються, оволодіють методологічними засадами та прийомами
реалізації цього методу в практичній трудовій діяльності. Такого підходу вимагають нові Державні
стандарти середньої загальної освіти, зокрема Стандарт змісту освітньої галузі „Технології” і
програми з трудового навчання для 5–9 класів ЗНЗ [6; 7].
Нагадаємо, що суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних
економічних, техніко – технологічних та інших проблем, що передбачають володіння
визначеною системою знань та через проектну діяльність. Проектна технологія передбачає
розв’язання однієї або цілої низки проблем, показ практичного застосування одержаних
знань, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний
їх баланс на кожному етапі навчання.
Особливостями застосування методу проектів у трудовому навчанні є потреба в
уточненні методологічних засад цієї технології. Метою навчального проектування є
створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є
індивідуальний досвід проектної діяльності учня на уроках трудового навчання [4, с. 6-13].
Наука свідчить, що продуктивна діяльність, перш за все, плідна для освіти, є
індивідуальною дією, результатом якої може бути корисний виріб або нематеріальний
продукт і вона має практичну цінність. Оскільки таке навчання розвивається у продуктивній
діяльності, воно розширює суб’єктивність в процесі самовизначення, а також творчості і
конкретної участі в продуктивній праці.
Використання технології вирішує цілу низку різнорівневих дидактичних, виховних і
розвивальних завдань: розвиває пізнавальні навички учнів, формує вміння самостійно
конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно
розвиває критичне мислення, сферу комунікації тощо.
Серед завдань проектної технології – навчити здобувати ці знання самостійно, вміти
застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; сприяти учневі у здобутті
комунікативних навичок, працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі і соціальні ролі
(лідера, виконавця, посередника тощо); розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими
культурами, різними точками зору на одну проблему; прищепити учням уміння користуватися
дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору,
висувати різні гіпотези, уміти робити висновки тощо [2, с. 150-151].
Перед застосуванням проектної технології на занятті варто ознайомити учнів з такими
поняттями, як проект, проектна діяльність, продуктивна діяльність, інтегрування знань,
пізнавальний інтерес, суб’єкт діяльності; діяльність учня, інтегрування знань, суб’єкт
діяльності.
Проектна технологія потребує виконання вчителем таких основних організаційних вимог:
– наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що
потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв’язання (наприклад,
дослідження демографічної проблеми у різних регіонах світу; проблема впливу кислотних
дощів на довкілля тощо);
– практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів
(наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний стан певного регіону, фактори,
що впливають на цей стан, тенденції щодо розвитку цієї проблеми, спільний випуск газети,
альманаху з репортажами з місця подій);
– самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
– структурування змістової частини проекту (з указуванням поетапних результатів);
– використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань,
що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв’язання, обговорення методів дослідження,
оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків,
коректування, висновки [7, с. 59].
Теоретичне дослідження і практичний досвід свідчать про застосування таких типів проектів:
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– дослідницькі проекти, які потребують добре обміркованої структури, визначеної мети,
актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості
методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю
підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми
дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів,
визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв’язання проблеми і намічення
шляхів її розв’язання;
– творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності
учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою
логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про
заплановані результати і форму їх представлення – рукописний журнал, колективний колаж,
відеофільм, вечір, свято тощо. і тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет
журналу, альбому, газети;
– ігрові проекти – учасники беруть собі визначені ролі, «обумовлені характером і
змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі
особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими
учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом
діяльності є гра;
– інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт,
явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення
фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної
корекції у ході роботи над проектом. Структуру такого проекту можна позначити таким
чином: мета проекту, його актуальність; методи отримання (літературні джерела, засоби
масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні, інтерв’ю, анкетування тощо) та
обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані
висновки); результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм); презентація (публікація, у тому
числі в електронній мережі, обговорення у телеконференції). Такі проекти можуть бути
органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем;
– практико-орієнтовані проекти – результат діяльності учасників чітко визначено з
самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма,
рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного саду). Проект потребує складання
сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо
важливими є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та
презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику.
За характером контактів проекти поділяються на внутрішні та міжнародні. Внутрішніми
називають проекти, організовані або всередині однієї школи, або між школами, класами
всередині регіону, країни. У міжнародних проектах беруть участь представники різних країн,
для їх реалізації можуть застосовуватися засоби інформаційних технологій.
За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні та групові.
За тривалістю проведення проекти розрізняють короткодіючі (кілька уроків з програми одного
предмета), середньої тривалості (від тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців) [2, с. 152-154].
На практиці частіше застосовуються змішані типи проектів, які описані досить детально
в науковій літературі [8; 9; 10]. Крім того, важливо організувати незалежну оцінку виконання
проекту, що дозволить підвищити ефективність його виконання, усунути труднощі, вносити
вчасну корекцію. В ігрових проектах, що мають характер змагання, може використовуватися
бальна система. Важко оцінювати проміжні результати у творчих проектах. Але здійснювати
моніторинг обов’язково необхідно, з метою своєчасної допомоги.
Оскільки, проекти можуть бути досить складними, то варто ознайомити учнів та
студентыв з етапами їх реалізації. Схема оформлення проекту може бути наступною:
I етап – вибір напряму і формування назви проекту: включає узагальнену назву
проблеми, коло питань; визначення (виділення) загального напряму або пріоритетних
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(окремих) напрямів, оформлених у підпроекти. Визначають напрям і формують назву
проекту всі члени колективу спільно, включаючи педагогів та учнів.
II етап –написання проекту за розділами:
1. Актуальність, необхідність, значущість обраного напряму (чому саме цей проект
обрано).
2. Мета і завдання проекту:
2.1 Довготривалі:
– створення чогось нового (за структурою, підходами, концепцією навчально-виховного
процесу);
– нові технології, методики;
– можлива розробка дослідження за проектом;
– визначення очікуваних результатів;
– планування «продукту» в результаті виконання програми (посібника, сценарію,
технології, плану, нової програми);
2.2 Короткодіюча мета, завдання – визначення конкретної мети, завдань на визначений період.
3. Визначення етапів реалізації проекту:
3.1 Зазначаються терміни початку і закінчення проекту;
3.2 Закінчення проекту визначається етапністю реалізації проекту;
3.3 Зазначаються часові інтервали кожного етапу: запису проекту, І етапу, II етапу тощо.
4. Механізм реалізації проекту. Пояснення – Як? Яким чином? За допомогою яких
засобів буде реалізовано проект? Плани апробації конкретних справ, акцій, заходів згідно з
визначеними етапами.
5. Обов’язки та відповідальність учасників реалізації проекту:
– хто відповідає за проект?
– хто і за що відповідає всередині проекту?
– хто допомагає в реалізації проекту?
6. Очікувані результати:
– які конкретні результати ви очікуєте одержати на кожному етапі і після завершення проекту?
7. Оцінка й самооцінка проекту.
Коли та з якою періодичністю будуть оцінювати виконання проекту (один, два, три,
чотири рази на рік)? Хто візьме участь в оцінюванні: самі учасники, експерти, управлінські
структури? Форми контролю (самоконтролю) й оцінки (самооцінки). В якій формі буде
подано інформацію про хід проекту (звіт, конкретні матеріали, сценарії, розробки, нові
проекти тощо)?
8. Бюджет, ресурсне забезпечення (приблизний бюджет, ураховуючи всі види витрат,
необхідних для успішної реалізації проекту).
Успішність реалізації проектної технології залежить від рівня кваліфікації вчителя
трудового навчання, який має дотримуватися таких вимог: вміння користуватися проектною
технологією, що є показником високої кваліфікації педагога, його інноваційного мислення,
орієнтації на особистісний і професійний розвиток дитини у процесі навчання [5, 155-156].
Під час організації навчального проектування вчитель виконує такі функції: допомагає
учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом; сам є джерелом інформації;
координує весь процес роботи над проектом; підтримує і заохочує учнів; підтримує
неперервний рух учнів у роботі над проектом. Треба вміти допомогти учневі, не виконуючи
роботи замість нього.
Вчитель повинен не лише добре знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним
в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення. Він повинен добре знати своїх учнів, їхні
можливості, інтереси, бажання. Психологічна грамотність і компетентність вчителя вкрай
важливі для організації проектної діяльності учнів.
Педагог повинен бути комунікабельним, особливо під час організації складних технікотехнологічних проектів, емпатійним, толерантним. Особливу роль відіграють креативні здібності
вчителя трудового навчання, його творчий потенціал, досвід творчої діяльності, адже педагогічна
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професія є одна з найбільш творчих. Від педагога очікують не тільки досконалого володіння предметом,
який він викладає, а й володіння педагогічною психологією, мистецтвом акторської майстерності,
оскільки вчитель впливає на учнів яскравістю власної особистості, так як її самоцінність надзвичайно
важлива у проектній технології.
З даного дослідження можна зробити такі висновки: проектна технологія має тривалу
історію – від досліджень Дж. Дьюї, В.Х. Кілпатрика до застосування його в навчальних
закладах колишнього Радянського Союзу, зокрема України; метод проектів має складну
класифікацію і потребує глибокого вивчення методологічних засад; за певних умов
виконання сформульованих нами вимог може стати ефективним засобом для підвищення
компетентності вчителів трудового навчання та учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
виконання вимог Державних стандартів освіти загальноосвітніх і вищих навчальних
закладів.
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УДК 37.035.3
Н.В. Слюсаренко
м. Херсон
СТАНОВЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД НА ХЕРСОНЩИНІ
Сьогодні, коли у частини сучасної молоді спостерігається відсутність бажання працювати
особливо в сфері сільськогосподарського виробництва, коли роботу в цій галузі хлопці і дівчата
вважають не престижною, науковці та педагоги-практики намагаються знайти ефективні форми
підготовки підростаючого покоління до трудової діяльності. Розв’язання проблеми можливе
шляхом звернення до історичних надбань вітчизняної школи, зокрема до історії становлення
трудового навчання і виховання в умовах загальноосвітнього навчального закладу.
Слід зауважити, що проблема трудової підготовки молоді неодноразово ставала об’єктом
дослідження вітчизняних науковців. До неї в різні історичні періоди зверталися А. Макаренко,
В. Сухомлинський, І. Ткаченко, а також наші сучасники А. Вихрущ, Р. Гуревич, С. Дем’янчук,
Л. Єршова, О. Лихолат, В. Мадзігон, В. Сидоренко, Т. Сухенко, Г. Терещук та ін. Значну роль
трудового навчання і виховання в у загальноосвітньому навчальному закладі підкреслював і
Д. Тхоржевський, роботи якого є джерелом ідей для вчителів трудового навчання.
Одними із найбільш важливих в процесі становлення трудової підготовки молоді в Україні
були 50-ті роки ХХ століття, коли в загальноосвітніх школах не лише відновлене трудове
навчання, а й запроваджене виробниче навчання та розпочали роботу перші учнівські виробничі
бригади. На жаль, діяльність цих бригад у педагогічних дослідженнях висвітлена ще не достатньо.
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До того ж із загального процесу майже не виділені особливості організації роботи в учнівських
виробничих бригадах, які працювали в регіонах України.
З огляду на актуальність даної проблеми та недостатню увагу до неї ми поставили за мету
здійснити аналіз процесу становлення учнівських виробничих бригад на Херсонщині.
Значну допомогу у цьому плані надали численні архівні матеріали, які довели, що учнівська
виробнича бригада починаючи з кінця 50-х років ХХ століття і протягом тривалого періоду була в
Україні однією із найбільш ефективних форм трудової підготовки молоді.
А починалося все з першої учнівської виробничої бригади, що була створена в Росії в 1955
році. Ініціаторами її створення стали Григорополіська середня школа та правління колгоспу
„Росія” Ставропольського краю. Для організації роботи бригади було виділено земельну ділянку,
необхідну сільськогосподарську техніку та знаряддя праці. На земельній ділянці учні вирощували
польові та овочеві культури, плодові дерева [9, с. 431].
В Україні першу учнівську виробничу бригаду організовано в Богданівській середній школі
Кіровоградської області [8]. Багаторічний досвід роботи цієї школи показав, що найбільш доцільною
формою організації трудової діяльності старшокласників є саме учнівська навчально-виробнича
бригада, яка функціонує успішно лише за умов наявності навчально-дослідницького господарства.
Таке господарство було організовано при школі в 1958 році. Воно складалося з угіддя, на якому
вирощували польові і городні культури, садка, пасіки; різноманітної сільськогосподарської техніки;
ручних знарядь праці; транспорту; посівних матеріалів, добрив, отрутохімікатів, а також з групи
тварин, що знаходилися на фермах колгоспу, але за ними доглядали школярі. На базі навчальнодослідного господарства здійснювалася продуктивна праця та дослідницька робота щодо вивчення і
впровадження нових методів вирощування високого врожаю сільськогосподарських культур та
підвищення продуктивності тварин [13, с.75].
Однією із перших була також бригада Заруддянської середньої школи, що на Полтавщині, яка
розпочала свою роботу в кінці 1956 року. У створенні цієї бригади значну допомогу надало
правління колгоспу імені Кірова, Потіцька МТС та Міністерство сільського господарства. Зокрема
було виділено 100 га орної землі і 10 га під фруктовий сад, необхідний інвентар, 4 трактори та інші
сільськогосподарські машини, а міністерство відпустило для будівництва майстерень і польового
табору необхідну кількість лісоматеріалів та передало школі вантажну автомашину [12, с. 8].
Заслуговує на увагу система управління учнівською виробничою бригадою Заруддянської
середньої школи. Вищим органом управління були загальні збори членів бригади, які
обговорювали та затверджували виробничий план і обирали раду бригади. В раду бригади
входили: директор школи, педагог-вихователь, агроном та бригадир тракторної бригади,
представники правління колгоспу, а також бригадир, його заступник, обліковець, помічник
обліковця та 10 ланкових. Кожна ланка поєднувала учнів одного класу [12, с.9].
У 50-ті роки ХХ століття прообрази учнівських виробничих бригад виникають в багатьох
навчальних закладах України. Це особливо стосувалося сільських шкіл, серед яких і Станіславська
середня школа Білозерського району Херсонської області [5, с. 17]. Існують дані, що в цій школі
ще на початку 50-х розпочала роботу перша в Херсонській області „учнівська навчальновиробнича бригада” [2, с. 17], яка споруджувала і ремонтувала будинки колгоспників. У 1954 році
учнів школи, починаючи з 5-6 класу, почали залучати до посильної праці в
сільськогосподарському виробництві, а група дев’ятикласників у цей період „обробляла в колгоспі
10 гектарів кукурудзи і проводила на цій ділянці дослідницьку роботу” [5, с. 16]. Школярі плідно
співпрацювали з місцевим колгоспом (вирощували фруктові й декоративні дерева, висаджували
парки тощо) [2]. Члени учнівської бригади працювали також на кролефермі артілі ім. 40-річчя
Жовтня, на птахофермах, в городній бригаді [1, с. 35]. До того ж школа мала кращу в районі
теплицю, „де котлован, підмурок, стіни, дах, рами, система опалення, коробки для висіву ранніх
культур виготовлені учнями так само, як і невеликий парник” [1, с. 38]. Як бачимо, учні вдало
поєднували навчання з працею не лише в школі, а й поза нею.
Наслідуючи приклад ставропольців, у січні 1958 року колективом Золотобалківської СШ
Нововоронцовського району Херсонської області теж створено учнівську виробничу бригаду, до
складу якої ввійшли учні 8-10 класів. Вони вирощували гібридне насіння кукурудзи [7, арк. 85].

120

Досвід роботи перших учнівських бригад став гарним прикладом для наслідування. Вже через
кілька років, як показує аналіз звіту Херсонського обласного відділу народної освіти про роботу
шкіл і органів народної освіти за 1958-1959 навчальний рік, у колгоспах і радгоспах області
працювало 234 учнівські виробничі бригади, які об’єднували 11442 школярів. Вони обробляли
5408 га землі, на яких були розташовані: кукурудза – 3514 га, сади – 376 га, цукрові буряки – 66 га,
парки – 58 га, городні культури – 146 га, виноградники – 348 га, інші сільськогосподарські
культури – 900 га [11, арк. 98].
Крім того учнями було посаджено: фруктових дерев – 49308 шт., декоративних дерев – 77372
шт., кущів винограду – 80292 шт., декоративних кущів – 50257 шт. [4, арк. 98].
Архівні дані свідчать, що в 1959 році учнівськими бригадами Херсонщини було зібрано 3515
тонн кукурудзи, 4839 тонн різних овочів, 810 тонн винограду, 246 тонн фруктів, 226 тонн
цукрових буряків. Школярі також виростили сотні тисяч саджанців винограду, плодових і
декоративних дерев. Члени учнівських виробничих бригад області виростили в школах і на
фермах колгоспів та радгоспів 27700 голів птиці, 57000 кролів, 3812 свиней, 590 телят, здали
державі 4600 центнерів м’яса [10, арк. 70-71].
У цей період найбільш змістовною та організованою була робота в бригадах таких шкіл
Херсонської області:
1. Бригада Рубанівської СШ В.-Лепетиського району, яка обробляли 400 га кукурудзи.
2. Бригада СШ радгоспу „Радянська земля” Білозерського району. Вона вирощувала 3040
курчат і 350 голів свиней.
3. Бригада Горностаївської СШ. Її члени обробляли 30 га сортової кукурудзи, 46 га баштану, 7
га рицини, 25 га сорго та вивезли на поле 300 тон добрив [11, арк. 97-98].
Особливо цінним було те, що школярі, працюючи в бригадах, не лише допомагали колгоспам
і радгоспам, а й самостійно вирощували високі врожаї, проводили дослідницьку роботу. В процесі
роботи вони оволодівали науковими знаннями, розширювали свій політехнічний кругозір,
засвоювали передові прийоми агротехніки, знайомились з досягненнями сільськогосподарської
науки і практики, а головне застосовували набуті знання в реальних умовах механізованого
виробництва в ході суспільно корисної виробничої праці.
Інтерес до дослідницької роботи виявляла значна кількість школярів. Так, учні Асканійської
школи разом з науковцями Асканійського інституту та під їх керівництвом проводили досліди з
вирощування кукурудзи в засушливих степах Таврії, а юні виноградарі Киндійської школи на
дослідних ділянках отримували по 100 і більше центнерів винограда з кожного гектара [6, с. 17].
Слід зауважити, що учнівські виробничі бригади часто збирали на своїх полях урожай значно
більший, ніж колгоспи і радгоспи. Так, бригада Першотравневої СШ В.-Рогачицького району
виростила на площі 18 га по 28 центнерів кукурудзи, тоді як в радгоспі „Рогачик” урожай становив
18 центнерів з гектара [10, арк. 71].
В 1959 році найкращі показники мала бригада В.Благовіщенської СШ Горностаївського
району, яка складалася з 110 учнів 8-10 класів. На озброєнні цієї бригади були 3 трактори, 3
культиватори, квадратногніздова сівалка та автомашина. Використовуючи цю техніку учні
одержали високий урожай кукурудзи, бахчевих та овочевих культур. Бригада дала колгоспу
„Таврія” 136000 крб. прибутку, а школярі заробили 30000 крб. За досягнуті успіхи на ІІ Обласному
зльоті передовиків учнівських виробничих бригад її нагороджено перехідним червоним прапором
Херсонського облвно та Обкому профспілки вчителів та цінним подарунком (піаніно).
Значних успіхів досягла й учнівська бригада Червонопартизанської СШ Н.-Сірогозького
району. На площі 240 га школярі виростили добрий урожай кукурудзи, ячменю, гороху, рицини,
суданки та інших сільськогосподарських культур. На шкільному полі одержано ячменю по 19
центнерів з гектара, що на 2 центнери вище ніж у радгоспі. Окрім цього в бригаді запроваджено
учнівське самоврядування, яке сприяло підвищенню ефективності роботи її членів. Високі
показники були і в учнівській виробничій бригаді Новотроїцької СШ (до її складу входили 61
старшокласник). Школярі посадили 5 га саду, 5 га винограду, доглядали 70 га виноградників, 10 га
томатів, 15 га кабачків, 100 га баштану, 20 га кукурудзи, 20 га пшениці. Бригада вивезла на поля
колгоспу 300 тонн перегною, зібрала на площі в 5 га 40 тонн винограду та ін.. Результативною
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була також робота інших учнівських виробничих бригад Херсонщини: бригада Голопристанської
СШ № 1 виростила сотні тисяч саджанців винограду, бригада Бехтерської СШ зібрала на
шкільному комбайні сотні гектарів хліба, бригада СШ радгоспу „Радянська земля доглядала
птицю, свиней, телят і корів, бригада Осокорівської СШ виростила 6500 качок та багато іншої
птиці [10, арк. 72-73].
Учнівські будівельні бригади проводили ремонт шкіл, добудовували класні кімнати, спортивні
зали, будували гаражі, майстерні, теплиці. Так, кращими бригадами відремонтовано спортивний зал
(учнівська бригада СШ № 10), збудовано шкільну електростанцію (учнівська бригада СШ № 30) та
ін. Члени учнівської виробничої бригади Високопільської СШ не лише збудували гараж, а й брали
участь у будівництві районного Палацу культури. Для учнів шкіл Білозерського району, які
оволодівали спеціальністю будівельника, стало нормою проведення ремонту шкільних приміщень
та участь у колгоспному будівництві [4, арк. 99]. Бригада учнів Самойлівської СШ В.- Рогачицького
району приймала активну участь в будівництві шкільного корпусу на 5 класних кімнат, бригада В. –
Олександрівської СШ – у ремонті школи і будівництві спортзалу, бригада Ново-Каховської СШ №
1 поштукатурила збудовану майстерню тощо [10, арк. 74].
В 1958 році в Херсонській області за допомогою 197 учнівських будівельних та ремонтних
бригад споруджено 55 шкільних майстерень, 22 теплиці, 62 футбольних поля, 396 спортивних
майданчиків, 7 шкільних електростанцій, відремонтовано 434 шкільних приміщення, добудовано
74 класних кімнати, впорядковано 297 шкільних садиб, електрифіковано і радіофіковано 1408
будинків колгоспників [10, арк. 74].
Значну допомогу в організації роботи учнівських виробничих бригад надавали колгоспи і
радгоспи. Вони виділяли школам земельні ділянки, забезпечували бригади насінням, добривами,
інвентарем та технікою, направляли своїх фахівців для роботи з учнями.
На Херсонщині учнівські виробничі бригади очолювали справжні фахівці. Наприклад,
бригадою Бехтерської середньої школи керував відомий комбайнер, Герой Соціалістичної Праці
М. Брага. Під його керівництвом школярі щороку збирали урожай з площі 250-300 га та
намолочували 4-5 центнерів зерна. Він значну роль у навчанні учнів мистецтву водіння комбайна
відводив практичним заняттям, що було запорукою їхньої подальшої плідної роботи [6, с. 91].
Як засвідчує аналіз джерельної бази, учнівські виробничі бригади могли працювати як
протягом року, так і епізодично. З огляду на це стають зрозумілими деякі розбіжності, які мають
місце у звітній документації тих років. Але незаперечним лишається той факт, що кількість таких
бригад в 50-ті роки ХХ століття швидко збільшувалася. Так, в Херсонській області в 1959-1960
навчальному році постійно діяли 194 бригади, які охоплювали 7379 учнів [3, арк. 1]. Це були
сільськогосподарські і будівельні виробничі бригади, що працювали як в сільських, так і в міських
школах (див. таблицю 1).
Таблиця 1
Зведені дані про учнівські виробничі бригади, які постійно працювали
в Херсонській області (1959-1960 н. р.)
№
Показники
Міські
Сільські
з/п
школи
школи
1. Всього шкіл, в яких існували учнівські бригади
45
103
2. Всього працювало бригад
60
134
3. Всього працювало учнів у бригадах
2339
5040
4. Шкіл, де працювали сільськогосподарські
24
96
виробничі бригади
5. Учнів у сільськогосподарських виробничих
1160
4263
бригадах
6. Оброблено виробничими бригадами землі, га
873
4194
7. Шкіл, де працювали будівельні бригади
36
38
8. Кількість будівельних бригад
36
38
9. Працювало учнів у будівельних бригадах
1179
777
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Разом
148
194
7379
120
5423
5067
74
74
1956

Учнівські виробничі бригади в 50-ті роки створено майже в усіх школах Херсонщини. В них у
більшості випадків працювали учні 7-10 класів, а інколи й 5-6 класів. У сільській місцевості, де
кількість учнів у школі не дозволяла організувати окрему бригаду, створювалися ланки, які входили до
складу міжшкільних учнівських виробничих бригад, що існували при колгоспах і радгоспах.
Наприкінці 1959-1960 навчального року учнівські бригади постійно працювали в 45 міських і в
103 сільських школах Херсонської області [3, арк. 172].
Важливо, що робота школярів в учнівських виробничих бригадах, як правило, була тісно
пов’язана з вимогами програм виробничого навчання по відповідних профілях [10, арк. 75].
Кількість учнів у бригадах була різною, що стає зрозумілим з аналізу даних наведених у таблиці 2.
Так, наприклад, в Білозерському районі бригада поєднувала 20 школярів, в Голопристанському – 35, в
Н.-Воронцовському – 46, в Іванівському – 91, в Високопільському – 102. Відповідно різними були й
площі земельних ділянок, які вони обробляли. У той самий час подекуди робота не була чітко
спланована, не був визначений обсяг робіт, який спроможні виконати члени учнівської бригади та ін.
Тому однакову площу (11 га землі) обробляли в одному випадку 20 учнів Білозерської школи, а в
іншому – 102 учні Високопільської школи (див. таблицю 2). Звісно вони вирощували різні культури,
використовували різну техніку. Можливо також, що одні з них працювали самостійно, а інші разом з
колгоспними механізаторами. Разом із тим, без сумніву, спостерігалася недостатня увага до організації
роботи учнівських бригад, а в деяких випадках справу було відпущено на самоплив.
Таблиця 2

Оброблено
виробничими
бригадами землі, га

Всього шкіл, де
існув. уч.бригади

Всього працювало
бригад

Всього учнів у
бригадах

Оброблено
виробничими
бригадами землі, га

м.Херсон
м.Нова Каховка
Райони:
Бериславський
Білозерський
В.-Лепетиський
В.-Олександрівський
В.-Рогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каланчацький
Каховський
Н.-Воронцовський
Н.-Сірогозький
Н.-Троїцький
Сиваський
Скадовський
Херсон-сільський
Цюрупинський
Чаплинський
Разом по області

Всього учнів у
бригадах

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Назва району

Всього працювало
бригад

№
з/п

Всього шкіл, де
існували учнівські
бригади

Інформація про учнівські виробничі бригади, які постійно працювали
в школах окремих районів Херсонській області (1959-1960 н. р.)
Місто
Село

11
4

12
9

504
214

–
26

–
–

–
–

–
–

–
–

2
1
2
2
–
1
4
1
1
1
–
7
1
–
1
–
3
–
2
1
45

2
1
2
3
–
1
6
1
1
1
–
8
1
–
2
–
4
–
4
2
60

35
20
147
64
–
102
158
35
93
91
–
424
46
–
109
–
135
–
133
29
2339

–
11
118
2
–
11
101
–
58
200
–
124
50
–
150
–
–
–
11
11
873

8
8
2
7
5
3
8
6
7
3
3
6
6
4
3
4
4
7
5
4
103

9
9
2
7
8
3
11
7
10
4
3
9
9
6
5
4
6
8
9
5
134

404
187
32
262
332
70
262
344
357
163
201
307
426
245
218
157
260
405
248
160
5040

303
161
6
273
235
30
94
783
449
125
170
31
286
136
168
215
355
217
80
77
4194
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У роботі учнівських виробничих бригад 50-тих років були й інші недоліки.
Поліпшити їхню роботу пропонували у такий спосіб:
– чітко планувати роботу бригад, визначати обсяг їх роботи виходячи із конкретних
вимог (з вимог програм виробничого навчання та Положення про учнівські виробничі
бригади);
– залучати бригади до роботи протягом усього навчального року, а не епізодично;
– узгоджувати з колгоспами і радгоспами плани роботи учнівських бригад та їх
зобов’язання щодо вирощування врожаю;
– посилити роль учнів в керівництві бригадами, створити можливості для виявлення
ними ініціативи, творчості;
– забезпечити дослідницький характер роботи учнівських бригад та ін. [10, арк. 91].
Не дивлячись на зазначені недоліки, учнівські виробничі бригади як форма організації
трудової підготовки молоді привертали увагу не лише педагогів, а й учнів, надавали останнім
можливості для самореалізації, сприяли формуванню особистості. Робота в бригадах допомагала
школярам краще оволодіти науковими знаннями, надавала можливості для застосування їх в
реальних умовах механізованого виробництва, а також створювала умови для проведення
дослідницької роботи.
Набутий учнівськими виробничими бригадами досвід може бути корисним для
удосконалення навчально-виховного процесу сучасної школи, а тому потребує подальшого
дослідження.
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РОЗДІЛ 3
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СТУПЕНЕВОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

С.В. Герасіна
м. Переяслав-Хмельницький
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМОПОВАГИ
В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Усвідомлення зростаючої ролі професійно-технічної освіти є важливим чинником
розв’язання завдань особистісного розвитку майбутніх робітників. Провідним з них
особистісного розвитку виступає психологічний феномен самоповаги.
Проблему психологічних особливостей розвитку самоповаги в учнів ПТНЗ
актуалізували сучасні педагоги і психологи в контексті дослідження ролі особистісного
фактору у піднесенні соціального статусу професійно-технічної освіти.
У дослідженнях І.Д. Беха, М.Й. Боришевського, І.А. Зязюна, Є.В. Єгорової, С.Д. Максименка,
Н.Г. Ничкало, Н.А. Побірченко, В.В. Рибалки, Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєвої в аспектах розвитку
самооцінки, мотивації досягнень, ціннісної орієнтованості особистості самоповага визначається як само
собою всім зрозумілий і такий необхідний компонент, який є домінуючим у спрямованості, установках,
професійному самовизначенні, у розвитку готовності учнів до трудової діяльності.
Психологічний феномен самоповаги в професійному орієнтуванні учнів ПТНЗ на трудову
діяльність у наукових психолого-педагогічних дослідженнях чітко не простежується, не складає
предмету наукового вивчення. Ми вважаємо, що у загальнотеоретичному плані самоповагу слід
розглядати як важливу якість особистості; досліджувати її в загальній структурі спрямованості
особистості, зокрема, в системі відношень особистості до себе; визначати як базову засаду формування
готовності в учнів ПТНЗ до сучасної трудової діяльності.
Самоповагу доцільно досліджувати як системний компонент відношення особистості до
власного успіху. Джерельною основою розвитку самоповаги слід вважати сформованість способу
самопізнання особистості. Важливою складовою способу самопізнання виступає процес
самооцінювання, результативним аспектом якого є оцінка особистістю власних домагань.
Таким чином, самоповагу ми розглядаємо як відношення особистості до реальних
успіхів у співвіднесенні зі своїми домаганнями. Самоповага може розвиватися на фізичному
рівні – на відчуттях особистості своєї унікальної тілесної організації; на соціальному – на
усвідомленій належності себе до певної групи, сімейного роду, народу тощо; на духовному –
в якому відбувається процес узагальнення усвідомленого вибору власного стилю життя,
індивідуальних якостей, цінностей і здібностей.
При всіх умовах розвитку самоповаги психологічним супроводом її є власна емоційно–
почуттєва сфера, відповідна емпатійність, довіра людей, що складають оточення учнів ПТНЗ.
Ставленням викладачів, майстрів обумовлюється настрій, самовдоволення учнем собою, своїм
становищем в навчальному закладі. Переживання учнями почуття власної гідності та самоповаги
виступають у ролі спонукального механізму до дієвості, намагань та прагнень, що забезпечують
динаміку розвитку власної трудової діяльності в сучасних ринкових умовах.
Спираючись на відзначену теоретичну традицію вивчення психологічних особливостей розвитку
самоповаги, що здійснювалося у контексті мотиваційно-потребнісної сфери особистості, для цілей
нашого дослідження ми підбирали комплексний психодіагностичний інструментарій.
Враховуючи, що самоповага учнів ПТНЗ найгостріше проявляє себе в поведінці, аналіз
психологічних особливостей її розвитку в нашому дослідженні, головним чином, проводився
за емпіричними зовнішніми показниками мотивації поведінки.
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Актуальність проблеми, її теоретична і практична значимість, недостатність вивчення
самоповаги у психології індивідуальної якості особистості, зокрема, її ролі в оволодінні
учнями ПТНЗ трудовою діяльністю, зумовили здійснити організацію спеціального
експериментального дослідження названої в статті проблеми: „Психологічні особливості
розвитку самоповаги в учнів ПТНЗ”.
Об’єкт дослідження – самоповага в особистості учнів ПТНЗ.
Предмет – психологічні особливості розвитку самоповаги як якості особистості
майбутнього робітника.
Мета статті полягає в розкритті психологічних особливостей розвитку самоповаги як
чинника позитивного ставлення учнів ПТНЗ до оволодіння робітничими професіями.
Концептуальна ідея дослідження полягала в обґрунтуванні складових самоповаги, що
сприяють розвитку в учнів позитивного ставлення до навчання робітничим професіям.
Основне припущення в дослідженні проблеми полягало в тому, що виявленню
психологічних особливостей розвитку самоповаги буде сприяти експериментальне
обґрунтування окремих аспектів мотивації поведінки учнів ПТНЗ.
Відповідно до мети, сформульованої ідеї та припущення визначено завдання:
 Дослідити взаємозв’язок психологічних особливостей розвитку самоповаги в
ставленні учнів до успіхів у навчанні робітничим професіям.
Методологічну основу дослідження склав принцип особистісної та професійної
самореалізації, розуміння професійного розвитку як саморозвитку особистості (І.А. Зязюн,
Є.О. Клімов); методологічні засади особистісно орієнтованої освіти, підготовки майбутніх
робітників до професійної діяльності (І.Д. Бех, Н.І. Літвінова, Н.А. Побірченко, В.В. Рибалка,
В.В. Синявський).
Теорію дослідження визначено на основі положень гуманістичної філософії, психології
та педагогіки (С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, С.Д. Максименко, Т.С. Яценко).
У дослідженні, як уже підкреслювалось, використано комплексний психодіагностичний
інструментарій. Особлива увага акцентувалася на визначенні індивідуального стилю
поведінки учнів, який досліджувався методикою на виявлення ассертивності (нижче подано і
обґрунтовано очікувану результативність). Дана методика найбільш глибинно характеризує
стиль поведінки учнів по відношенню до себе та оточуючих. Виявляє сформований рівень
мотивації досягнень, почуття впевненості в собі, емоційно-ціннісні установки, які
інтегруючись, трансформуються в почуття власної гідності та самоповагу.
Ідея ассертивності становить опис психологічних особливостей поведінки особистості.
Ефективно і більш доцільно, насамперед, запропонувати учням попрацювати над
методиками (одна з яких запропонована нижче), для того, щоб визначити рівень
сформованих якостей індивідуального стилю поведінки. Потім познайомити їх з
теоретичними положеннями та принципами ассертивної поведінки, проілюструвати їх на
конкретних прикладах.
Методика дослідження рівня ассертивності дає змогу визначити на скільки учень:
 здатний вирішувати проблемну ситуацію у межах збереження власної автономії;
 вміє уникати зовнішнього тиску, сприяти поліпшенню відносин на перспективу;
 психологічно здатний до спонтанних реакцій, розумних проявів емоцій, уміє прямо
говорити про свої бажання і наміри;
 уміє висловлювати власну точку зору, аргументуючи, не боїться заперечувати;
 володіє стратегією тактично задовольняти власні потреби та відмовляти на неприйнятні
вимоги оточуючих, не принижуючи їх права та гідність;
 здатний сприймати критику (справедливу чи несправедливу), визнавати власні помилки;
 уміє прохати інших про послугу, не переживаючи почуття незручності і т.д.
Принципи ассертивності, як практичні методи в області теорії міжособистісної комунікації
та взаємодії, започаткував і розвинув приблизно сорок років тому американський дослідник
А. Солтер. У нашій країні вони стали відомі і популярні завдяки книзі В. Каппоні, Т. Новак «Як
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робити все по-своєму», де поняття ассертивність поглиблено розкривається, методично
трактується, ілюструється на численних прикладах.
З погляду названих авторів, ассертивність припускає, що людина повинна вирішувати все
сама за себе і нести відповідальність за наслідки цих рішень. Ніхто не може використовувати
нас у своїх особистих інтересах, маніпулювати нами, якщо ми самі цього не дозволимо. Для
того щоб навчитися висловлюватися чітко й однозначно, вчиняти порядно і діяти
переконливо, розбиратися в собі й в інших, а також уміти наполягати на своєму, корисно знати
і важливо дотримуватися базових принципів ассертивної поведінки. Нижче описано
принципи такої поведінки, які були апробовано як психодіагностичний інструментарій у
виявленні психологічних особливостей розвитку самоповаги учнів ПТНЗ.
Інструкція: прочитати принципи ассертивної поведінки; ознайомитися з результатами
виконання методики на дослідження рівня власної ассертивності; з’ясувати вплив
ассертивних принципів на індивідуальний стиль поведінки; проілюструвати їх на
конкретних прикладах;
Принципи ассертивних прав особистості
1. Ви особисто маєте право судити про свою поведінку, свої думки й емоції і несете
відповідальність за їхні наслідки.
У маніпулятивній системі стосунків вважається, що людина не може неупереджено судити
про себе, оцінювати її як особистість і її дії повинні інші, їй же варто постійно звірятися з
зовнішніми правилами і думкою авторитетів (або оточуючих). Психологічно зріла і морально
розвинута особистість не має потреби в зовнішньому контролі, вона особисто виступає
суддею власної поведінки. Ассертивність означає, що оскільки мова йде про наше життя, то
все, що в ньому відбувається, залежить від нас самих. Ми маємо право самі приймати рішення
в життєвих ситуаціях, і саме ми зобов’язані нести за них відповідальність.
2. Ви маєте право не давати ніяких пояснень, які виправдовували б вашу поведінку.
Маніпулятивний забобон стверджує, що за свої дії ми відповідальні перед іншими
людьми. Тож усе, що ми робимо, повинні їм пояснювати, обґрунтовувати і
виправдовувати, особливо в тому випадку, якщо їх щось не влаштовує. Нас нерідко при цьому
охоплює комплекс провини за свою відмову (людина затратила час, сили, ми її потурбували
тощо), ми плутаємося в поясненнях, докладаємо зусиль на виправдання. Буває доходить до
абсурду, коли нам нав’язують непотрібні (зайві, не цікаві) справи, жадають від нас дій, емоцій,
що ми не зобов’язані делегувати цій людині. Та ми не тільки поступаємось, а й відчуваємо
себе при цьому винними.
3. Ви маєте право вирішувати, чи відповідаєте особисто і якою мірою за проблеми інших людей.
Ця заповідь зовсім не закликає до асоціальної поведінки. Вона просто констатує, що
зобов’язання людини перед іншими людьми визначаються тим ступенем відповідальності, що
вона згодна взяти на себе. Закликати до абстрактної моралі, повинності, відповідальності
перед суспільством, інституціями, групами людей або близькими – значить змушувати
людину жертвувати особистісними цінностями, щоб підтримувати добрі відносини фактично
„за її рахунок”. Здебільшого це викликає в останніх безвідповідальне споживацьке відношення,
неприйняття на себе зустрічних зобов’язань стосовно вас.
4. Ви маєте право змінювати погляди.
Чомусь вважається, що серйозна людина повинна дотримуватися прийнятих, раз і
назавжди, поглядів. Якщо ж вона змінює їх, то сприймається безвідповідальною, на яку не
можна покластися, бо немає гарантії, що вона знову не змінить своєї думки. Теорія
ассертивності вважає, що головне – не в самому факті зміни поглядів, а в тім, чи
наблизилась людина завдяки цьому до істини. Адже можна змінити свій погляд не тільки
під тиском обставин, але і просто тому, що перестало подобатися. Так, докір „Ти клявся,
що будеш любити мене вічно” з цієї позиції неправомірний, ви маєте повне право,
зневірившись в обраниці, сказати про це. У всякому разі, це відверто і порядно, ніж
вишукувати різні зачіпки, що не дозволять їй здогадатися про істинність ваших почуттів,
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вдаватись до фальшивих обіцянок і натяків. Аморальним є і те, коли людина змінює
колишню точку зору тому, що для неї вигідно проголошувати нові гасла.
5. Ви маєте право робити помилки, але відповідати за них.
Боязнь зробити помилку, а внаслідок цього прагнення заперечувати оч евидні
факти, оскільки помилка все-таки допущена, призводить найчастіше до неприємних
наслідків, ніж чесне визнання: „Так, я помилився. Так, я був н еправий”. Справа не
тільки в тім, що людина боїться помилитися, остерігається навіть малого ризику. Набагато
небезпечніше те, що інший, хто помітив його проступок, може стати особистим ворогом.
Спонукання змусити навколишніх „не помічати” помилки, на жаль, сильніше за прагнення
її виправити.
6. Ви маєте право сказати «Не знаю».
Існує міф, що батько, учитель, керівник повинні „знати все”, що головна ознака
авторитету– всевідання і непогрішність. Результатом цього є прагнення приховати своє
незнання (навіть у тих питаннях, що людина знати не зобов’язана). Нерідко прибігають до
різного роду хитрощів або прямій неправді. Хоча набагато простіше визнати свою
некомпетентність на даний момент і пообіцяти розібратися в цьому. Чи зізнатися, що
раніше це вас не цікавило.
7. Ви маєте право не залежати від доброї волі інших людей.
Багатьом людям властиво прагнути, щоб усі, з ким вони вступають у ко нтакт,
залишалися про них доброї думки. Це нерідко приводить до необґрунтованого,
розігруванню ролей замість природного поводження, прагненню зробити приємне
враження. Однак у складних соціальних відносинах не можна „догодити всім”. Варто
свідомо налаштовуватися на те, що деяким людям ви все рівно прийдетесь не „по
смаку” в силу різних причин та обставин. Наявність ворогів, нерідко, – найбільш
яскрава ознака вашої власної порядності чи неординарності.
8. Ви маєте право на нелогічні рішення.
Логічно можна діяти тільки в тих випадках, коли нам все зрозуміло, про що мова йде.
Однак у житті стільки діє різних факторів і обставин, що домогтися прямої логіки
рідко коли вдається. Прагнення пояснювати оточуючим і самому собі ті спонукальні
мотиви, що детермінують ваші дії і вчинки, не завжди актуальне. Тому іноді варто
дозволити собі діяти, виходячи не тільки з логіки розуму, але і з логіки почуттів, не
смикати себе щохвилини в спробах знайти пояснення тому, що відбувається. Цілком
ймовірно, що ваш вчинок, може видатися вам і оточуючим безглуздим і незрозумілим та
це є інтуїтивно знайдене найбільш оптимальне рішення ваших життєвих проблем на
даний момент.
9. Ви маєте право сказати «Я тебе не розумію».
Часом під потребою у розумінні, що виходить від іншої людини, ховається не
потреба у співпереживанні, а бажання отримати упереджені схвалення та підтримку,
своєрідні пільги у спілкуванні: потакання примхам. Таким маніпулятивним спробам варто
заперечувати. Ми не зобов’язані читати по очах бажання інших, вишукувати і
реалізовувати невисловлені сподівання. Якщо людина не подбала про те, щоб бути
правильно сприйнятою, то її претензії до оточуючих носять споживацький відтінок. Ми
маємо повне право запитати у відповідь на сигнали про „душевні хвилювання”, чого
власне від нас хочуть, а не сповнюватися незрозумілими враженнями від почутого та
побаченого. І якщо підозрюємо, що нас хочуть використовувати в корисливих цілях, то
маємо прямо відповісти, що не хочемо розуміти далекі нам маневри і хитрування.
10. Ви маєте право сказати «Мене це не хвилює».
Ми маємо повне право не відповідати критеріям, міркам та думкам оточуючих
людей. Інша думка – не обов’язкова погана думка. І якщо те або інше питання дійсно
для вас незначуще, ви не зобов’язані це приховувати в угоду інтересам оточуючих.
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МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ АССЕРТИВНОСТІ ПОВЕДІНКИ
Нерідко буває, що ваші близькі люди очікують від вас того, чого ви самі не бажаєте.
Вони діють врозріз вашим інтересам, при цьому ображаються, якщо ви обурюєтесь з
цього приводу. Але іноді ви не можете зважитися на вчинки, які понад усе хотілося б
зробити, ви побоюєтесь несхвалення з боку оточуючих. Такі ситуації неприємні, але
доводиться шукати вихід із стану, що склався між вами і людьми, що вас оточують.
Інструкція. Уважно прочитайте кожне твердження. Намагайтеся об’єктивно
визначити, як швидше за все ви вчинили б в описаних ситуаціях. Це не випробування
розуму чи здібностей, тому тут не має поганих або хороших відповідей. Спробуйте
визначитися у своїй індивідуальній поведінці, обираючи відповідний варіант.
Варіанти відповідей:
1 бал
– так, повністю погоджуюся, твердження цілком описує мої дії;
2 бали – частіше так, більше погоджуюся ніж не погоджуюся;
3 бали – частіше ні, більше не погоджуюся ніж погоджуюся;
4 бали – ні, зовсім не погоджуюся.
Проставити відповідні бали проти кожного твердження.
1. Коли колега просить у мене гроші у борг, я не можу йому відмовити, навіть якщо
власне фінансове становище залишає бажати кращого.
2. Я не насмілююсь знайомитися з людьми, до яких відчуваю симпатію. Чекаю, коли
вони зроблять перший крок.
3. Коли мене кудись запрошують і я бачу, що моя згода має значення, я не можу
відмовити, навіть якщо це не входить в мої плани.
4. Коли хтось стає без черги перед мною, я не можу „осадити” цю людину, навіть якщо
відчуваю величезне бажання це зробити.
5. Під час різного роду дебатів я не наважуюсь перервати співрозмовників, навіть коли
розумію, що вони займаються „переливанням з пустого в порожнє”.
6. Мені буває важко, якщо треба відмовити комусь на їх прохання або вимоги.
7. Я не вмію ставити в розмові крапку, навіть якщо людина з якою я спілкуюся і тема
бесіди мені абсолютно нецікаві, або наприклад, я кудись поспішаю.
8. Розмовляючи з ким-небудь, я не насмілююсь заперечити, навіть якщо впевнений,
що моя точка зору більш правильна. Мені зручніше промовчати.
9. Мені важко звернутися до інших із запитаннями, якщо я чогось не зрозумів (-ла) (в
училищі, на виробничій практиці, на вулиці і т.д.).
10. На заняттях, зборах, виховних годинах я стараюся більше відмовчуватись, щоб не
опинитися у незручному становищі.
11. Коли виявляється, що раніше домовлена зустріч через певні обставини не відбудеться,
я не можу першим(-ою) запропонувати її перенести. Чекаю, ініціативи від іншого.
12. Якби я почав (-ла) наказувати, то швидше за все це було б схоже на умовляння:
«Накажи сам собі, що зробити».
13. Коли хто-небудь із ближніх поступає зі мною несправедливо, я не обурююсь.
Намагаюся поводитися так, щоб ці люди не відчули, що я засмучений.
14. Запросити на побачення привабливу мені людину протилежної статі, вище моїх сил.
15. Коли мене хвалять, говорять компліменти я розгублюся, не знаю як реагувати,
почуваюся незручно.
16. Якщо я принесу з магазину неякісну ковбасу, то скоріше викину її, ніж піду висувати претензії.
17. Мене непокоїть думка про те, що в майбутньому мені доведеться заробляти на життя
працею не улюбленої професії.
18. Під час розмови про що-небудь важливе або з кимсь, від кого я залежу, я починаю
висловлюватися розгублено, боязко, а то й заїкатися.
19. Мені стає дуже неприємно, коли виникає необхідність просити про що-небудь
незнайому людину, наприклад, купити талон в автобусі тощо.
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20. Для мене неприємно заводити розмову зі службовцями солідних установ або з
високопоставленими особами, якщо навіть необхідно щось їм повідомити.
Підрахувати набрану Вами кількість балів.
І рівень більше 70 балів. Ви належите до людей, що не дозволяють „вити із себе мотузки”,
однак досягаєте Ви цього в основному агресивними діями. Часто дієте не тактовно, вчиняєте
егоїстично по відношенню до інших. Не завадило б опанувати й іншою стратегією –
навчитися зберігати власну гідність й інтереси, з огляду на гідність й інтереси інших людей.
Інакше Вам загрожує небезпека, що навколишні почнуть Вас побоюватися й уникати.
ІІ рівень 50-70 балів. Ви вмієте постояти за себе, не розштовхуючи інших ліктями. При
необхідності зберігаєте між собою та іншими людьми дистанцію. Проте Ви не
виглядаєте зарозумілими, зверхніми та відчуженими. Вас турбує проблема яку необхідно
вирішити, а не те, що подумають оточуючі. Ви впевнені в тому, що вчиняєте так, як
підказують Вам ваша інтуїція, життєвий досвід та обставини.
ІІІ рівень 30-50 балів. Коли мова заходить про що-небудь дійсно важливе, Вам бракує
рішучості й наполегливості. Вам заважає надмірне прагнення домагатися ідеальних
результатів ідеальними засобами, а оскільки і те й інше в принципі неможливо, увесь час
побоюєтеся виникаючих труднощів, двозначностей, власної некомпетентності та нерозуміння.
Це стримує Вашу енергію та ініціативу. Дійте сміливіше і впевненіше у досягненні своєї
мети. Зрозумійте, що помилятися всім властиво. Тож нехай труднощі, які виникають,
слугують Вам трампліном для подальших успіхів.
ІV рівень менше 30 балів. Ви належите до надто делікатних людей, цілком
сконцентрованих на партнері, забуваючи про свої потреби й інтереси. З одного боку, це
носить Вам славу доброї, безконфліктної, толерантної людини, а з іншого – вашою
добротою і делікатністю користуються всі, кому не лінь. Ви дозволяєте іншим безсоромно
маніпулювати собою, і при цьому навіть не обурюєтеся, коли постійно у невигідному
положенні опиняєтеся саме Ви. Варто усвідомити і надалі застосовувати способи захисту
власних прав та інтересі
Емпіричне вивчення рівня ассертивної поведінки особистості проводилося на базі
Переяслав-Хмельницького ПТНЗ № 22. Досліджуваними були учні ІІ курсу, які оволодівали
спеціальностями: електромонтер (33 особи); машиніст-тракторист (17 осіб); кухар-кондитер
(30 осіб). Результати дослідження сформованого рівня ассертивності індивідуального стилю
поведінки свідчать про наступне:
Більше 70 балів набрали 10 % учнів, які дали категоричні ствердження на запропоновані
ситуації. Це свідчить про завищений їх рівень ассертивності. В процесі бесіди виявилося, що
у декого з них можуть з’явитися тенденції до трансформування самоповаги в егоїстичний
прояв власних домагань, у завищену самооцінку та надмірну самовпевненість.
Досить високої ассертивності (50-70 балів) набули відповіді-ствердження 2-го оціночного
рівня. Більшість учнів (66,5%) вчинила б по-іншому у запропонованих ситуаціях. Вони
об’єктивно оцінюють власні можливості, з огляду на права та інтереси оточуючих. Для них
важливо збереження та підтримка почуття власної гідності та самоповаги.
23,5 % учнів проявили досить низький рівень ассертивності (30-50 балів) власної
поведінки. Зміст питань, на які вони відповідали, вимагав від них продемонструвати міцність
і впевненість дій у власному стилі поведінки. Отримані результати свідчать про їх
відсутність. Можна передбачити, що почуття власної гідності та самоповага має обумовлений
характер, тобто залежить від власного успіху та емоційно-ціннісної установки.
Відсутності прояву ассертивності у поведінці учнів (менше 30 балів) ми не виявили. Це
свідчить про те, що майже всі учні усвідомлюють і у відповідній мірі застосовують способи
захисту власних прав та інтересів, які сприяють розвитку самоповаги табл. 1.
Якщо проаналізувати та узагальнити зміст відповідей, то варто зазначити, що більшість
учнів не змогли конкретизувати свій вихід з описаної ситуації. Таким чином, виникають
питання щодо знань і рівня усвідомлення учнями власного „Я” (спрямованості, установки,
мотивації досягнень, рівня власних домагань тощо) в реальній постійно діючій поведінці.
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Одержані факти можуть свідчити про прояви самоповаги, які ще не визріли в учнів і
потребують розвитку. Відчутними є протиріччя між тим, що учні відчувають і які дії реально
виконують. Таким чином, можна передбачити, що знання власної поведінки складає ту
психологічну особливість, що тісно взаємодіє з розвитком самоповаги в учнів ПТНЗ.
Таблиця 1
Порівняльне співвідношення рівня ассертивності
індивідуального стилю поведінки учнями ПТНЗ
бали/%
Показники рівня
за 70
50-70
30-50
Високий
66,5%
Низький

до 30

23,5%

Найнижчий

0

Результати статистичної обробки та їхній аналіз свідчать, що усвідомлення учнями
індивідуального стилю поведінки, яке виміряно рівнем її ассертивності помітно впливають
на розвиток самоповаги.
Таким чином, щоб сприяти розвитку самоповаги в учнів професійно-технічних
навчальних закладів, першочергово необхідно дослідити психологічні особливості
самоповаги; визначити рівень усвідомлення власного стилю поведінки; виявити ступінь
ассертивності поведінки учнів у постійно діючих життєвих ситуаціях, що безпосередньо
обумовлюють прояв та забезпечують розвиток самоповаги.
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І.А. Добренко
м. Бердянськ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НЕЗАЙНЯТОСТІ
В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ
Дослідження проблеми організації психологічної профілактики незайнятості є спробою
дати відповідь на питання: чому саме випускник професійно-технічного навчального закладу
стає безробітним, чи є в тому якась закономірність, чи причина в самій професійній
підготовці?
Імовірно, це соціально-економічна неминучість і вона цілком залежить від стану і потреб
економіки в тій чи іншій професії. Причиною може бути свідоме рішення випускника ПТНЗ
уникнути поганих умов праці та її низької оплати.
Може це бажання отримати за рахунок держави нову професію іншу спеціальність. Таким чином
необхідно розв’язати наступні завдання: “Що виступає детермінантами незайнятості у випускників,
які набули спеціальність, що користується попитом на ринку праці?” Це спеціальність: будівельника,
штукатура, плиточника, художника-рестовратора тощо. „Які умови є доцільними в підготовці фахівців
робітничих професій, що можуть позитивно впливати на особистість, і не допустити виникнення у неї
стану незайнятості?”
Слід було розглянути зовнішні детермінанти: економічні фактори, обмеженість робочих місць,
високі вимоги роботодавця до якості роботи і встановлена ним низька ціна. Є детермінанти внутрішні:
індивідуальні психологічні особливості, природообумовлювальні властивості, супроводжуючі
емоційно-вольові стани, психофізіологічні дані, що не сприяють досягненню успіхів в роботі.
У чинній системі захисту незайнятого населення (ЄТОН) знайшли свої місця юридичні,
економічні, соціально-практичні методи роботи з незайнятою особистістю. Згідно з
заходами, передбаченими ЄТОН, психологічна підтримка безробітного починається з
моменту взяття його на облік у Центрі зайнятості.
Психологічні методи допомоги безробітним обмежені сферою профорієнтації та курсом
навчання, в якому розкривається техніка пошуку роботи, розробки бізнес-плану тощо.
Не залучаючи всі названі заходи по подоланню безробіття, вважаємо, що їх надзвичайно мало. А
головне полягає в тому, що ці заходи малоефективні. Коли людина стала безробітною, то вона вже
почала “захворювати” на пасивність. В залежності від рівня пасивності одні безробітні переходять у стан
пошуку, в інших змінюються погляди на роботу, яку їй пропонує центр зайнятості і вона починає
самостійно боротися зі станом незайнятості.
В цій статті розглядається аспект використання умов психологічної профілактики
незайнятості, які необхідно організувати на всіх етапах навчання як складову професійної
підготовки фахівців. При цьому не обмежуватися навчанням техніки працевлаштування, а
цілеспрямовано розвивати в учнів якості суб’єкта діяльності.
До провідних з них належать мотивація досягнень, ставлення до власності, усвідомлення
розуміння понять “бідність” і “багатство” тощо.
Питання психології організації профілактичних заходів, що попереджують виникнення
безробіття у молоді, не складали в науці окремий об’єкт дослідження, а розглядалися в
контексті вирішення проблем підвищення якості професійної підготовки і, як уже
підкреслювалось, досліджувались в межах психологічних аспектів профорієнтаційної роботи
з учнівською молоддю (Є.О. Климов, Б.О. Федоришин, В.В. Синявський, Н.І. Литвинова,
Н.А. Побірченко, В.В. Рибалка, П.С. Перепелиця та інші).
Трудова спрямованість особистості, як показано в наукових названих працях психологів,
становить одну із провідних внутрішніх мотиваційних ліній. В основі такої спрямовуючої лінії діє
відносно стійка домінуюча організована система мотивів, що активізує розвиток ставлення
особистості до себе і до подій оточуючого середовища. В діяльних впливах і зв’язках мотиваційної
системи із ставленням випускників до праці можуть виникати причини, які, з одного боку,
підтримують активний стан зайнятості працею, з іншого, гальмують його. Особистість перестає
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цікавитись процесом діяльності. Інтерес до праці переноситься на її результат. Не виключено, що у
даних випускників відсутній інтерес і до процесу, і до результату трудової діяльності. Вони стають
безробітними, не усвідомлюючи при цьому основної психологічної причини свого безробіття.
Завдання даної статті полягає в тому, щоб розкрити психологічні резерви профілактики
незайнятості. Передбачалося, що на всіх етапах професійної підготовки майбутніх робітників
діє такий резерв як мотивація досягнень. В умовах профілактики доцільним є спеціальна
розробка ситуацій розвитку в учнів мотивації досягнень.
Ситуації розвитку мотивації досягнень складатимуть характеристику ситуаційної
організації профілактики незайнятості. Метою розроблених ситуацій розвитку мотивації
досягнень має стати поглиблення в учнів інформаційної компетентності, рефлексії
самостійного оцінювання себе і інших людей, актуалізація економічної і професійної
ідентичності.
У засобах профілактики безробіття найбільш цінним є активний стан особистості
педагога, майстра, людей, які обслуговують процес технічного навчання.
Інакше кажучи, профілактика – це те освітнє середовище, в якому студент може вибрати
об’єкт для наслідування (ідентифікації)і підтримки активного стану власної зайнятості.
У понятті “ситуаційна організація” розкривається процес, що є відносно стійким
протягом певного етапу протікання. Процес ситуаційної організації супроводжується
протиріччями, що виникають у змінах технологій навчання.
У незайнятих випускників ПТНЗ, що обстежувалися в нашому дослідженні, ці зміни
стосувалися вимог, правил, нового нормативного режиму, технік, змісту навчання. Сама
організація навчання незайнятих була тимчасовою, тому що кожне заняття вимагало інших
підходів до його проведення.
Ситуаційна організація психопрофілактичної роботи з незайнятими випускниками
припускала втручання у неї суб’єктів діяльності (випускників), експериментатора, тих
людей, які мали на меті змінити ставлення випускника до праці в цілому.
Добір і вирішення психопрофілактичних ситуацій було важливим для підтримки
активності особистості незайнятих випускників. Їхній зміст стосувався інших інтересів і
нерідко вимагав від них негайного використання в дослідницьких пошуках роботи.
До переваг організованої психопрофілактики незайнятості відноситься раціональність і швидкість
одержання незайнятим випускником інформації про оцінку результатів самостійного розв’язання
задач працевлаштування, ситуацій психологічної профілактики. У випускників формувалися цілісні
уявлення про професії, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю. Розвиток,
самостійність, і її оцінювання забезпечувалося спеціально підібраним психодіагностичним матеріалом
для самодіагностики. Ефективність ситуації психологічної профілактики забезпечувалося тим, що
необхідна для випускника тематика розроблялася в співпраці з персоналом і практичним психологом.
Таким чином, у випускників, що працювали в центрах зайнятості була можливість самостійно
познайомитися зі цільовим призначенням навчальних ситуацій, сформулювати запитання, з якими
звертатися до професійного консультанта.
Завдяки ситуаціям розвитку мотивації досягнень безробітний може самостійно
активізувати бажання самореалізуватися в соціальній ситуації власного життя, здійснювати
пошуки професійної чи трудової діяльності, приймати рішення тощо.
Підкреслимо, що мотивація досягнення у безробітного специфічна.
Розвиток мотивацій досягнень у безробітних детермінований як об’єктивною, так і суб’єктивноіндивідуальною необхідністю змінити професії, а з нею вдосконалювати набутий життєвий досвід.
При цьому в особистості має зростати роль спонукального вольового аспекту, що складає один з
компонентів психологічної підтримки. Утвердження у безробітного необхідності працевлаштування
вимагає від нього постійного розширення і оновлення теоретичних знань, переосмислення
практичної підготовки, підсилення прагнень до самоосвіти.
Тому в психологічній підтримці доцільним є реалізація не лише безпосередніх мотивів
праці, а й опосередкованої мотивації досягнення успіхів.
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Стимуляція нового професійного середовища представляється, як засіб досягнення мети.
Результат досягнення мети має бути усвідомлюваним ним, як такий, що зв’язаний з
соціальними, моральними, естетичними, матеріальними інтересами особистості.
Професійна здатність безробітного до пошуку і змін конкретної професійної діяльності
визначається не лише рівнем розвитку здібностей, але і рядом інших особистісних рис, і,
перш за все, змістом мотивів, їх спрямованістю і мірою активності.
Під мотивацією в психології розуміється сукупність факторів, які організовують і
спрямовують поведінку людини. Це процес детермінації поведінки, діяльності, яка може
бути обумовлена внутрішніми (психічними, фізіологічними) і зовнішніми (професійними,
економічними, соціальними) подразниками.
Індивідуальна ефективність пошуку своєї діяльності у безробітного знаходиться в прямій
і досить вираженій залежності від мотивації досягнень. Вона може компенсувати багато
недоліків в рівні розвитку ряду професійно важливих якостей та організації діяльності.
Слабку мотивацію досягнень практично не можна компенсувати і доповнити.
Рівень мотивації досягнень залежить від характеру мотивування об’єкту, тобто
спонукання людини до виконання трудових завдань шляхом активізації його потребнісновольової сфери. Як мотиватори – фактор психологічної підтримки, які беруть участь в
конкретному мотиваційному процесі і визначають прийняття безробітним рішення щодо тієї
або іншої діяльності, може виступати наступне: моральний контроль; ціннісні переваги,
інтереси, схильності; зовнішня ситуація; власні можливості, бажання і фізичний стан; умови
досягнення цілі; результати власних вчинків, поведінки і ставлення до праці в цілому.
Вплив мотивації на рівень професійної здатності в практичній психології розглядається в
двох аспектах: по-перше, з точки зору вимірів ефектів впливу тих або інших мотивів на
процес досягнення необхідних професійних результатів, і, по-друге, з позицій регулюючої
функції мотивів (і мотиваторів) у формуванні заданого рівня професійної здатності.
Всі спонукаючі джерела активності особистості об’єднуються поняттям мотиваційної
сфери, яка включає потреби особистості, її інтереси, прагнення, потяги, переконання,
установки, ідеали, наміри, а також соціальні ролі, стереотипи поведінки, соціальні норми,
правила, життєві цілі і цінності і, нарешті, світоглядні орієнтації в цілому.
Особливу роль у розвитку мотивів зміни професійної діяльності і взагалі ставлення до
праці грають потреби, фізичний стан безробітного, який визначається потребою в об’єктах,
необхідних для існування і розвитку, і який постає джерелом його активності. Найбільш
послідовно обсяг потреб людини визначив А. Маслоу (теорія ієрархії потреб), це:
1. Фізіологічні потреби, необхідні для виживання організму (потреба в їжі, воді, житлі,
одязі, відпочинку, сексуальному задоволенні тощо).
2. Потреба в безпеці (в захисті від небезпек, у впевненості в задоволенні фізіологічних
потреб, в захисті від страху, болю тощо).
3. Соціальні потреби (в причетності, приналежності до групи, в соціальних контактах, в
любові, в позитивному відношенні з боку інших тощо).
4. Потреба в повазі (у визнанні іншими особистих, в тому числі і професійних,
досягнень, компетентності, особистих якостей і гідності, в самоповазі).
5. Потреба в само актуалізації і самовираженні (в реалізації своїх потенційних можливостей і
здібностей, в рості власної особистості, в розумінні, осмисленні і розвитку власного ”Я”).
Слід зазначити, що потреби кожного вищого рівня виникають (актуалізуються) тільки тоді,
коли потреби всіх нижчих рівнів задоволені. Таким чином, концепції вітчизняних і зарубіжних
психологів спрямовують на визначення, розуміння безробітним власних реальних мотивів трудової
діяльності. В психологічній підтримці безробітного необхідним є демонстрація глибини і масштабу
людських потреб, і відповідно, мотивів, доведення їх відносної значущості, пріоритетності в
задоволенні професійною працею. Підкреслимо, що безробітному доцільно дізнатися, що будь-яке
його ставлення до праці, будь-яка форма діяльності завжди мають в своїй основі не який-небудь
один, а декілька мотивів. Ці мотиви визначають необхідність в узгодженості мотиваційних впливів
на суб’єкт і на оцінку різних мотивів.
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Досягнуті безробітним результати залежать від трьох змінних: витрачених зусиль,
здібностей і особистих особливостей, усвідомлення ним своєї ролі в пошуках праці. Рівень
витрачених зусиль, в свою чергу, залежить від впевненості в тому, що є міцний зв’язок між
затратою зусиль і можливою винагородою – працевлаштування за бажанням.
У психологічній підтримці безробітного доцільно підкреслити, що досягнення
необхідних результатів приводить до внутрішньої винагороди (почуття задоволення від
виконаної роботи, самоповага, усвідомлення власної компетентності) і до зовнішніх нагород
(похвала, премія, просування в кар’єрі). Задоволення виникає лише тоді, коли зовнішні і
внутрішні винагороди оцінюються людиною як справедливі – саме ця оцінка впливає на
сприйняття необхідності зміни професії та визначає його очікування і мотивованість.
Важливим висновком є те, що результативна праця як така, веде до росту задоволеності,
і тому саме виступає досить сильним мотивом. Існує також і зворотній зв’язок: почуття
виконаної роботи і задоволеність від цього сприяють підвищенню результативності праці.
Основним положенням діяльнісного підходу в психології являється ведуча роль в структурі
робочого процесу вектору „мотив – мета”, тобто спрямованості суб’єкта на досягнення
конкретного результату діяльності. Але не лише результати, але і сам процес пошуку праці при
певних умовах являється досить сильним мотиватором безробітного. У зв’язку з цим, правомірно
ставити питання про розвиток у безробітного внутрішньої і зовнішньої мотивації, яка зводиться до
того, що йому притаманно загострити відчуття необхідності реалізувати не лише результативні
(зовнішні) потреби, але і потребу функціонувати, тобто діяти, бутив постійному емоційному
збудженні. Сама активність спонукає цю процесуальну потребу. І якщо результативні потреби і
мотиви втрачають свою актуальність після їх задоволення, то процесуальні потреби в ході і
результаті активності навіть посилюються.
Система процесуальних, внутрішніх потреб постає фактором в психологічній підтримці
особистості безробітного має ряд специфічних особливостей у своєму прояві, а саме:
– прагнення до нового (активний пошук нової інформації, гостра реакція на
інформаційний голод);
– прагнення до рухової активності (біологічна і соціальна потреба в елементарних
рухах, моторній активності);
– прагнення до ефективного і „економного” освоєння оточення і поведінки в ньому (не
просто активність, але прагнення до її найбільш ефективних форм);
– прагнення до самодетермінації (потреба бути господарем себе, свого положення,
позиції, ролі, поведінки, оператись керуванню ззовні);
– прагнення до самоактуалізації (потреба найбільш повно реалізувати своє „Я” в своїх
вчинках, пошуках, результатах).
Означені внутрішні потреби і мотиви обумовлюють особисті переваги безробітного,
особисту привабливість праці, а також професійні успіхи при її здійсненні. В цьому плані
внутрішня мотивація у безробітного постає детермінатором, використання професійної
здатності як інтегрованої якості особистості. Для осіб із розвинутою внутрішньою
мотивацією характерна, таким чином, захопленість самим процесом зміни діяльності, інтерес
до самого його просування, а не лише до результатів.
Таким чином, можна стверджувати, що зміст мотивів, їхня цільова спрямованість,
інтенсивність і широта вираженості, структура і специфічність для різних видів діяльності
здійснюють регулятивний вплив на успішність в змінах і освоєнні новою професією,
ефективністю діяльності, задоволеність працею, що в кінцевому рахунку і визначає роль
мотивації досягнень в психологічній підтримці безробітного в процесі працевлаштування.
Висновки. Психологічна підтримка безробітного з використанням стану розвитку його
мотивації досягнень має бути усвідомленим процесом, в якому особистість оволодіває
самокорекцією набутого професійного досвіду. Такій професійній самокорекції сприяє виявлення
особистістю взаємозв’язків між різноманітними професійно функціональними сферами, зокрема
сферами ринкової економіки і бізнесу. Завдяки психологічній підтримці безробітного розвивається
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здатність користуватися аналітичними методами в розв’язанні економічних проблем, як
особистісних, так і соціальних.
Безробітний, який самостійно вивчає основи бізнесу і підприємництва, отримує більше
гарантій досягти успіху в кар’єрі, незалежно від того, у якій галузі соціально визначеної
професії він буде працевлаштований. Володіння основами бізнес-освіти дає йому надію
удосконалювати ту професію, на яку є соціальний попит.
В організації психологічної підтримки доцільним є:
– визначення умов, що дозволяють особистості сформувати свій реальний план нового
професійного навчання;
– визначення умов, що забезпечують відносно незалежний статус у виборі професійної
праці. Сюди входить підтримка і розвиток тих навичок професійно діяльності, які необхідні
для реалізації життєвих реальних задумів;
– визначення умов, що сприяють виявленню зв’язків між його новим професійним
вибором і оточенням.
Такі умови мають поглиблювати бачення безробітним себе як особистості, що вносить
зміни в ринок праці.
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М.Ю. Кадемія
м. Вінниця
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Постановка проблеми. Комп’ютерні телекомунікації все більше знаходять
використання в різних сферах життя сучасного суспільства: бізнесі, фінансах, засобах
масової інформації, науці та освіті.
Незважаючи на те, що Україна має недостатньо розвинуті телефонні мережі, за останні
роки користувачі на Україні одержали доступ до зарубіжних телекомунікаційних мереж, що
сприяло стрімкому впровадженню комп’ютерних телекомунікацій в освіту. Нині в
переважній більшості закладів освіти використовуються телекомунікації.
Для забезпечення ефективного використання комп’ютерних телекомунікацій у
навчальному процесі необхідно створити відповідні навчально-методичні комплекси які
можна застосовувати як у локальному так і мережевому випадках.
Аналіз попередніх досліджень. Створенню електронних навчально-методичних комплексів
(ЕНМК) присвячені роботи вчених: І.Г.Захарової, Є.С.Полат, Гжегоша Кєдровича, В.М. Кухаренко,
В.І.Сумського [1; 2; 3; 5].
У роботах науковців досліджується проблема розробки та використання інформаційнотелекомунікаційних технологій (ІТКТ) в навчальному процесі, сформовані певні вимоги до
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ЕНМК, визначений його зміст, оформлення, методичні та програмно-технічні вимоги до
ЕНМК і його компонентів.
Наводиться аналіз досвіду використання ЕНМК у навчально-виховному процесі [4],
показується, що найбільш ефективними є курси, які засновані на альтернативних способах
представлення навчального матеріалу: на підставі лінійної та нелінійної схем, даються
відповідні рекомендації з їхнього практичного використання.
Мета цієї статті – визначити шляхи створення ЕНМК, розроблення їхньої структури,
можливостей використання в навчальному процесі, переваги, недоліки та труднощі його
впровадження, а також специфіку використання ЕНМК для викладачів та учнів.
Найбільш повним вважається ЕНМК, який містить такі структурні елементи:
– анотація до курсу, в якій наводиться коротка характеристика ЕНМК, його переваги,
для кого він призначений;
– робоча програма, що сформована на основі Державного стандарту з професії
(спеціальності), та типової програми з даної дисципліни;
– керівництво щодо вивчення дисципліни (методичні вказівки для викладача, учня), яке
включає в себе вказівки для самостійного вивчення теоретичного матеріалу, виконання
практичних завдань; вказівки з технології вивчення навчального матеріалу на певному рівні,
послідовності використання всього навчально-методичного комплексу, навчальних модулів,
блоків, навчальних одиниць;
– навчальний посібник містить виклад навчального матеріалу (теоретичного,
практичного) відповідної дисципліни, який відповідає робочій програмі та структуруванню
на методичні дози (модулі, блоки, навчальні одиниці);
– практикум використовується для формування умінь та навичок на основі застосування
теоретичних знань, які застосовуються під час розв’язування практичних завдань;
– тести або тестуючі системи використовуються для перевірки рівня засвоєння
навчального матеріалу на початковому, проміжному та підсумковому етапах;
– довідник містить відповідні матеріали, таблиці, визначення, глосарій з дисципліни;
– електронна бібліотека курсу містить підручники та посібники, які доповненні аудіовідео матеріалами, освітніми Internet-ресурсами.
Наприклад:

ЕНМК з програмування
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Головна сторінка ЕНМК з предмету “Основи інформатики”
Бурхливий розвиток інструментальних середовищ для Internet зачепив практично всі сфери
програмування. Однією з цих розробок стало створення засобів, які дозволили навіть
непрофесіоналам створювати електронні посібники (підручники), що мають стандартний і
звичайний для користувачів Windows інтерфейс, з іншого боку, – дозволили створювати ефективне
середовище навчання. Мова йде про систему Microsoft HTML Help. Розробка ЕНМК здійснюється
на основі гіпертекстової технології, для цього на комп’ютері достатньо встановити тільки браузер
(англ. Browser- програма для перегляду) Microsoft Internet Explorer [3, с.154].
Таким чином, використання сучасних комп’ютерних технологій у навчальному процесі
дозволяє будувати інтерактивне засвоєння навчального матеріалу, яке значно підвищує
ефективність навчання.
Сучасні комп’ютерні дидактичні програми, що входять в ЕНМК дисципліни (електронні
підручники, посібники, збірники задач і вправ, гіпертекстові інформаційно-довідникові
системи і т.д.) за умов належного грамотного використання стають потужним засобом
(інструментом) вивчення дисципліни. В більшості випадків такі комплекси розміщують у
локальній мережі навчального закладу або записують на компакт-дисках (CD). Проте у
використанні ЕНМК в навчальному процесі є певні складності:
1. Використання ЕНМК має певні труднощі, що пов’язані з наявністю локальної мережі
та відповідного обладнання, яке дає можливість працювати з мультимедіа програмами.
2. Викладання навчального матеріалу, проведення занять має бути відповідним чином
адаптоване для досягнення ефективності використання ЕНМК дисципліни.
Використання ЕНМК в навчальному процесі буде ефективним, якщо робота
здійснюється в єдиному інформаційному просторі, тобто, коли обчислювальні ресурси
навчального закладу об’єднані в мережу з регламентованим доступом до інформації та
обладнання, в яких розгорнуті та функціонують мережеві програмні засоби автоматизації
процесів (від електронної бібліотеки до електронного каталогу бібліотеки), навчальних
програмних засобів, що інтегровані в єдину інформаційну систему навчального закладу
(ЄІСНЗ). Така ЄІСНЗ будується на базі Іntranet-мережі та об’днує в єдиний інформаційних
простір всі служби.
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Важливу роль в ЕНМК відіграють електронні підручники (посібники), це навчальний
матеріал, який не прив’язаний до фізичного носія, та закладений у програму. Він має
забезпечувати функції: презентаційну, навчальну, статистичну властивість і має підсистему
оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу.
Розгляньмо режим роботи з електронним підручником (посібником) як складової
частини ЄІСНЗ, в якій використовується ЕНМК.
1. Лекція
Електронний посібник повинен допомогати лектору дохідливо і наочно викласти матеріал у
відповідності до навчальної програми, здійснювати підтримку лектора в проведенні лекції та її
підготовці. Крім презентації в підготовці лекційних матеріалів мають бути шаблони для друку
роздаткового матеріалу. При цьому слід враховувати виконання таких можливостей:
– інтерактивність презентацій з можливістю переходу до будь-якого фрагменту та
повернення до кадру, з якого здійснений перехід;
– перегляд анімацій і відеофрагментів, програвання звуку в презентації, можливість
переривання та запису звуку з любого логічного фрагменту; збільшення графічного
зображення на екрані, можливість його переміщення;
– можливість попереднього відбору навчального матеріалу лектором у відповідності до
програми лекції;
– можливість окремого автоматичного представлення матеріалу, програми, які
повністю заміняють лектора з можливістю зупинення учнем викладання матеріалу або
повторення необхідного фрагменту.
2. Семінари і поточне тестування
Комп’ютерні технології використовуються під час проведення семінарських занять.
Індивідуальна робота кожного учня може контролюватися відповідною програмою, а
статистична інформація збирається у викладача.
Слід зазначити, що електронний посібник не замінить викладача, а є для нього лише
допоміжним інструментом для нього.
Використовуючи ЕНМК, викладач одержує інструмент моніторингу успішності учнів,
яка може бути зібрана на екрані комп’ютера.
Електронний посібник повинен містити достатньо значну кількість завдань, це дасть
можливість здійснювати диференційований підхід у процесі формування умінь та навичок, а
також автоматизовану генерацію завдань.
Використання ЕНМК на семінарських заняттях дозволяє суттєво спростити проведення
тестів, здійснювати збирання та аналіз успішності учнів, одержується можливість
проведення тестів, аналіз їхнього виконання. Також суттєвим може стати використання
розгалуженої системи оцінок, в якій задачі, що відносяться до декількох тем, оцінюються
відповідною кількістю балів, які проставляються в різних розділах. Таким чином, у
викладача складається цілісна картина успішності учнів і засвоєння навчального матеріалу.
Якщо в учнів виникає потреба звернутися до лекційного матеріалу, то він має змогу знайти в
меню необхідну лекцію або відповідний матеріал в електронному посібнику.
3. Підсумкові тести. Екзамени
Залік з вивченого курсу можна також провести з використанням електронного посібника. При
цьому може бути використаний той самий механізм, як і для поточного тестування. Слід звернути
увагу на захист системи обліку і бази даних успішності учнів. Проте слід зазначити, що коли
необхідно здійснити складний програмний аналіз відповіді, розглянути логіку розв’язання задачі,
пояснення відповіді задач, то використовувати тестову систему не має сенсу.
Комп’ютер дозволяє в режимі реального часу збирати та обробляти значний обсяг
інформації, проте тільки від викладача залежить, яку користь принесе його використання.
Попередній аналіз, який виконує комп’ютер допоможе викладачу зрозуміти, які помилки
зробив учень, і на якому рівні.
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4. Самостійна робота з посібником
Можливості електронного посібника переважно розкриваються через діяльність учнів,
які мають можливість самостійно вивчати теоретичний матеріал, здійснювати тренувальну
навчальну діяльність, контроль за рівнем знань, інформаційно-пошукову діяльність. Процес
навчання здійснюється на принципово новому, вищому рівні, тому що електронний посібник
надає можливість навчатися в темпі, який притаманний йому, забезпечує можливість
кожному багаторазово повторювати і вести діалог між учнями і комп’ютером. За допомогою
електронного посібника учня легше зацікавити і навчити, на нього мають вплив звукові і
зорові образи, інформаційні й емоційні складові.
Психологи і викладачі стверджують, що учні навчаються по-різному: – певна кількість
краще навчаються на слух, інші зорово або тактильно. Залучення всіх органів чуття веде до
зростання засвоєння матеріалу порівняно з традиційною методикою. Навчання з
використанням електронного посібника є однією з інтенсивних форм навчання, коли
навчальний матеріал дидактично підготовлений фахівцями, орієнтований на індивідуальні
здібності учнів. Індивідуальна діалогова комунікація за допомогою відео-, графічних,
текстових і медично-мовленнєвих вставок настільки інтенсивна, що полегшує процес
навчання, гіперсередовище дозволяє розширити можливості інформаційного впливу на
користувача, залучає учня до процесу навчання.
Розв’язання проблеми поєднання звукової, текстової, графічної та відео інформації в
електронному посібнику робить його універсальним.
5. Робота з посиланнями
Електронний посібник містить достатньо значний обсяг інформації, проте скільки б не
було в ньому інформації, вона ніколи не буде вичерпаною, а тому для підтримки
електронного посібника корисно створити тематичний сайт з посиланнями, який
поповнюється і структурується в процесі навчання. В свою чергу, посібник повинен мати
посилання на цей сайт в локальній мережі або в мережі Internet, якщо навчальний заклад має
відповідне підключення.
Крім того, в змісті посібника основні терміни і поняття мають гіперпосилання, що
дозволяє швидко здійснювати самоконтроль засвоєння основних понять навчального
матеріалу, за необхідністю здійснювати його повторення.
6. На допомогу викладачу
ЕНМК має певну цінність для викладача. Крім функцій наочної демонстрації, тестування й
обліку, слід звернути увагу на підготовку викладача до занять як у презентаційній, так і у змістовній
частині. У процесі використання ЕНМК викладач пояснює матеріал, а учень має можливість
користуватись відповідним роздатковим матеріалом, який є в ЕНМК і не потребує додаткових витрат
часу, у випадку необхідності можливе швидке його використання та роздруківка.
Наявність в електронному посібнику інструментів створення презентацій за підготовленим
шаблоном, можливість введення текстової і графічної інформації зменшить витрати часу на
підготовку занять, підвищить якість і наочність навчального матеріалу. Не слід забувати, що інтерфейс
і функціональні можливості мають бути чітко відпрацьованими.
7. Лабораторні та групові заняття
Невід’ємною частиною ЕНМК є лабораторні роботи, якщо це передбачено робочою
програмою і змістом дисципліни.
Розгляньмо переваги виконання лабораторних робіт за допомогою ЕНМК:
1. За допомогою анімацій, відеороликів, таблиць і графіків учень має можливість взяти
участь у постановці дослідів, модулювати процеси.
2. За допомогою опису лабораторної роботи в одному стилі з електронним посібником
за умов наявності віртуального стенду і програми, що моделює роботу приладів, учні мають
можливість виконувати відповідну роботу, аналізувати і узагальнювати інформацію.
3. Віртуальні системи дають можливість кожному індивідуально виконувати роботу.
4. Відпадає необхідність у створенні спеціалізованих лабораторій, обладнання.
Комп’ютерна лабораторія може обслуговувати різні предмети.
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8. Тренажери, імітатори
Протягом багатьох років тренажери, імітатори використовувались у навчальному процесі для тих
фахівців, робота яких була пов’язана з професійним ризиком або потребувала великих витрат, а тому
для здешевленння та досягнення високого професіоналізму використовуються тренажери та імітатори.
Принцип їхньої дії полягає в тому, що в комп’ютері створюється модель, робота якою максимально
наближена до реального устаткування, процесу. Учень виконує певні операції та одержує відгук
комп’ютерної системи.
На сучасному етапі в навчальній роботі набули поширення використання тренажерів,
імітаторів в галузях, що не потребують приладів та устаткування (складання проектів,
розрахунки схем, виконання певних операцій і т.п.).При цьому використання імітаційного
моделювання має суттєве значення в навчальному процесі.
1. За допомогою тренажерів, імітаторів можна відтворювати практично будь-яку
ситуацію, моделювати пристрої, виробничі процеси. Кожний учень навчається в ситуації,
наближеній до реальної виробничої.
2. Використання тренажерів, імітаторів, що базуються на персональних комп’ютерах,
дозволяє уніфікувати навчальний процес. Прикладом може бути електронні лабораторії з
хімії, фізики. Лабораторні роботи з цих предметів можна виконувати в будь-якій
комп’ютерній лабораторії за умов наявності відповідної програми.
Для виконання всіх функцій ЕНМК, що пов’язані із взаємодією в мережі є домовленість
в єдиному підході до стандартів на оформлення даних, обміну інформації, проведення занять
та екзаменів, тестування і т.п.
Можливості використання ЕНМК в навчальному закладі дещо обмежені фінансуванням,
можливостями розробників, термінами виконання проектів, наявністю необхідного
програмного і кадрового забезпечення. Істотне значення має розробка інтерфейсу, щоб
підвищити мотивацію учнів.
Системне використання в навчальному процесі ЕНМК забезпечить:
– спрощення функції контролю за рівнем знань, умінь і навичок учнів, яка переходить
від викладача до програми;
– здійснення постійного моніторингу успішності учнів;
– підвищення ефективності мовлення за рахунок здійснення інтерактивного навчання;
– розширення можливості самостійного вивчення дисциплін, окремих тем;
– формування умінь і навичок виконання окремих операцій, процесів за допомогою
відпрацювання їх на тренажерах, маніпуляторах;
– економію часу на підготовку викладача до занять, створення роздаткового матеріалу,
демонстрацію дослідів.
Висновок. Умовою успіху використання ЕНМК завжди буде власне переконання педагога
в тому, що електронні матеріали виявляються корисними, важливими і невід’ємними елементами
вивчення певної дисципліни. Використання ЕНМК сприяє інтенсифікації навчального процесу,
реалізації ефективного поєднання нових і традиційних технологій навчання на основі використання
інформаційно-телекомунікаційних технологій [5, с. 449].
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ SMART BOARD
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Актуальність теми. На сучасному етапі науково – технічного прогресу виникає потреба
по новому подивитись на застосування інформаційних технологій в системі професійної
освіти. Із здійсненням переходу від розповсюдження навчально – методичних матеріалів на
паперових носіях до поширення цієї інформації в електронній формі через комп’ютерні
мережі та інформаційні середовища необхідно звернути увагу на роль телекомунікацій в
інформаційному забезпеченні навчального процесу [2].
Постановка проблеми. До недавнього часу телекомунікації, як правило, досить широко
використовувались виключно у вищих навчальних закладах, спеціалізованих підприємствах і
керівних установах. Однак, останнім часом стрімко зростає використання ресурсів локальних
корпоративних мереж в закладах професійної освіти.
Для підготовки кваліфікованих робітників з різних професій у вищому професійному
училищі № 4 м. Вінниці активно використовуються найбільш вживані інформаційно –
телекомунікаційні засоби: електронна пошта, локальна мережа Intranet, інформаційний
сервер та глобальна мережа Internet. З розвитком технічних засобів та програмного
забезпечення виникала потреба у розширенні можливостей використання засобів
телекомунікацій у навчальному процесі.
Тому для підвищення ефективності використання телекомунікацій в навчальному
процесі необхідно використовувати розробки сучасних передових світових комп’ютерних
фірм–розробників технічних засобів навчання та відповідного програмного забезпечення.
Мета цієї статті – ознайомити із основними можливостями та показати специфіку і
прийоми використання продуктів SMART BOARD у процесі формування професійних знань
учнів профтехучилищ.
Вже більше року у Вищому професійному училищі № 4 в начальному процесі
використовується сучасний технічний засіб навчання – SMART BOARD, розроблений
відомою канадською компанією SMART Technologies Іnc.
Інтерактивна дошка SMART BOARD дозволяє не тільки управляти комп’ютером через
сенсорний інтерфейс і писати поверх додатків електронним чорнилом. Вона дозволяє
використовувати можливості презентацій нового рівня. При сумісному використанні з
мультимедіа проектором SMART BOARD дає можливість:
 Створювати і редагувати широкий спектр об’єктів за допомогою Pen Tray пера,
інструментарію Floating Tools або команд програмного забезпечення SMART Notebooks.
 Відтворювати зображення натисненням однієї клавіші програмного забезпечення
SMART Notebooks.
 Використовувати SMART Recorder (тільки для Windows) для створення відеофайлів
всього, що відбувається на інтерактивній дошці, незалежно від того, який додаток
використовується. Якщо до комп’ютера під’єднано мікрофон, то можна записати аудіо трек,
синхронізований з даними.
 Використовувати SMART Video Player для створення коментарів поверх відеоданих
від таких джерел, як відеомагнітофон, документ-камера або комп’ютерний файл. Збережені
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коментарі автоматично передають зображення екрану в програмне забезпечення SMART
Notebooks.
 Зберігати, друкувати або передавати поштою повний запис сесії, намальованої або
роздрукованої в програмному забезпеченні SMART Notebooks. Можна навіть зберегти
Notebook файл у форматі PDF як серію файлів зображення або в HTML файлі, який надалі
може бути проглянутий у WEB-броузері.
 Використовувати екранну клавіатуру для введення тексту прямо на поверхню дошки
без використання реальної клавіатури.
 Використовувати можливості розпізнавання почерку для перетворення писаного від
руки тексту в друкований (тільки для Windows).
 Імпортувати інформацію практично з будь-якого електронного джерела в програмне
забезпечення SMART Notebooks.
 Використовувати зв’язи між PowerPoint програмним забезпеченням і інтерактивною дошкою.
Програмне забезпечення SMART BOARD працює на рівні драйверів у фоновому режимі.
Після інсталяції засіб починає працювати одразу при будь-якому торканні активної поверхні
дошки. Користувач може повністю управляти комп’ютером, для цього потрібно тільки
встановити на нього програмне забезпечення SMART BOARD. Окрім цього існує
можливість використання клавіші Pen Tray для емуляції правої клавіші миші або активізації
клавіатури SMART. Після будь-якого запуску комп’ютера, підключена до нього дошка
автоматично стає сенсорною.
Інструментарій SMART BOARDs пропонує повний об’єм функцій SMART BOARD крім
того, що передбачається при використанні сенсорного управління і клавіш Pen Tray. Більше
того, цей інструментарій пропонується з коментарем і можливістю конфігурації. Доступ до
інструментарію здійснюється клацанням по іконі SMART BOARD на системній лінійці. Для
комп’ютерів Macintosh цей інструментарій доступний із контекстного меню команд і
активізується однократним натисненням по іконі SMART BOARD, яка з’являється в рядку
меню. Для ОС Windows цей інструментарій доступний із контекстного меню команд і
активізується натисненням по іконі SMART BOARD, яка з’являється в системному рядку.
Програмне забезпечення SMART Notebook використовується для створення,
формування, збереження і друку заміток з робочої станції або з SMART BOARD. Воно
включає безліч інструментів для створення об’єктів і використовується для створення
посилань на інші Notebook файли. Окрім цього можна імпортувати графіку, текст і аплікації
з будь-якого додатку в програмне забезпечення Notebook. Користувач може використовувати
це програмне забезпечення для створення багатосторінкових Notebook файлів, які можна
потім відкрити на інтерактивній дошці. Для ефективного використання слід зберігати
Notebook файли у форматі PDF, HTML або в графічному форматі у випадку, якщо їх
потрібно пересилати користувачам, які не мають програмного забезпечення SMART
BOARD на своїх комп’ютерах. Щоб зберегти час для створення Notebook файлу, слід
імпортувати шаблон, як стартову позицію для кожної створюваної вами сторінки. Деяка
кількість шаблонів включена в програмне забезпечення Notebook software, але можна
створити і свій власний.
За допомогою SMART Recorder можна записати все, що робить користувач на
інтерактивній дошці незалежно від того, який додаток він при цьому використовує. Після
цього можна проглянути запис використовуючи Windows Media Player на будь-якому
комп’ютері. Якщо до комп’ютера підключений мікрофон, то можна записати
аудіодоріжку, синхронізовану з даними. Створені файли записуються в AVI форматі.
Програмне забезпечення SMART Video Player використовується для перегляду і
введення коментарів у відео і графіку. Окрім цього перегляд можна здійснити через будь який пристрій відображення відео, підключений до системи, наприклад відеокамеру,
проектор, сканер або документ-камеру.
SMART Video Player підтримує як всі типи відеофайлів, які підтримує Windows Media
Player, так і файли, що підтримуються будь-яким пристроєм, сумісним з програмним
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інтерфейсом DirectX 8.0, a також і ті, що запускаються під ОС Windows із підтримкою
Windows Driver Mode (WDM). SMART Video Player не підтримує зовнішні DVD
накопичувачі і потокове відео через Internet. При використанні SMART Video Player
можна встановлювати опції для створення пауз під час введення коментарів.
Floating Tools – це змінна панель клавіш, яка виводяться біля будь-якого відкритого
додатку на SMART BOARD і дозволяє здійснити широкий спектр функцій. На додаток до
інструментів Pen Tray (віртуальне перо, виділення кольором і стирання записів) Floating
Tools включає інструменти, які замінюють натиснення лівої клавіші миші на натиснення
правої клавіші миші (тільки для ОС Windows), створюють геометричні фігури,
пропонують великий покажчик для презентацій і відновлюють стерті коментарі.
SMART Aware tab дозволяє анулювати SMART Aware переваги і виводити список
активних Aware додатків (тільки для ОС Windows), а також призначати переваги для
програми PowerPoint.
В ОС Windows SMART Aware працює у фоновому режимі для створення деякої
кількості популярних конференцій, текстових процесів, таблиць і презентаційних
програм на дошці. Це програми, в яких все, що створюється користувачем на екрані за
допомогою пера Pen Tray або засобами Floating Tools стає реальними компонентами цієї
програми. Non-BOARD aware програми не мають такої властивості. Користувач може
використовувати середовище захвату екрану для захвату коментарів, створених поверх
non-BOARD -aware програм (наприклад, Microsoft Internet Explorer чи Notepad software) і
може вставляти ці коментарі як текст після виконаного текстового перетворення.
Microsoft Paint є однією з графічних програм, що підтримуються SMART Aware.
Відкривши Paint на SMART BOARD можна використовувати перо Pen Tray для
малювання малюнків замість використання миші. Відповідно використовується інший
інструментарій. Для збереження малюнків або їх друку використовуються функції Save
або Print з Paint File. Однією із зручностей є велика площа дошки для малювання.
Аналогічні переваги отримуються при використанні пакетів CorelDRAW, (version 8.0) або
AutoCAD.
SMART Aware особливо корисна при використанні пакету NetMeeting і PowerPoint.
Не дивлячись на те, що програмне забезпечення працює у фоновому режимі, воно значно
підсилює ефективність обох додатків.
В цій версії програмного забезпечення є підтримка таких популярних пакетів як
Microsoft Word і Microsoft Excel на SMART BOARD. Користувач може вносити коментарі
поверх документів або графіки і в подальшому запам’ятовувати їх. Є можливість
конвертації коментарів в друкований текст.
Як і для додатків Microsoft Word, Excel або Power Point, для non-aware додатків також
можна здійснити введення тексту. Для цього необхідно здійснити захоплення коментарів
в програмне забезпечення Notebook використовуючи клавіші захоплення, з палітри
Floating Tools або з лінійки Save/Print, яка з’являється, якщо використовується перо.
SMART BOARD дає змогу демонструвати зображення з монітора персонального
комп’ютера за допомогою мультимедійного проектора. Причому на відміну від
звичайного демонстраційного екрану SMART BOARD відрізняється можливістю
керування процесом демонстрації за принципом активних точок. У зв’язку з тим, що
SMART BOARD приєднується до USB порту комп’ютера і програмне забезпечення
пов’язує точки дошки з точками екрану монітора, коли користувач активізує будь – яку
точку зображення на дошці, спрацьовує ефект аналогічної активізації точки екрану
монітора. Саме тому використання SMART BOARD подібне роботі з ручним
маніпулятором в операційній системі з графічним інтерфейсом і має ряд суттєвих
переваг:
– лектор може керувати персональним комп’ютером та програмами, встановленими
на ньому, безпосередньо з дошки;
– за допомогою кольорових маркерів можна виділяти матеріал, який потребує
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особливої уваги;
– під час проведення занять дошку можна використовувати як традиційну – на ній
можна писати за допомогою спеціалізованих маніпуляторів.
Для полегшення налагодження SMART BOARD в пакет програмного забезпечення
входить довідкова система англійською мовою. Разом з програмою інсталюється
демонстраційний ролик, що ілюструє процес налагодження розпізнавання рукописного
тексту.
На сучасному ринку програмного забезпечення дуже багато мультимедійних
навчальних підручників з основ роботи у текстових редакторах, електронних таблицях,
базах даних, середовищах розробки програмного забезпечення тощо. Але всі вони хоча і
дають деталізовану інформацію з вивчення певного курсу все самого таки не торкаються
його професійної спрямованості. Адже викладання одного і того ж курсу для учнів різних
спеціальностей носить різний напрямок. Тому досить доречно звернути увагу на ще один
додаток, що входить до складу програм SMART BOARD – програма Recorder. Вона
дозволяє створювати невеликі відеофільми для демонстрації складних процесів при
вивченні курсів спецдисциплін різних спецільностей, записуючи дії користувача на
комп’ютері у мультимедійний файл з розширенням .avi.

Файли цього типу можна переглядати за допомогою стандартних мультимедіа –
відтворювачів на будь – якому комп’ютері. Викладачі нашого училища активно
використовують цю можливість і створюють відеоролики при викладанні комп ’ютерних
дисциплін [1].
Недоліком використання цієї програми є значний об’єм створюваних файлів.
Для ефективного використання SMART BOARD було придбане спеціалізоване
програмне забезпечення SunchronEyes Teaher/Student 4.0, яке дозволяє керувати роботою
комп’ютерного кабінету. Програма інсталюється на робочій станції викладача як
SunchronEyes Teaher 4.0, а на робочих станціях учнів як SunchronEyes Student 4.0
традиційно. Робочі станції учнів можна розбивати на групи, для роботи необхідно
завантажити спочатку програму на комп’ютері викладача, а потім на робочих місцях
учнів. При цьому на екрані викладача відображаються вигляди екранів кожної учнівської
робочої станції.
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Вибираючи режим роботи з однією із учнівських робочих станцій викладач має змогу працювати
на віддаленому комп’ютері учня у режимі реального часу і керувати повністю роботою робочої
станції, що дає змогу ефективно впливати на процес розв’язання тієї або іншої практичної задачі
шляхом виправлення помилок чи виконання практичних вправ на віддаленому комп’ютері.
Вибираючи режим демонстрації – викладач має змогу транслювати зображення з монітора свого
комп’ютера на всі робочі станції учнів одночасно, це дозволяє показувати практичні прийоми роботи
та їх результати аудиторії учнів без додаткових програмних та технічних засобів.
Існує ще один режим роботи програми, який дозволяє пересилати повідомлення та приєднані до
повідомлень файли як викладачу так і учням, завдяки чому можливість здійснення диференційованого
підходу до навчального процесу відповідно до розумових, психологічних та фізичних особливостей
учнів [1].
Висновок
Отже, SMART BOARD має широкі можливості для впровадження інтерактивних методик в
навчальний процес і розширює спектр використання програмного забезпечення персональних
комп’ютерів. Використання продуктів SMART в навчальному процесі закладів професійно-технічного
типу дозволяє покращити рівень засвоєння навчального матеріалу, формування професійних умінь та
навичок. Для ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному
процесі необхідно постійно поповнювати перелік технічних засобів та відповідного програмного
забезпечення, яке використовується в навчальному процесі слідкуючи за ринком розробок в галузі
комп’ютерних технологій, основними розробниками яких є фірми західних країн, у тому числі
SMART TECHNOLOGIES INC.
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В.М. Кобися
м. Вінниця
ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗНАНЬ УЧНІВ З ПРОГРАМУВАННЯ У РОБОТІ З СУЧАСНИМИ ОПЕРАЦІЙНИМИ
СИСТЕМАМИ
На сучасному етапі науково – технічного прогресу виникає потреба по новому
подивитись на застосування інформаційних технологій в системі професійної освіти. Із
здійсненням переходу від операційних систем з командним інтерфейсом до операційних
систем з графічним інтерфейсом одним з основних периферійних пристроїв комп’ютера став
ручний маніпулятор. Це, в свою чергу, привело до розвитку візуальних середовищ розробки
програмних продуктів, використання яких дає змогу крокувати разом з розвитком сучасних
інформаційних систем і засобів. Використання візуального середовища дозволяє створювати
повноцінні, конкурентоспроможні програми та впроваджувати їх у навчальні, виробничі та
технологічні процеси.
Постановка проблеми. До недавнього часу для вивчення програмування у навчальних
закладах різного ступеня використовували всім відомі Basic та Turbo Pasсal, що були
розроблені як мови для навчання програмуванню у 70-х роках минулого століття. Розвиток
операційних систем та програмного забезпечення сьогодні вимагає від розробника
максимального використання всіх ресурсів системи та відповідних додатків, що не може бути
виконано за допомогою вищезазначених програм. Тому для вивчення програмування почали
використовувати комбінований підхід: основи мови програмування та її синтаксис, а також
основи алгоритмізації та програмування доцільно вивчати з використанням командних мов
програмування, а на наступному етапі бажано використовувати візуальні середовища
розробки програмних продуктів для створення повноцінних додатків, що можуть добре
працювати у сучасних операційних системах.
Мета цієї статті – показати специфіку і прийоми використання візуального середовища
розробки програмних продуктів у процесі вивчення програмування учнями профтехучилищ.
Виклад основного матеріалу. Ще не так давно операційна система MS DOS була
предметом захоплення багатьох програмістів та користувачів персонального комп’ютера, але
розвиток інформаційних систем відбувається настільки швидко, що винайдене чи розроблене
вчора сьогодні сприймається як буденне, а завтра – як морально застаріле. Така сама ситуація
спостерігається і в розвитку середовищ для програмування.
Ще й сьогодні в курсі інформатики загальноосвітньої школи вивчаються основи
програмування на Q Basic чи Turbo Pasсal. Це гарні програми, що дозволяють учням
оволодіти основами алгоритмізації, навчитися правильно оформляти програмний код та
вміти його читати. Проте сьогодення вимагає вміти використовувати максимально
можливості операційних систем та відповідних прикладних програм, що практично
неможливо без використання графічних елементів у додатках, що розроблюються.
Середовище розробки Visual Basic дозволяє впровадити одержані учнями знання під час
вивчення Q Basic для створення додатків з графічним інтерфейсом під сучасні операційні
системи. Усім відома приказка: «Краще один раз побачити, ніж сім раз почути». Так
відбувається і з графічними додатками. Якщо учень, працюючи в сучасній операційній
системі, починає писати програму, що виконує певний алгоритм дій, а на екран виводить
результат роботи лише у вигляді елементарного повідомлення у звичайному діалоговому
вікні, виникає запитання, чи не можна використати те, що вже існує у операційній системі та
таке знайоме по роботі з нею. Ось чому найкращим варіантом застосування знань, одержаних
учнями в процесі вивчення основ алгоритмізації та програмування є використання
відповідних візуальних середовищ розробки, що дозволяють поглибити знання учнів та
навчити їх використовувати для створення своїх програм елементи та компоненти
операційної системи.
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Оскільки основи програмування в курсі інформатики передбачають вивчення основ Q
Basic чи Turbo Pasсal, то продовженням навчання програмуванню є робота в середовищах
Visual Basic та Delphi відповідно. Це дозволяє не перенавчати учнів, а використовуючи їхні
знання із мови Basic, працювати у Visual Basic, з Turbo Pasсal – у Delphi. Ці програми на
перший погляд майже ідентичні.

Під час вивчення візуального програмування найкраще для засвоєння матеріалу постійно
проводити паралель з відомими прикладними програмами чи роботою у операційній системі.
Це дає змогу учням створювати аналогії, що дозволяє краще розуміти призначення окремих
компонентів та елементів графічного інтерфейсу, а також дає змогу вивчити основні
властивості, події та методи елементів. Прикладом може служити урок з теми «Робота з
файлами у Visual Basic 6.0» з використанням інтерактивної дошки.
Структура уроку
Тема уроку: «Робота з файлами у Visual Basic 6.0»
Мета уроку: ознайомити учнів з основними елементами керування Visual Basic 6.0
для роботи з файлами.
Тип уроку: комбінований.
Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, персональні комп’ютери, об’єднані в
локальну мережу.
Хід уроку
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань.
2.1. Як запустити програму Visual Basic 6.0?
2.2. З яких елементів складається вікно середовища розробки?
2.3. Що таке форма і яке її призначення?
2.4. Що таке елементи керування і для чого вони використовуються?
2.5. Що таке вікно програмного коду і для чого воно використовується?
2.6. Які основні властивості форми ви знаєте?
2.7. Як задати ім’я формі?
2.8. Як створити виконуваний файл і що це таке?
2.9. Яка структура вікна властивостей і як з ним працювати ?
2.10. Що таке «Провідник проекту» і для чого він використовується?
Оголошення теми і мети уроку
3. Пояснення нового матеріалу.
Середовище розробки Visual Basic 6.0 є програмою для реалізації візуального
програмування, основною метою якого є створення додатків, максимально наближених за
оформленням та принципами роботи до операційної системи Windows. Для цього
використовуються елементи керування або, як їх ще інакше називають, компоненти.
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Стандартна панель елементів керування складається з 21 компонента, проте загальна
кількість їх набагато більша.
На попередніх уроках для створення інтерфейсу додатку ми використовували кнопки,
надписи, текстові поля, перемикачі та прапорці, створювали меню, іншими словами, ми
навчилися створювати додатки, які дозволяють вводити – виводити інформацію, та обробляти
її за допомогою розгалужених та циклічних алгоритмічних структур. При цьому ми
використовували як елементи середовища розробки, так і вбудовані функції операційної
системи InputBox і MessageBox для роботи з інформацією. Для роботи з файлами їх
використовувати недоцільно. Тому на сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з елементами
керування для роботи з дисками, папками та файлами.
Пригадаємо роботу з папками в операційній системі Windows.
Що потрібно зробити, щоб переглянути файли у Windows?
1) потрібно відкрити Мій комп’ютер;
2) вибрати диск, на якому знаходиться файл;
3) вибрати папку, в якій знаходиться файл;
4) виділити потрібний файл, попередньо встановивши параметри перегляду.
Повернемось до середовища розробки і створимо додаток для перегляду файлів,
використовуючи стандартні елементи керування.
Зображення робочого столу комп’ютера викладача за допомогою проектора проектується
на інтерактивну дошку і за допомогою програмного забезпечення SMART проектується на
монітори всіх робочих станцій, тому учні можуть спостерігати за процесом створення
проекту як на своїх моніторах, так і на загальній дошці.

Розглянемо детально програмний код, введений під час створення додатку.
Dir1.Path = Drive1.Drive – у цій стрічці програмного коду вказано, що у вікні елемента DirListBox
слід відобразити перелік папок, розміщених на диску, вибраному у вікні елемента DriveListBox, тобто
властивість «шлях» елемента DirListBox стає рівною властивості «пристрій» елемента DriveListBox.
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File1.Path = Dir1.Path – у цій стрічці програмного коду вказано, що у вікні елемента FileListBox
слід відобразити файли, розміщені у папці, яку обрано у вікні елемента DirListBox, тобто властивість
«шлях» елемента FileListBox стає рівною властивості «шлях» елемента DirListBox.
OLE1.CreatLink (File1.Path & \ & File1.FileName) – у цій стрічці програмного коду вказано, що
елемент OLE1 необхідно зв’язати з файлом, виділеним у вікні елемента FileListBox, тобто властивість
«зв’язати з» стає рівною властивості «шлях» елемента FileListBox з добавленим знаком «\ » та іменем
виділеного файла.
4. Закріплення вивченого матеріалу.
З цією метою 5 учнів проходять тестування на ПК.

Решта учнів бере участь в усному опитуванні з демонстрацією презентації.

Слайд 1

Слайд 3
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Слайд 2

Слайд 4

Слайд 5

Домашнє завдання: конспект лекцій, інформація з локальної мережі училища.
Висновок. Використання візуального середовища розробки дозволяє полегшити процес
сприйняття учнями основ програмування та створення додатків, що можуть працювати в
сучасних операційних системах за рахунок використання візуальних компонентів і елементів
операційної системи та відповідних прикладних програм. Для кращого розуміння процесу
програмування доцільно під час викладання та розробки проводити паралель між
розроблюваним додатком та операційною системою та програмами, що вже відомі учням.
Література:
1. Глушаков, С.В Программирование на Visual Basic. – М.: АСТ, 2003. – 278 с.
2. Жарков В.А. Самоучитель Жаркова по интеграции Visual Basic с другими платформами. – М.: Пресс,
2003. – 205 с.
3. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р. Как программировать на Visua. – М.: Бином-Пресс, 2003. – 347 с.
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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ
Для більшості виробничих процесів і соціальної інфраструктури розвинутих країн на
початку XXІ ст. характерним є зростання частки розумової праці, безперервне опрацювання
різноманітного спектру інформації, а також створення й використання нових знань та ідей.
Комп’ютерна техніка, яка раніше допомагала автоматизувати окремі рутинні, трудомісткі
операції традиційних методів роботи, стаючи їх частиною, на сучасному етапі кардинально
змінює або навіть витісняє усталені методики. Комп’ютерні технології сьогодні тісно
пов’язані з системами та засобами комунікації, що дає можливість сприймати
інформатизацію та комп’ютеризацію як нерозривний процес, а людське суспільство
розглядати як кібернетичну систему із великою кількістю зв’язків між її елементами.
Новітні інформаційні та телекомунікаційні технології створили нові умови для споживання
інформації завдяки наднаціональним і наддержавним комунікаційним мережам, зробили
можливим існування “світу без кордонів” [8]. Ще у 60-ті роки минулого століття академік
В.М. Глушков передбачав, що на початку нового тисячоліття в технічно розвинутих країнах
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основна маса інформації буде зберігатися в непаперовому вигляді – у пам’яті ЕОМ, а людина,
яка не вмітиме користуватися цією інформацією, стане подібною до тієї, що не вміє ні писати, ні
читати. Сьогодні ці прогнози цілком справдилися, і ми вже маємо змогу використовувати
інформаційні системи, хоча, спрощені сучасні технології отримання інформації часто
призводять, на жаль, до бездумного споживання недостовірної, негативної інформації. З іншого
боку, виробництво самої інформації, її поширення та сприйняття потребує подальшого розвитку
новітніх інформаційних і комунікаційних систем. Отримання знань у принципово іншій,
ускладненій формі передбачає, у свою чергу, підвищення загальнокультурного та
інтелектуального рівня споживача інформації.
Зауважимо, що ХХІ ст. потребує від людини не лише володіння необхідним обсягом
професійних знань, але й гармонійного розвитку особистості. А для цього, вочевидь, необхідно
стимулювати створення такої системи навчання, яка забезпечує всі умови для розвитку
особистості учнів. Головна мета сучасної освіти – навчити людину думати, бути творчою та
самостійною, а в нас усе ще відбувається нав’язування загальних стереотипів і догм, процвітає
формалізм [8, с. 65].
Інформаційне суспільство зумовлює виникнення нових підходів до професійної підготовки
фахівців. Модернізація освіти в Україні передбачає інтенсивне впровадження обчислювальної
техніки, програмного забезпечення та інформаційних технологій. Загальні закономірності
інформатизації суспільства мають безпосередній вплив на освітню галузь: інформатизація
освіти спрямовується на підготовку за допомогою комп’ютерних і комунікаційних
технологій конкурентоспроможних фахівців для професійної діяльності. При цьому чільне
місце повинно посісти вивчення досягнень у галузі інформатики, її засобів і методів,
перспектив їх подальшого розвитку та практичного застосування. Збільшення кількості
інформації, інтенсивний розвиток інформаційних систем та ускладнення інформаційних
технологій сучасного суспільства неадекватне до можливостей окремого індивіда в їх
засвоєнні та використанні. Це зумовлює різке зростанні соціального попиту на професійно
орієнтоване застосування комп’ютерних технологій, потребу формування навичок роботи в
умовах інформаційного суспільства.
Сучасні методики фахової підготовки передбачають індивідуалізацію навчання, що
дозволяє підвищити ефективність мисленнєвих процесів, упроваджувати інноваційні форми і
методи навчання. Комп’ютери є ідеальним засобом індивідуалізації та диференціації
загальної та професійної підготовки, їх використання дає змогу викладачам організувати
самостійну роботу студентів з вивчення нового матеріалу, пропонуючи завдання
проблемного характеру та розробляючи разом з ними алгоритм їх вирішення. Це сприяє
творчому мисленню, стимулює прагнення учнів до оволодівання новими способами дій,
розвиває їхню самостійність. Першочергове завдання – навчити учнів (студентів)
орієнтуватися в інформаційному просторі, виокремити корисну інформацію, переробити
масу різнорідної інформації в доступний навчальний інформаційний продукт. У цьому
контексті комп’ютерні технології навчання мають сприяти розв’язанню багатьох нагальних
проблем професійної, зокрема професійно-технічної, освіти.
Сьогодні з’явилися нові засоби подання інформації, набули поширення мультимедійні
навчальні програми, звичним стало використання комп’ютерних тестів. Усі сучасні
комп’ютерні операційні системи та пакети прикладних програм застосовують методологію
стандартизованого інтерфейсу взаємодії з користувачем та мають вбудовані підсистеми
навчання і допомоги, які можуть використовуватися для самостійної підготовки. У більшості
навчальних закладах України відбулось насичення комп’ютерною технікою на такому рівні,
що викладачі й учні не мають проблем з доступом до неї. Однак значні зміни технічної бази
не викликали адекватних змін в організації навчального процесу. Наявність достатньої
кількості сучасних комп’ютерів з доступом до глобальної інформаційної мережі та освітніх
порталів ще не гарантує високої якості та рівня навчання.
У науково-педагогічній літературі докладно висвітлено психолого-педагогічні проблеми
реалізації навчання з використанням сучасних технологій та основні напрями інформатизації
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професійної підготовки (В.Ю. Биков, Б.С. Гершунський, В.М. Глушков, А.М. Гуржій,
О.М. Довгялло, О.П. Єршов, М.І. Жалдак, А.М. Матюшкін, Є.І. Машбіць, В.М. Монахов,
І.П. Підласий, О.С. Полат, О.К. Тихомиров та ін.). Передусім це: створення програм
контролю і самоконтролю знань з різних дисциплін; розроблення навчальних
мультимедійних систем; використання інформаційно-аналітичних баз даних; комп’ютерне
моделювання виробничих ситуацій, професійних дій; застосування комп’ютерів для
проведення конкурсів та олімпіад із різних дисциплін; використання інформаційних
технологій у наукових дослідженнях, рекламній, видавничій і підприємницькій діяльності;
автоматизовані методи психодіагностики та аналізу педагогічної діяльності; впровадження
програм дистанційного навчання тощо.
Зауважимо, що за все ХХ ст. в загальноосвітній підготовці з’явився лише один
принципово новий предмет – інформатика [9, с. 71]. У багатоплановості та багатоаспектності
проблеми застосування комп’ютерних інформаційних технологій в освіті переконує також
існування низки міжнародних термінів на означення понять, що стосуються комп’ютерної
підтримки процесу навчання і часто дотичні один з одним: computer assisted instruction, що
перекладається як “навчання за допомогою комп’ютерів”, computer assisted learning – “учіння
в супроводі комп’ютера”, computer managed instruction – “навчання, організоване за
допомогою комп’ютера”, computer based learning – “навчання на базі комп’ютера”, computer
directed learning – “учіння, кероване комп’ютером”, courseware – “засоби комп’ютерного
забезпечення навчання” [4, c. 13].
Але на практиці комп’ютерні технології у підготовці висококваліфікованих фахівців
використовуються недостатньо, що зумовлено, на нашу думку, відсутністю досконалої
концепції інформатизації системи професійно технічної освіти, в якій персональні
комп’ютери (якщо не йдеться про навчання операторів комп’ютерного набору) продовжують
залишатися лише допоміжним технічним засобом. У кращому випадку завданням
інформаційної освіти у ПТНЗ є підготовка користувача програмних засобів, призначених для
опрацювання інформації (текстів, електронних таблиць, баз даних, графічних і
відеозображень тощо). Це дає можливість ознайомити учнів з новими інформаційними
технологіями, можливими сферами їх застосування в навчанні та майбутній професійній
діяльності. Однак, комп’ютерна техніка має використовуватися також для проведення
занять, не пов’язаних з інформатикою та програмуванням. Важливими напрямами
використання інформаційних технологій в освіті сьогодні стали: впровадження
мультимедійних навчальних програм, застосування Internet-технологій, автоматизованих
електронних бібліотек, мережевих навчальних систем; реалізація дистанційного навчання,
створення “віртуальних” класів тощо.
Характерною рисою професійної освіти розвинутих країн є те, що дидактичні засоби у
вигляді автоматизованих навчальних систем (ще їх називають електронними підручниками
або мультимедійними пакетами) становлять невід’ємну частину навчального процесу.
Підготовлені вони таким чином, щоб учень міг самостійно або під непрямим контролем
викладача опанувати конкретні професійно орієнтовані чи спеціальні знання. Метою нашої
статті є проаналізувати деякі аспекти і перспективи застосування комп’ютерних технологій у
ПТНЗ.
Сучасний фахівець має можливість завдяки новітнім інформаційним технологіям
отримувати професійні знання та необхідну йому інформацію, розвивати такі якості, як чітке
логічне мислення; нестандартні підходи до вирішення проблеми; вміння відрізнити справжні
цінності від кон’юнктурних; прийняття оптимальних рішень у процесі вирішення
професійних проблем. Сферами використання комп’ютерної техніки у процесі професійної
підготовки фахівців сьогодні є:
• курси з інформатики, програмування, де предметом вивчення є сам комп’ютер та його
програмне забезпечення;
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•

курси з фахових дисциплін, в яких активно використовуються окремі прикладні
програми (наприклад, комп’ютерна верстка та поліграфія, моделювання фізичних
процесів, інженерні розрахунки тощо);
• автоматизовані курси, електронні підручники та мультимедійні пакети, предметом
вивчення яких є фахова дисципліна;
• комп’ютер як джерело інформації з можливістю пошуку в мережі Інтернет (або
локальних), а також різноманітних довідниках та енциклопедій на компакт-дисках;
• комп’ютер як засіб управління й організації навчального процесу, створення баз
даних (бібліотек), документації навчального закладу тощо [7, с. 179].
Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою, широкий вибір програмнопедагогічних засобів дає сьогодні змогу викладачам побудувати технологію вивчення своїх
предметів шляхом поєднання традиційних і комп’ютерних методів навчання. У процесі
вивчення фахових предметів учні за допомогою комп’ютерних мереж можуть отримувати
велику кількість довідкової, реферативної, ілюстративної та навчальної інформації. На
компакт-дисках пропонуються різноманітні електронні підручники, посібники, тести і
навчальні мультимедійні програми. Концепцію навчального процесу, що ґрунтується на
комплексному використанні функціонально підібраних сучасних і традиційних дидактичних
засобів (медіа), у педагогіці ще називають мультимедійною освітою. Однак переважна
більшість педагогів віддає перевагу традиційним методикам, використовуючи комп’ютер
лише як засіб підготовки та розмноження навчальних матеріалів. Отже, сьогодні
комп’ютерні технології стали головним технічним засобом, який використовується в
традиційних технологіях навчання. Тобто завершився перший етап впровадження
інформаційних технологій в освіті – автоматизація рутинних операцій (тестування, подання
навчальних матеріалів, опрацювання і накопичення адміністративної інформації), зменшення
трудомісткості завдяки використанню нових засобів збереження, перетворення і підготовки
навчальної інформації (моделюючі програми, прикладні пакети, автоматизовані навчальні
системи тощо).
Якщо раніше педагоги-ентузіасти самі розробляли та застосовували власні комп’ютерні
навчальні програми, то тепер вони повинні вміти скомпонувати свій курс на основі існуючих
джерел навчального матеріалу й оптимально застосувати комп’ютерні технології стосовно до
можливостей конкретного навчального закладу. На жаль, більшість викладачів не володіє
такими технологіями, а в програмах навчання студентів педагогічного профілю нема
окремого курсу “Комп’ютерна дидактика”. Питання комп’ютерних технологій навчання
тільки частково вивчаються в курсах з інформатики, технічних засобів навчання, методики
викладання. Не має такого курсу і на факультетах післядипломної освіти інженернопедагогічних працівників.
За дидактичним призначенням педагогічне програмне забезпечення, що застосовується в
професійній підготовці, поділяють на такі групи [3]:
1. Комп’ютерні навчальні програми для розв’язання задач, вирішення професійних
завдань і контролю рівня знань.
2. Комплекси навчальних програм для наочної ілюстрації сутності явищ і процесів з
використанням методів моделювання навчальних ситуацій.
3. Комплекси навчальних програм, які передбачають постановку запитань, оцінку
відповідей, подання додаткової навчальної інформації.
4. Комплекси навчальних програм для інтенсифікації навчальної діяльності учнів,
студентів при виконанні лабораторних, самостійних і дослідницьких робіт.
5. Програми для тестового контролю та оцінювання знань.
6. Комп’ютерні програми для підвищення фахового рівня, які передбачають
багатоваріативні схеми процесу навчання (ділові інформаційні системи).
Використання можливостей сучасних інформаційних технологій (комп’ютерної графіки,
гіпертексту, мультимедіа, віртуальної реальності), а також їх різноманітних поєднань створює
прорив у методиці, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення
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різних дисциплін на всіх рівнях системи освіти, зокрема професійно-технічної [1, с. 314]. Учні та
студенти з пасивних спостерігачів перетворюються в учасників навчального процесу,
розкриваючи свої творчі та індивідуальні якості та навички самовираження.
Дедалі поширенішими в навчальних цілях (особливо, у лабораторних умовах) для
професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін стають високотехнологічні прилади
введення-виведення інформації, які реагують на зміни тиску, температури й освітлення,
реєструють переміщення і звукові сигнали, а також системи розпізнавання образів і аналізу
інформації, яка в них міститься. Однак основою більшості навчальних засобів залишаються
тексти й рисунки, доповнені, якщо виникає потреба, графіками, звуками, анімацією тощо.
Використання комп’ютерної графіки відкриває нові можливості для розвитку
просторового мислення. Це особливо наочно проявляється під час вивчення курсів з
нарисної геометрії та креслення. Традиційна система навчання вже не відповідає сучасним
вимогам до математичної освіти та потребує нових, ефективніших методів.
Інструментальною основою цих методів повинні стати такі нові інформаційні технології, як
когнітивна комп’ютерна графіка та проблемно орієнтовані експертні навчаючі системи для
розв’язання задач [1, с. 315]. Водночас, комп’ютерні графічні технології можуть бути
ефективним засобом для вивчення у професійно-технічних навчальних закладах, передусім
ВПУ, курсів технічної механіки та технології машинобудування. При цьому з’являється
можливість продемонструвати контури та різні проекції взаємного перехрещення
геометричних фігур у динаміці.
Значного поширення набуло використання у професійній освіті мережі Internet
(електронна пошта, служба новин UseNet, протокол віддаленого доступу Telnet, протокол
передачі файлів FTP, інформаційна система Gopher, Chat-технологія тощо). Глобальні
телекомунікаційні мережі створюють якісно нові можливості для учнів, студентів,
викладачів: проведення телеконференцій; обмін інформацією; дослідження контингенту, що
навчається; організація консультативної допомоги майбутнім фахівцям; формування вміння
здобувати інформацію з різних джерел, баз даних, передавати, обробляти та зберігати її.
Завдяки технології мультимедіа можливе комплексне використання різних способів
сприймання навчальної інформації за рахунок збільшення площин чуттєвих реакцій,
інтеграції вербальних і невербальних засобів, обґрунтованому співвідношенні часовопросторових та аудіовізуальних властивостей сприймання інформації. Майбутнє за
мультимедійними програмами єдиної структури і методики використання, кожна з яких
міститиме необхідний обсяг відомостей з конкретного предмета, разом утворюючи систему
мультимедійної професійної освіти певного профілю. Такий комплекс (пакет) дозволить
створювати цілісну систему навчання і професійної підготовки, що ґрунтується на
медіарозробках. У подальшому мультимедійні пакети зв’язуватимуться загальною
мережевою системою (“гіпермедіа”), яка дасть можливість створення розподіленого
навчального оточення і доступу до різної інформації в мультимедійному варіанті.
Ефективним, на наш погляд, є застосування комп’ютерних технологій під час виконання
лабораторних занять, наприклад з курсу “Електротехніка” у професійно-технічних
навчальних закладах. Програмні засоби, коли всі дії учнів з дослідження технічних
пристроїв, їх структурних схем та характеристик виконуються на комп’ютері, дають учням
можливість складати віртуальну схему, тут же вимірювати чи встановлювати її параметри,
перевіряти схему в дії без особливого контролю з боку викладача. У випадку неправильного
виконання віртуального монтажу комп’ютерна модель не запрацює або навіть вкаже на
помилки у схемі. Таке моделювання сприяє розумінню суті досліджуваних процесів,
відпрацюванню навичок, допомагає у розв’язуванні типових задач та у здійсненні проміжних
і кінцевих контролів. Впровадження комп’ютерної техніки на лабораторному практикумі
дозволяє досягти: економії часу та матеріалів; підвищення контрольованості процесу
виконання робіт; зростання наочності; можливості багаторазового експериментування з
різними умовами; розвитку технічного й економічного мислення; набуття навичок роботи з
комп’ютером і формування комп’ютерної культури майбутніх фахівців [5, с. 209-210].

155

Враховуючи переваги сучасних технологій, стає очевидною потреба створення
комп’ютерних версій курсів окремих дисциплін і баз даних інформаційного супроводження
навчального процесу. Сьогодні відбувається формування технологій і методик створення
таких навчальних систем. Переважно в комп’ютерну програму перетворюють традиційний
навчальний посібник, розділений на частини, які пов’язані між собою гіпертекстовими
зв’язками. Такий посібник створюють за принципами програмованого навчання з набором
контрольних вправ і може використовуватися для самостійного вивчення. Однак, якщо курс
не ґрунтується на адекватній педагогічній концепції, то великого дидактичного ефекту
досягти важко. Для цього підручник повинен забезпечувати: поступовий перехід від простих
знань до складніших, від початкового рівня професійних знань до повного набору знань,
умінь і навичок; наступність інформації; міжпредметні зв’язки; усвідомлення учнями
професійної значущості матеріалів.
Досвід впровадження у професійно-технічній освіті сучасних комп’ютерних технології
свідчить, що вони інтенсифікують навчання, активізують учнів і студентів, спонукають
викладачів і майстрів виробничого навчання оволодівати комп’ютерною технікою, освітніми
інноваціями. Але в умовах постійного збільшення обсягів інформації, швидкого розвитку
техніки недостатньо формувати у фахівців фіксований набір знань, умінь і навичок,
необхідно постійно вносити зміни і в процес базової підготовки. Гігантські темпи змін умов
праці призводять до потреби постійної перепідготовки кадрів будь-якого підприємства,
установи. Компонентом професійної підготовленості сьогодні стає здатність до змін у
діяльності за фахом, тому викладачі передусім повинні навчити майбутніх фахівців вмінню
вчитись, здобувати й опановувати нову інформацію зі свого предмета. У процесі навчання
слід формувати ще й методичну та соціальну компетентність, ці компоненти професійної
підготовки особистості забезпечують багатовимірність її руху в освітньому просторі, який
передбачає багаторівневість, доповнення і маневреність освіти [2, с. 30-34].
Очевидно, що широке розповсюдження новітніх комп’ютерних технологій не може не
відображатися на процесах, які визначають нові концепції в галузі освітньої діяльності.
Помітне зростання соціальної ролі інформації в житті суспільства зумовлює необхідність
визначення і прийняття нових принципів використання комп’ютерних інформаційних
технологій у системі професійно-технічної освіти. Найбільш актуальним є розроблення
методики викладання навчальних дисциплін загальнотехнічного та спеціального циклів з
урахуванням сучасних інформаційних засобів та створення спеціалізованих професійних
навчальних комп’ютерних програм на основі методики та технології мультимедіа. Загальні
основи технології комп’ютерного оброблення професійно значущої інформації важливо
вивчати в усіх навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців. Набуває
актуальності формування цілісної інформаційної бази, яка має передбачати теоретичне
обґрунтування та відбір внутрішньої і зовнішньої інформації з напрямів фахової підготовки,
структурування і створення банку професійно значущої інформації, трансформованої у зміст
освіти. Завдання створення та впровадження україномовних електронних навчальних
матеріалів стає складовою формування конкурентоспроможного національного ринку праці.
Сьогодні потрібно формувати громадську думку про необхідність переосмислення
професійної підготовки в інформаційному суспільстві; потребу відповідного фінансування з
боку держави з метою розвитку технічної бази навчальних закладів; всебічну підтримку
просвітницьких, навчальних, наукових програм для підвищення кваліфікації та
інформаційної культури педагогів; розвиток на державному рівні інформаційної
інфраструктури країни; розроблення й прийняття законодавчих актів, спрямованих на
інформатизацію навчання, створення електронних бібліотек, розвиток національних
інформаційних ресурсів і телекомунікацій; розроблення у вищих навчальних закладах, що
готують педагогів, спецкурсів з інформатики та суміжних наукових дисциплін [8, с. 65-66].
Необхідні нагальні заходи на державному рівні щодо підготовки новітнього програмного
педагогічного забезпечення. На відміну від розвинутих країн, в Україні бракує електронних
видань у галузі педагогіки і психології, наукових і навчальних сайтів, електронних освітніх
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порталів, баз даних, бібліотек. Відсутність серйозної уваги до законодавчого врегулювання
інформаційної сфери, її всебічного розвитку, а, передусім, до створення державних програм,
викликає сумнів щодо швидкого розвитку вітчизняної освіти. І хоча в Законі України “Про
Національну програму інформатизації” йдеться про всебічну підтримку та розвиток
інформатизації наукових досліджень та освіти, його реалізація відбувається, на жаль, дуже
повільно.
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Л. Лук`янова
м. Київ
ЕКОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ОСВІТИ
У новому тисячолітті зміст освіти має забезпечити становлення стійкого інформаційноекологічного суспільства з високою гуманістичною, технологічною і екологічною
культурою. Для цього, очевидно, потрібні нові всебічно освічені люди, з іншими
стереотипами мислення і поведінки [9, с. 78], відповідно, однією з провідних завдань сучасної
освіти випливає необхідність формування комплексу знань з проблем розвитку людини, його
взаємовідносин з соціальним і природним середовищем.
Ми поділяємо точку зору відповідно якої, формування таких якостей стає можливим за
умов набуття екологічних знань, що й надає їм особливого статусу [7, с. 54). Нині
екологічними знаннями повинні володіти всі так само як арифметичними [5, с. 16]. З огляду
на це доречним є твердження українських філософів [3, с. 66], що екологічне знання набуває
фундаментального значення у справі відстеження тенденцій впливу людської діяльності на
стан справ у природі, набуває статусу знання соціально та світоглядово значимого.
Німецький письменник-гуманіст Й. Гете стверджував, що «нема нічого страшнішого за
діяльне невігластво». Саме відсутність знань в умовах, коли людські чинники так чи інакше
втручаються в усі природні процеси на Землі, в умовах, коли ми ще не навчилися
передбачати усі (в тому числі й негативні) наслідки своїх впливів на природні процеси, саме
небезпека „діяльного невігластва” і робить проблему екологічної освіти актуальною і такою,
що потребує негайного вирішеня [6, с. 468].
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Провідною ідеєю нашого дослідження є твердження, що фундаментом і головним фактором
усвідомлення проблем розвитку і раціонального використання природного середовища є система
екологічної освіти, яка містить нові екологічні знання про довкілля, формує нові ціннісні орієнтації
щодо усвідомлення ролі навколишнього середовища, використовує нові педагогічні технології,
обгрунтовує нові норми поведінки особистості в процесі фахової діяльності і повсякденному житті. У
такому розумінні екологічні знання не тільки висвітлюють та пояснюють сучасні аспекти дійсності,
але й покликані виконувати етичні, моральні, естетичні, предписувальні, нормативні функції в усіх
видах людської діяльності.
Опрацювання підходів до створення системи екологічної освіти в професійно-технічних
навчальних закладах дозволило нам зробити припущення відповідно якого мінімальним
компонентом або одним із елементів такої системи (або максимальною межею її
розчленування), якому притаманні усі властивості даної системи, є екологічні знання. З
одного боку вони утворюють власну систему – систему екологічних знань, а з другого – є
підсистемою системи екологічної освіти, зокрема, в професійно-технічних навчальних
закладах. Саме екологічні знання є структурним елементом, засадовим чинником у
підсистемах системи екологічної освіти в ПТНЗ: системи науково-методичного забезпечення
та системи інноваційних педагогічних технологій у змісті екологічної освіти.
Грунтуючись на такій позиції, вважаємо за доцільне окремо зупинитися на проблемі
методологічної сутності екологічних знань: як елемента системи екологічної освіти, як
елемента усіх підсистем системи екологічної освіти, як утворювального елемента власної
системи; як об`єднуючої ланки усіх підсистем системи екологічної освіти в ПТНЗ.
Таким чином провідним питанням даної статті ми називаємо: визначення сутності
поняття „екологічне знання”, його змісту, функцій, як складових у системі екологічної
освіти; визначення змісту, обсягу, особливостей екологічних знань у змісті навчальновиховного процесу професійно-технічної школи.
Досліджуючи коло означених питань, ми виходили з того, що важливою складовою
сучасної філософії освіти є недиспарантність навчального змісту, тобто відсутність
нейтральності стосовно процесу морального становлення особистості. По-іншому,
навчальний зміст за логікою його наукового осмислення має виступати спонукальним
засобом психологічного розвитку, насамперед становлення особистості. Це означає, що
навчальний зміст має викликати певне відношення до нього у тих, хто навчається. При цьому
йдеться про навчальний зміст як проекцію духовної культури, а не як розчленування його на
гуманітарний, математичний тощо, тобто мова йде про ідею цілісного навчального змісту,
незалежно від ідейно-змістовної специфічності як засобу морально-особистісного розвитку
[8, 30], тобто саме з таких позицій, на нашу думку, має відбуватися процес відбору і
структурування екологічного знання в професійно-технічних навчальних закладах зокрема.
В монографічному дослідженні А.В. Матвійчука, зазначаєтся, що поняття «екологічне
знання» є достатньо вживаним в сучасній науковій літературі, проте чітке визначення його
змісту практично відсутнє [7, с. 9], що пояснюється відсутністю загальноприйнятого
визначення поняття «знання» як такого у спеціальній літературі.
Ми поділяємо точку зору, відповідно якої узагальнення підходів генези поняття
«екологічне знання» на найвищому рівні дають право стверджувати, що екологічне знання
необхідно розглядати як сукупність різних родів знання: з одного боку його можна
визначити як результат екологічної практики людства, тобто прояву повсякденного
екологічного досвіду (у всіх його формах), або донаукове знання, що формувалося протягом
усього існування людства; з другого боку, його треба брати до уваги як наукове екологічне
знання [7, с. 17-18]. Відповідно до першого напряму, екологічні знання виступають у якості
знань, які людина постійно і поступово, певним чином, нагромаджувала в процесі всієї
практично-перетворювальної та пізнавальної діяльності і спиралася на нього всією системою
«матеріально-практичної діяльності, починаючи від цілепокладання й добору засобів впливу
на предмет практичної діяльності й закінчуючи самою практичною діяльністю та її
результатами» [3, с. 70]. Таким чином, можна акцентувати, що до виникнення наукового екологічного
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знання, людство мало велику сукупність практичного екологічного знання, що використовувалося на
практиці але й здобувалося і нагромаджувалося також в процесі практики.
Для нас особливого сенсу набуває позиція, за якою екологічні знання є основою для
розвитку почуття спорідненості з природою, формування моральних якостей особистості,
здатності мислити масштабно і передбачати можливі наслідки діяльності людини на
навколишнє середовище, здоров’я, життєоблаштування людини. Вони також є чинником для
розвитку здатностей використовувати екологічні принципи в усіх галузях людської
діяльності в інтересах розумного розвитку суспільства і виховання моральності
У численних публікаціях наголошується, що інтегративний характер та безпрецендентна
складність екологічних проблем перетворили екологію із суто біологічної дисципліни на галузь
наукового знання. Відомий антрополог М.Шеллер підкреслював, що людина здатна до трьох видів
знання: до знання ради панування або ради досягнень, до сутнісного або освітянського знання, під
впливом якого формується особистість, і до знання заради спасіння [10, с. 5]. Якщо брати до уваги таку
класифікацію, то екологію можна віднести до останніх двох типів [5].
Наразі набуває поширення точка зору відповідно якої екологічні знання трактуються як «знання для
виживання людства», а окремі вчені визначають провідним результатом екологічних досліджень
«упереджуюче знання», яке знаменується п’ятьома факторами [1, с. 189-191]:
 здатність суспільства усвідомлено сприймати екологічну аргументацію, що
детермінується освітнім рівнем населення;
 ціннісні орієнтації, що панують нині у суспільстві. Вони визначають наш погляд і
сприйнятливість до наукового занння, ступінь довіри до різних джерел інформаії і готовність
слідувати рекомендаціям державних інституцій; такі орієнтації формуються найдовше і
менше всього здатні змінюватися під тиском різних обставин;
 усвідомлення «ціни» нехтування упереджуючими знаннями і визначення «суб’єкту»,
який має заплатити за це відповідну ціну;
 визначення витрат внаслідок реалізації заходів, що випливають із упереджуючого
знання, і знову визначення «суб’єкта» фінансування;
 якість аргументації, що залежить від рівня відповідних наукових розробок, а токож
засобу презентації їх результатів суспільству.
Таким чином, виникають підстави наголосити, що важливою вимогою до екологічного
знання є його сучасність, мається на увазі необхідність якомога скорішого залучення в
освітянський простір сучасних досягнень науки як в сфері екології так і, враховуючи
міждисциплінарні засади екології, досягнення багатьох інших наук. Зокрема, Л.Я.Зоріна,
окреслюючи закономірності відображення наукового знання у змісті освіти, підкреслює, що
наукові закони і теорії залучаються до навчальних програм через 50- 70 років після їх
оприлюднення, висвітленню окремих наукових фактів іноді передує період у 10-25 років.
Для екологічного знання такі терміни його впровадження в навчально-виховний процес, з
урахуванням реалій сьогодення, є абсолютно неприпустимим.
Провідною ознакою екологічних знань, яку ми насамперед беремо до уваги, є їх
інтегративний характер. За умов існуючого вибору програм, підручників, підходів до
процесу навчання, незмінним залишається необхідність формуання екологічного мислення
учнів. Можливість такого процесу відбувається, коли екологічні аспекти пронизують усі
навчальні предмети, інтегруючи усі наукові знання. Не випадково в сучасній педагогіній
літературі все частіше мова йде не про окремий предмет «Екологія», а про інтеграцію знань,
покликаних формувати екологічне мислення.
Грунтовний аналіз щодо доцільності тлумачити екологічне знання як певний синтез
власне природничо-наукового і гуманітарного знання було здійснено М.М. Кисельовим.
Єдність природного та соціогуманітарного у взаємовідносинах людини і природи, автор
трактує таким чином: відношення «людина-природа» є фундаментальними принаймні для
буття людини і, поза будь-яким сумнівом, воно пронизує всю сукупність зв’язків людини зі
світом. Соціоприродність відношення «людина-природа» отримує переконливу
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аргументацію в метаекологічному аналізі і дає цьому відповідні ілюстрації з історії розвитку
природокористування, його сучасного стану та найближчих перспектив [4, с. 17].
Роль позитивного впливу екологічних знань на світогляд сучасної молоді розкриває
В. Червонецький [11, с. 76-81], на його думку, використання таких знань дозволить набагато
докладніше виявити ставлення до соціальних проблем довкілля, наслідків діяльності людини
у навколишньому середовищі, встановлювати її результативність, відповідність здоровому
глузду, певним нормам і принципам моралі. Це в свою чергу, створить відповідний
психологічний стан, який вплине на прийняття рішень щодо навколишнього середовища і
моральну відповідальність за наслідки втілення. Процес прийняття рішення відбувається
через виникаючі протиріччя між бажанням і необхідністю, хоча збіжність їх у реальному
житті радше становить виключення ніж правило. Саме тому, важливу роль у прийнятті
рішення відіграє морально-етичний компонент, який спонукає до відповідальних дій і
обумовлює необхідність передбачення своєї діяльності.
Узагальнення поглядів на роль екологічної освіти дають підстави стверджувати, що
одним із провідних і важковирішуваних питань цієї проблеми є питання щодо визначення
змісту, обсягу, спрямованості екологічних знань, які доцільно пропонувати до вивчення у
навчальних закладах, зокрема у професійно-технічних.
Такої позиції дотримуються багато вчених. Так В. Кобилянський підкреслює, що коли
мова йде про екологічну освіту, насамперед виникає питання щодо змісту, меж та обсягу
екологічних знань, котрі належить засвоїти [9, с. 206-207], а зорієнтованість екологічної
освіти на людину, яка реально знаходиться у різнобічних зв’язках зі світом, засвідчує про
відносний характер меж між екологічними і неекологічними знаннями.
У попередніх публікаціях ми підкреслювали, що зміни у пріоритетах екологічної освіти
були обумовлені змінами у ставленні та визначені предметного поля самої екології, так само
можна константувати, що зміни у поглядах на зміст і обсяг екологічних знань, визначених як
доцільні, у сучасному навчально-виховному процесі професійно-технічної школи,
відбивають зміни, які мали місце у процесі формування і розвитку екологічної освіти.
Сучасна професійна школа, наголошує Є. Єфімова [2, с. 114], повинна готувати спеціалістів, з
урахуванням з двох основних стратегічних напрямів: 1) створювати умови для засвоєння знань,
набуття навичок, що сприяють виходу з екологічної кризи технологічним шляхом, який передбачає
розробку і поширення ресурсозберігаючих технологій, заснованому на нормативно-обмежувальних,
заборонних (екстернальних) заходах; 2) сприяти становленню у майбутнього спеціаліста екологічного
світогляду, що спирається на перебудову його екологічної свідомості в бік екоцентричної, тобто
спрямовувати розвиток нової екологічної культури, як складової загальної культури людини, що
заснована на розкритті особистісних якостей (інтернальних) – гуманітарний шлях. Обидва шляхи
наразі є значущими, цінними, але перевагу слід надавати другому напрямку, оскільки без нього є
неможливим усвідомлений рух за першим шляхом.
Розглядачи питання змісту екологічних знань в закладах ПТО, ми виходили з позиції, відповідно
якої саме в межах екологічного знання народжується усвідомлення того, що поступове знищення
природи, яке починається з нехтування цінності окремого організму або відмові у життєвій
необхідності якомусь природному процесу, може призвести до непередбачуваних наслідків в духовній
організації самої людини, адже для духовного та душевного здоров’я людини потрібна краса природи
та краса створеного людиною культурного середовища.
Однією із суттєвих особливостей навчально-виховного процесу ПТО є безпосередній
реальний зв’язок навчання з практичною діяльністю, такий підхід дозволяє з самого початку
навчання спрямовувати отримувані екологічні знання до практичного застосування. У
такому контексті, особливої ваги набуває висновок про те, що синтез екологічного знання з
діяльністю дає можливість визначити таку діяльність як „специфічну”, що має свої
особливості: по-перше, йдеться про об’єднання, гармонізацію та цілісне теоретичне подання
сукупності розрізнених екологічних даних, ідей та фактів; про формування цілісного
екологічного світосприйняття і світорозуміння; по-друге, відбувається систематизація і
розмежування численних екологічно забарвлених напрямків господарської, соціокультурної,
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виховної та інших видів діяльності; по-третє, відбуваються реальні перетворення науковотеоретичних екологічних висновків і рекомендацій на усвідомлені засади для прийняття й
здійснення безпосередніх заходів щодо підтримання екологічної рівноваги в природі, тобто
здійснюється природний синтез екологічного знання з практичною діяльністю людини в
навколишньому середовищі з формами безпечного природокористування, які здатні
забезпечувати подальший, сталий і безпечний розвиток людства. Якщо брати до уваги як
провідну ідею, що екологічні знання учні професійно-технічних навчальних закладів мають
набувати в процесі всього терміну навчання, й до практичної діяльності учні залучаються
протягом всього терміну навчання, відповідно, така „специфічна” діяльність, дає можливість
безпосередньо перевірити теоретичну значущість екологічних знань і має відбуватися
постійно від першого курсу до останнього.
Отримані теоретичні висновки щодо змісту і функції екологічних знань, надали нам можливість
окреслити межі пошуків у розробці цілісної системи екологічних знань учнів професійно-технічних
навчальних закладів. За нашим припущенням така система є підсистемою екологічної освіти в
професійно-технічних навчальних закладах і має грунтуватися на провідних положеннях:
1. Пріоритетність змісту екологічних знань, спрямовується на усвідомлення моральноетичного компоненту екологічної освіти;
2. Система екологічних знань в ПТНЗ має бути побудована і впроваджена з урахуванням
перегляду існуючої системи навчання екології, удосконалення змісту, форм і методів
навчання на основі екологізації всього навчально-виховного процесу за умов впровадженням
сучасних інноваційних педагогічних технологій;
3. Врахування галузевої компоненти, специфіки майбутньої професії у змісті
екологічної освіти, яка з одного боку, передбачає диференціацію екологічного знання, а з
другого, зазначає на його універсальність.
У такому контексті особливого значення набуває проблема структури екологічного знання.
Насамперед, ми розглядаємо це питання у загальнонауковому аспекті, з другого боку, торкаємося
питання структури екологічного знання з урахуванням особливостей професійно-технічних закладів
освіти. Результати констатуючого експерименту дозволили нам зробити припущення відповідно
якого базові екологічні знання доцільно згрупувати у змістовні лінії:
1. Становлення екології. Її основні поняття і методи.
2. Біосфера – глобальна екосистема (Глобальна екологія).
3. Екосистеми біосфери, популяції і організми в екосистемі (Біологічна екологія).
4. Людина в екосистемі: антропоекосистеми (Екологія людини)
5. Людство в біосфері: соціоекосистеми (Соціальна екологія)
6. Екологія в галузі (Галузева екологія).
7. Екологічна культура і мораль нової цивілізації.
Послідовність цих ліній визначається провідною ідеєю навчання від цілого до його
частин: від біосфери до її складових – екосистем, далі – до природних угруповань,
популяцій і окремих організмів.
Провідною ознакою екологічних знань є їх комплексність. З одного боку це можна
пояснити глобальністю екологічної проблематики взагалі та специфікою загального обсягу
знань, що мають набути учні, протягом навчання в ПТНЗ певного профілю, зокрема.
Внаслідок такого підходу в межах екологічного знання формуються уявлення щодо
можливостей вирішення засобами екології як конкретно-екологічних так і загальнонаукових
проблем. Це можна пояснити тим, що сучасне екологічне знання формувалося на межі
багатьох наукових дисциплін, що й дало йому можливість увібрати у свій зміст розмаїття
форм інтеграції, методів та напрямків наукового пошуку.
Висвітлення методологічних аспектів екологічної освіти, дозволило В. Червонецькому
виокремити три основні групи завдань екологічної освіти: пізнавальні, деонтологічні та аксеологічні.
Реалізація кожної групи завдань передбачає наявність відповідних екологічних знань [11, с. 51-60].
Першою групою завдань передбачається формування знань, які спрямовані на пізнання
навколишнього середовища. Екологічні знання, як це зазначається у завданні, повинні подаватися в
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системі, тобто бути розміщені у певному порядку і складати єдність усіх його елементів, які тісно
пов’язані між собою і взаємообумовлюють одне одного. До цієї ж групи знань автор відносить і
знання щодо соціально-економічних проблем наколишнього середовища.
Друге завдання пов’язане з культурою поведінки людини й вимагає набуття знань
деонтологічного характеру з проблем екології і спрямоване на формування мотивів, потреб і
навичок екологічно доцільної поведінки та діяльності у навколишньому середовиші.
Третє завдання спрямоване на набуття аксеологічних знань. Ціннісно орієнтовані знання
становлять один із найважливіших компонентів в системі екологічної освіти, оскільки саме
вони сприяють усвідомленню універсальної цінності і життєвої значущості природи для
людини. Опанування ними має велике значення для розуміння того, що природа є
незамінним джерелом добробуту людини, надихає на відчуття й розуміння краси. Наявність
таких знань в учнів сприяє емоційній розвиненості, створює умови для їх духовного
становлення, сприймання гуманістичних ідеалів і цінностей.
Ми беремо до уваги необхідність набуття означеної сукупності знань, але вважаємо за необхідне
наголосити на необхідність урахування специфіки фахової підготовки учнів в професійно-технічних
навчальних закладах. Саме специфіка професійної підготовки вимагає розширення предметного поля
екологічних знань в системі ПТО. Таким чином, ми обгрунтовуємо необхідність набуття ще одного
кола знань. До них ми відносимо знання, які допоможуть керуватися майбутнім фахівцям у
практичній діяльності науково виваженими положеннями про взаємозалежність життєдіяльності й
існування людини від їх фахової компетентності, однією із складових якої є екологічна
компетентність. Раціональне, екологічно обгрунтоване природокористування можливе лише за умови
екологічної компетентності фахівців.
Питання, що визначають зміст цього кола знань, насамперед, розкривають вплив конкретної галузі
виробництва на довкілля, можливі негативні наслідки такого впливу на навколишнє середовище, заходи
щодо запобігання та усунення цих наслідків. В системі екологічної освіти професійно-технічних
навчальних закладів, за авторською програмою такі знання передбачаються до вивчення у змісті теми
«Екологія в галузі». За нашим припущенням, провідною ознакою цих знань має бути галузевий
компонент, що визначатиме спрямовану практичну діяльність в реальних соціоприродних ситуаціях,
пов’язаних з вирішенням екологічних проблем в конкретній галузі виробництва.
Узагальнюючи виокремлені підходи до кола екологічних знань, означених нами як необхідні до
набуття в межах системи екологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах,
підкреслюємо, що їх спрямованість та загальний обсяг має відповідати провідній меті – формувати
морально-етичний характер поведінки особистості у навколишньому середовищі як в процесі фахової
діяльності, так і повсякденному житті.
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ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ УКРУПНЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ
ОДИНИЦЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МЕТАЛІСТІВ
Аналіз наукової літератури, результатів багаторічних досліджень в останнє
десятиріччя реформувань в освіті дають підстави стверджувати, що зміни мають в
основному позитивний, а іноді й негативний характер. Зокрема, багато майбутніх учнів
ПТНЗ помилково вважають, що їм не буде потрібна математика й вивчають предмет
поверхово, багато учнів, які вступали на навчання до училищ не уміють оперувати із
дробовими та іменованими числами не уміють розв’язувати рівняння тощо. Проте
узагальненні та систематизовані знання їм будуть потрібними й актуальними не тільки на
уроках математики, фізики, а також під час вивчення предметів загальнотехнічного циклу
та спецдисциплін.
Наші дослідження свідчать, що для успішної адаптації учнів у професійно-технічних
навчальних закладах (ПТНЗ) різного типу необхідна ділова та творча взаємодія суб ’єктів
навчально-виховного процесу, й застосування ними методу укрупнення дидактичних
одиниць та його різних прийомів [5].
Професор Саранцев Г.І. наголошує, що діалектичний метод, який вимагає врахування
і виявлення взаємозв’язку явищ, які вивчаються, з іншими явищами, неможливий поза
системним аналізом [8, с. 102]. Вибір методів навчання при цьому має суттєве значення.
Це стосується і методів навчання із спецдисциплін або предметів загальнотехнічного
циклу, вивчення котрих ґрунтується на теоретичних основах актуального фонду знань
фізики, математики. Як свідчать дослідження, якщо викладач ПТНЗ будує свою
педагогічну технологію навчання з предмету залежно від віку учнів, умов та профілю
навчання, їхньої підготовленості до занять (як з основ наук, так із предметів
професійного циклу), спираючись на „універсальний” метод укрупнення дидактичних
одиниць (УДО), що розкривається у працях [2; 8], на теорію Махмутова М.І. [ ], Ердниєва
П.М. [9, с. 10], то досягає запланованих результатів навчання. Наприклад, під час
підготовки металістів (токарів, фрезерувальників) застосовують в експериментальних
групах прийом методу УДО такий, як складання узагальнюючих, систематизуючих та
інтегрованих таблиць (УСІТ). У таких таблицях доцільно вибудовувати систему знань з
предмету так, щоб відокремити:
– по-перше, основний теоретичний матеріал з предмету щодо обробки металу на
токарному або фрезерному верстаті, (або контролю якості виконаних робіт), тощо (див.
табл. 1 – 5); цей матеріал має бути усвідомленим та засвоєним усіма учнями ПТНЗ тому,
що він застосовуватиметься у професійній діяльності у явній або неявній формі (й
записати його у третій колонці);
– по-друге, визначити, який математичний апарат необхідно при цьому застосувати
для обгрунтування основних теоретичних положень із спецдисципліни або предмету
професійного циклу (й записати його у четвертій колонці);
– по-третє, заздалегідь визначитися з учнями, який математичний апарат та які
основні теоретичні положення необхідно повторити, щоб успішно засвоювати почергово
таблиці 1, 2, 4, 5, та інші (й записати у п’ятій колонці).
Слід зазначити, що цей перелік питань, що подається у четвертій та п’ятій колонці в
УСІТ має доводитися до учнів та викладачів природничо-математичного циклу із самого
початку вивчення теми або розділу, а краще на початку навчального року під час
планування спільної творчої діяльності.
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Таблиця 1
УСІТ із металообробки під час підготовки металістів у ПТНЗ
№
п/п
1
1.

Дата
2

Назва теми із спецдисципліни або предмету
загальнотехнічного циклу
3
Обробка металу на токарному верстаті
Щоб визначити число ділень лімба, на яке
необхідно повернути винт поперечної подачі
супорта токарного верстата під час подачі різця
для отримання готової деталі діаметром 20 мм (d)
при діаметрі заготовки (D) 24 мм, а ціна ділення
лімба „с” складає 0,04 мм, то токар (майстер)
мусить зробити наступні розрахунки. По-перше
мусить знати формулу

t=

D  d

(1)

2

глибини різання.

Назва теми та сутність питань, що
Зауваження
застосовуються у спецдисципліні
4
5
Складання рівняння першого степеня: з Доцільно слідкувати за
одного боку глибина різання (1) це t одиницями вимірювання
(мм), якщо з’явиться см,
D  d
=
то необхідно перевести
2
все у мм.
а, з другого, якщо х – число ділень лімба,
що необхідно взяти, то тоді сх – теж Повторити:
а) лінійні рівняння та їх
глибина різання, тобто
застосування;
t = сх (2).
Враховуючи, що у лівій частині(1) та (2) б) ділення на десятковий
дріб;
рівні величини, то складаємо рівняння:
в) одиниці вимірювання
D  d
= cx (3)
довжини, глибини тощо.
2

Обчислимо значення х, підставивши данні
у колонці № 3, то маємо: x=

24  20
2 * 0 , 04

тоді х = 50
Відповідь: треба взяти 50 ділень лімба.
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Таблиця 2
УСІТ із металообробки під час підготовки металістів у ПТНЗ
№
п/п
1
1.

Дата
2

Назва теми із спецдисципліни або предмету
загальнотехнічного циклу
3
Обробка металу на фрезерному верстаті
Щоб визначити ціну ділення лімба вертикальної
подачі консолі фрезерного верстату, коли за пів
оберта винта було знято метала товщиною 2,5 мм
й при цьому число ділень на лімбі дорівнювало
100, то треба знати й пам’ятати формулу глибини
фрезерування
t = хаz (1), де
х – шукана ціна ділення лімба,
а = 0,5 оберта винта,
z = 100 ділень лімба, за умовою глибина
фрезерування, t дорівнює 2,5 мм, тобто t = 2,5 мм.

Назва теми та сутність питань, що
застосовуються у спецдисципліні
4
Складання рівняння, використання готової
формули
(1) із колонки (3) Запишемо (1) у такому
вигляді:
хаz =t, звідси
х=

t

, підставимо

a* z

значення із колонки (3), маємо:
х=

2 ,5

,тоді

0 . 5 * 100

х = 0,05 (мм).
Отже ціна ділення лімба дорівнює 0,05мм.

Зауваження
5
Повторити:
а) знаходження
невідомого множника;
б) розв’язання лінійних
рівнянь;
в) ділення десяткових
дробів;
г) одиниці вимірювання.
Дивись узагальнюючі та
систематизуючі таблиці
ПМВ за курс математики
основної школи
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Таблиця 2 (продовження)
1
1.

2

3
Обробка металу на токарному верстаті
Щоб вивести формулу діаметра канавки (d), яку
треба виточити із внутрішнього боку втулки із
зовнішнім її діаметром D на деякій відстані від
торця втулки, то необхідно усвідомити, що
глибина канавки з одного боку може
обчислюватися, як (1),
а з другого боку як різниця товщин стінки втулки
„а” та товщини готової деталі з вирізаною
канавкою „в” (див. мал. 1), тобто як (а-в) (2)

Уміти вимірювати діаметр канавки за допомогою
кронциркуля та масштабної лінійки (див. Рудник
Р.С. с.5 – 6)
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4
Складання лінійного рівняння
Так як вирази (1) та (2) у колонці (3)
описують одне й теж явище – товщину
стінки канавки, то складаємо рівняння:
= а-в (3),
умножимо обидві частини рівняння (3) на
два, то отримаємо:
D – d = 2 (а-в), тоді
- d = 2 (а-в) – D,
d = – 2 (а-в) + D,
d = D – 2 (а-в) (4).
Отже отримали формулу (4) для
обчислення діаметру d, що матиме канавка
у готовій деталі.
Зауважимо, що ця формула необхідна для
організації вимірювання та обчислення
діаметру канавки.

5
Застосуйте узагальненні
знання про властивості
рівнянь щодо переносу
членів із однієї частини в
іншу із протилежним
знаком;
множення обох частин
рівняння на мінус
одиницю, тобто на (-1) або
на будь-яке число.

Таблиця 3
УСІТ із металообробки під час підготовки металістів у ПТНЗ
№
п/п
1

Дата
2

Назва теми із спецдисципліни або предмету
загальнотехнічного циклу
3
Обробка металу на токарному верстаті
Щоб визначити чи оцінити якість роботи учня під
час виготовлення деталі, а саме обточення
стального валу діаметром 40 Пр. із болванкизаготовки, то необхідно цю контролюючу операцію
виконувати після остужування деталі до кімнатної
температури (20°С).Чому?
Якщо учень вимірює нагріту у процесі обробки
деталі мікрометром й в момент вимірювання
температури вала tн дорівнювала 100°С, а дійсний
розмір нагрітого валу був Dн = 40,05мм.,то можлива
похибка, тому, що після остигання до кімнатної
температури
tк = 20°С виготовлена деталь може не відповідати
другому класу точності.
Слід зазначити, що коли вимагається виготовити
вал номінального розміру 40мм., то передбачається
виконання робіт за системою дірок, посадки
пресової, клас точності другий, тому що він самий
розповсюджений у машинобудуванні і його не
вказують.

Назва теми та сутність питань, що
застосовуються у спецдисципліні
4
Застосування властивості лінійного рівняння
для знаходження невідомого D за формулою,
яка описує закон лінійного розширення під час
нагріву, а саме:
Dд = D (1 +  (tн – tк) (1), де

коефіцієнт розширення при нагріванні
певної марки металу;
Dд – дійсний розмір діаметру нагрітого валу;
tн – температура валу в момент вимірювання;
tк – кімнатна температура (20°C);
D – розмір діаметру стального валу, який
необхідно виточити.
Із рівності (1) щоб знайти невідомий множник
D, то необхідно обидві частини цієї рівності
розділити на відомий множник
[(1 + (tн – tк)], матимемо:
Dg
1   ( tн  tк )

=

Зауваження
5
Повторити:
а) операції із
іменованими та
приблизними числами;
б) одиниці вимірювання
довжини,
діаметрів,
температури;
в)
закон
лінійного
розширення металів під
час нагріву;
г) операції над десятковими
дробами (+; – ;  ; : );

D (1   ( tн  tк )
1   ( tн  tк )

у правій частині скорочується на вираз
1+  ( tн  tк )
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Таблиця 3 (продовження)
1

168

2

3
При цьому за таблицею допусків для пресової
посадки другого класу точності знаходимо:
нижнє відхилення н = + 0,035мм.,
верхнє відхилення в = + 0,052мм.
Таким чином, дійсний розмір вала повинен бути
у межах (або задовольняти нерівності):
40+Δн ≤ D ≤ 40 + Δв, тобто
40, 035 ≤ D ≤ 40, 052
при кімнатній температурі !!!
Якщо порівняти межі, в яких мусить бути готова
деталь стального валу, а точніше її діаметр (у мм).
40, 035 ≤ D ≤ 40, 052 (3)
при кімнатній температурі із тими межами, які
отримав учень
40, 01 ≤ D ≤ 40, 02 (4), то усвідомимо, що
„пресова посадка стального валу” не буде
здійснено. Вал не буде вільно входити у муфту
счеплення й не буде досягнуто виконання
замовлення „обточити стальний вал діаметром 40
Пр”, хоча ніби-то числа 40, 01 та 40, 02 більш
наближені до числа 40 Пр. Суттєве значення має
найменування „Пр.”, що змушує зважати на
таблицю допусків.

(1 +

 (tн – tк),
Dg

1   ( tн  tк )

D=

4
отже маємо:

5
д) види посадки валів,
втулок тощо;

= D, тоді

Dg
1   ( tн  tк )

(2)

є) таблиці допусків та їхнє
Підставимо в рівність (2) значення , що застосування.
зазначено в колонці (3), то матимемо:
D=

40 , 05
1  0 , 000012

* (100  20 )

,

ж) з чим пов’язана
причина
відхилення
виготовленої
деталі
замовником
(вона
не
відповідає вимогам до
валу
(сталевого)
з
діаметром 40 Пр

після обчислення отримаємо:
D  40,0195 або після округлення
безкінечного дробу числа 40, 0195 з
точністю до 0, 01 з залишком матимемо:
40, 02, а з недостачою 40,01, тобто маємо
межі довжини діаметру деталі після
охолодження такі:
40, 01 ≤ D ≤ 40, 02 (3), що розходиться із
тим, які повинні бути межі за таблицями з) 40 мм та 40 Пр різні
допусків для пресової посадки другого речі, що є професійно
класу у замовленого сталевого валу суттєвим!
(дивись у першій колонці нерівності (3) та
(4) мають різний ступінь точності
наближення до числа 40 Пр.).

Таблиця 4
УСІТ для майбутнього контролера ВТК та учнів ПТНЗ машинобудівного профілю
№
п/п

Дата

Назва теми із спецдисципліни або предмету
загальнотехнічного циклу

1

2

3

Назва теми та сутність питань, що
застосовуються у спецдисципліні
4
Теорема про добуток відрізків хорд, що
проходять через точку всередині кола.

Вимірювання дійсного розміра діаметра вала 200 С5 у
відділі технічного контролю (ВТК). Чи буде такий вал
С
К
пропущений ВТК для користування у техніці?
Контролер
застосував
під
час
вимірювання
В
А
M
штангенциркуль з точністю вимірювання 0,05 мм та
h
довжиною „губок” 46 мм. Виміряна хорда дорівнювала
m
168 мм.
D-h
2
Д
Зазначимо, що розмір діаметра вала 200 С5 означає,
що вал повинен бути виготовлений за системою дирки,
посадка „скользящая” сковзка, клас точності п’ятий.
Контролер ВТК має застосувати формулу
За таблицею допусків верхнє відхилення
2
m
 
 2 

= (D – h)  h (2),
а нижнє –
тоді контролер знає, що дійсний діаметр вала повинен де D – шукане, невідоме.
задовольняти умові:
Розв’язує це рівняння (2) відносно D:
199,4 ≤ D ≤ 200 (1),
 m  2
= Dh – h 2 ,


щоб можна було його пропустити у ВТК.
2


Це треба знати й учневі, щоб усвідомлювати чому
деталь не пропускає ВТК.

Зауваження
5
Застосувати узагальненні
та
систематизовані
знання про коло та його
властивості.
Повторити
таблицю
властивостей рівнянь та
нерівностей
щодо
переносу членів із однієї
частини рівняння в іншу
із протилежним знаком,
спрощення
виразів,
відкриття дужок.
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Таблиця 4 (продовження)
1

2

3
Використовуючи отримані дані вимірювання, які він
позначає відповідно так:
h -довжина губок штангенциркуля, тобто
h= 46 мм;
m-довжина виміряної ним хорди, тобто
m = 168 мм,
D – дійсний шуканий розмір діаметра вала (в мм).
Контролер далі підставляє дані вимірювання (колонка
№ 3) у отриману формулу (4 ) із колонки № 4 й
знаходить дійсне значення довжини діаметру валу.
Якщо отримане значення D 199, 3 мм порівняти з
межами в нерівності (1), то можна зробити висновок,
що дійсний розмір валу не задовольняє умови, тобто
він вийшов за межі поля допуску щодо розміру (див.
малюнок) Отже вал повинен бути забракований у ВТК.

4
використовуєм властивість рівнянь: переносимо із
правої частини ( -h 2 ) в ліву з протилежним
знаком, то маємо:
m 


 2 

2

+ h2 = D



5

h (3)

Ділимо обидві частини рівняння (3) на
коефіцієнт при невідомому D , то маємо
2

m
  h
 2 

2

 D,

тобто отримав, що

h

D=

m
 
 2 

2

 h

(4).

h

Підставивши відповідні значення, маємо:
 168 


 2 

Ділення обох частин
рівняння (ділення
кожного
члена
рівняння!) на одне й
теж число .

2

Операції
над
іменованими
46
та
звідси D  199, 282, округливши з точністю до числами
десятковими
десятих, отримуєм D  199,3 мм.
дробами,
округлення
десяткових дробів.
D=

170

+ 46 ,

Таблиця 5
УСІТ для підготовки майбутніх контролерів ВТК для машинобудівної галузі
№
п/п

Дата

Назва теми із спецдисципліни або предмету
загальнотехнічного циклу

1

2

3
Перевірка та контроль якості виготовлення продукції у ВТК.
Чи будуть відповідати виготовлені деталі вимогам ВТК, якщо
вимірювання здійснювати у процесі обробки деталі у
нагрітому стані?
Ситуація. Учень отримав завдання профрезерувати стальну
прямокутну планку висотою 60 В3. У процесі обробки деталі
він виміряв штангенциркулем з точністю вимірювання до 0,05
мм. У момент вимірювання температура планки була tн =
420°C, а дійсний розмір він отримав Нд = 59,95 мм.
Необхідно визначити чи буде деталь після охолодження до
кімнатної температури (20°C) задовольняти вимогам (60 В3)
до висоти планки?
Зазначимо, що для розміру 60 В3 у таблиці допусків за
системою вала для третього класу точності знаходимо:
Δв = 0,00 мм верхнє відхилення,
Δн = – 0, 06 мм нижнє відхилення.
Таким чином, дійсний розмір висоти прямокутної планки Нд
повинен задовольняти нерівності
60 + Δн ≤ Н ≤ 60 + Δв , тобто
59, 94 ≤ Н ≤ 60 (1).

Назва теми та сутність питань,
що застосовуються у
спецдисципліні
4

Прямокутник,
довжина.

його

ширина

Hg
1   ( tн  tк )

5

та Необхідно
застосувати
таблицю допусків для
металів.

За законом лінійного розширення:
Нд = Н (1+  (tн – tк)), звідси
H=

Зауваження

Одиниці
вимірювання
довжин, температури.

(2).

Підставивши
у
рівність
(2)
значення,
що
отримані
при
вимірюванні деталі в гарячому
стані,
де Нд = 59, 95,
 = 0,000012 (табл.)
tн = 420°C, tк = 20°C
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Таблиця 5 (продовження)
1

2

3
59,95  H  60 (1)
Отже порівняння тих меж довжини висоти
прямокутної планки, що отримано в нерівності
(4) із межами зазначеними у нерівності (1)
свідчить, що виготовлена деталь не задовольняє
вимогам, які задано в нерівності (1). Множини
істиностіу них різні (не співпадають).
Тобто виготовлена деталь, зокрема висота
прямокутної планки нижче, ніж це необхідно
було замовнику.

4

5
Таблиці 4-5 свідчать
про необхідність та
доцільність
59 , 95
H=
(3)
враховувати,
що
1  0 , 000012  ( 420  20 )
контрольні
після обчислення виразу (3) округлення за недостачею
вимірювання мають
та залишку з точністю до 0,1, отримаємо
здійснюватися при
59, 6 ≤ Н ≤ 59,7 (4)
кімнатній
Наносимо на числові прямі множини нерівностей (1) та
температурі.
(4) для змінної Н.
у формулу (2), то маємо:

(1)
0

59,94 60

(4)
Висновок. Вимірювання, що здійснюється в
0
59,6 59,7
момент, коли температура планки була 420°C
мал.
дає хибну інформацію про реальну довжину
Геометрична інтерпретація нерівностей (1) та (4)
висоти прямокутної планки, що треба
підтверджує невідповідність їх множин істинності, що
враховувати учням при виготовленні деталей із
свідчить про суттєві розбіжності між тим, що
металів.
замовлено та тим, що виконано.
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Організація навчально-пізнавальної діяльності, завдяки системного підходу до
складових змісту навчання із предмету, де визначається основні теоретичні положення та
закони або закономірності, які застосовуються під час вивчення спеціального предмету, що
вивчається і повинні бути усвідомленими засвоєними для виконання певних операційних
трудових дій та необхідних для їхніх теоретичних обґрунтувань містяться у колонці 4.
Інформація за змістом розташована за горизонталлю, яка у колонках 3, 4, 5, відповідає одна
одній і стосується однієї проблеми або конкретного питання . Тобто таблиці доцільно читати
як за вертикалями, так і за горизонталями стосовно відповідних питань. Це надає змогу
учням або ліцеїстам або фахівцям на перших етапах праці самостійно обгрунтовувати
правильність або хибність дій (трудових та розумових). Останнє зауважимо, що (у колонці 5)
питань цілеспрямовано на організацію взаємодії із іншими викладачами навчальних
предметів (та зокрема, учителями математики, фізики, тощо) та впровадження методу
укрупнення дидактичних одиниць за допомогою УСІТ (див. 1-5).
Застосування таких таблиць дає змогу підвищити якість професійної та
загальноосвітньої підготовки учнів або ліцеїстів, або студентівпершого курсу, а також
зосередити увагу на важливих питаннях щодо обробки металу на різних верстатах, і виробки
знань і умінь, навичок самоконтролю учнів у виконанні робіт.
Наводимо приклад УСІТ складених нами за матеріалами збірника вправ та задач , який
застосовував під час підготовки металістів у середніх професійно-технічних училищах із
врахуванням навчальної програми із спецдисциплін щодо металообробки.
Наприклад, таблиці 1, 2, 3, де дається зразок складання таблиці. Для самостійної роботи
учнів, ліцеїстів або студентів можна пропонувати таблиці з друкованою основою, які мають
далі заповнювати в таблицях 4, 5. Доцільно також практикувати самостійне складання
сильними учнями, ліцеїстами або студентами аналогічних узагальнюючих, систематизуючих
і інтегрованих таблиць за текстами підручників.
Висновки. У процесі навчання учнів ПТНЗ машинобудівного профілю доцільно
застосовувати різні прийоми методу УДО, зокрема складання УСІТ із металообробки під час
підготовки металістів.
У таких таблицях доцільно відокремлювати:
а) ті питання із спецдисципліни або предметів загально-технічного циклу, що є
професійно значущими, наприклад, визначити число ділень лімба... (табл. 1, 2); оцінити
якість робіт учня (робітника) під час виготовлення деталі (табл. 3, 4), контролювати якість
виготовлення продукції у ВТК (табл. 5), тощо;
б) актуальний фонд знань із інших предметів (математики, фізики), а також формули,
закони, що слугують теоретичним підґрунтям у вивченні певної теми із спецдисципліни;
навести приклади операцій із математичним апаратом, що застосовується в теоретичному
обґрунтуванні основних положень із спецдисципліни;
в) в останній колонці „зауваження” доцільно визначити орієнтири щодо ділової та
творчої взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу (викладача – учня – учителя
математики – фізики – майстра – викладача). В цьому колі провідну роль відіграє викладач
спецдисципліни, який є по суті замовник на знання учнями актуального фонду знань із
загальноосвітніх та загальнотехнічних предметів, що слугують фундаментом для вивчення
спецдисциплін.
В УСІТ здійснюється інтеграція знань із теорії із спецдисципліни на того фізикоматематичного апарату, який є підгрунттям для розв’язування зазначених завдань, які
повстають перед учнем, майстром або контролером ВТК, тощо. Паралельно розглядаються
теоретичні питання суто із спецдисципліни та їхнє обґрунтування дається поруч, щоб
звернути увагу на теорію (основні положення), що треба всім учням усвідомити, запам’ятати,
а з паралельної колонки взяти зразки обчислень „числа ділень”, „лімба” тощо. У такі УСІТ
вноситься тільки професійно значущий матеріал, що попередньо узагальнюється,
систематизується, поєднуються основні знання із спец дисципліни і математичний апарат.
Все разом сприяє підвищенню ефективності та оперативності майбутніх верстатників.
Наші дослідження свідчать, що тільки спільна, ділова взаємодія суб’єктів навчальновиховного процесу, у центрі якого знаходиться кожен конкретний учень, та застосування
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різних прийомів методу УДО, зокрема складання й застосування УСІТ, надають змогу
педагогічним колективам досягати запланованих і стабільних результатів у підготовці
металістів.
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Л.С. Шевченко
м. Вінниця
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
Мультимедіа – одне з найпопулярніших понять сучасної інформатики, із яким
пов’язаний розвиток широкого спектра конкретних технологій і відповідних секторів
комп’ютерного ринку. Синтез мультимедіа і комп’ютерних телекомунікацій обіцяє
революційні зміни в інформаційних технологіях XXI століття.
Постановка проблеми
Однією з головних проблем нині є визначення, впровадження та використання
мультимедійних технологій при проведенні лекційних, лабораторно-практичних занять,
уроків виробничого навчання, самостійної підготовки, тестування та самоконтролю знань
учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ).
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проведений аналітичний огляд досліджень і публікацій по системам мультимедіа (А.С. Васюра,
Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, Г. Кєдрович, В.М. Кухаренко, Б. Скінер, С.О. Сисоєва, П. Пендера,
С.Н. Трапезніков, В.Л. Шевченко) дозволяє зробити наступні висновки: існує багато означень, які
використовуються, але при цьому чітке формальне визначення відсутнє, зустрічається неоправдано
спрощений підхід до використання мультимедіа-технологій на практиці.
Предметом даного дослідження є засади підготовки кваліфікованих робітників
засобами мультимедіа, об’єктом дослідження є використання мультимедійних технологій в
ПТНЗ, мета дослідження полягає в обґрунтуванні вимог до використання систем
мультимедіа при формуванні професійних знань учнів училища.
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Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою
технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і
текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.
Якщо структурувати інформацію, з якою може працювати мультимедіа, то можна
сказати, що мультимедіа – синтез трьох стихій: інформації цифрового характеру (тексти,
графіка, анімація), аналогової інформації візуального відображення (відео, фотокартки,
картини та ін.) і аналогової інформації звуку (мова, музика, інші звуки) 3.
Одним із перших інструментальних засобів створення технологій мультимедіа була
гіпертекстова технологія (гіпертекст-технологія роботи з текстовими даними, дозволяє
встановлювати асоціативні зв’язки – “гіперзв’язки” – між окремими термінами,
фрагментами)., що забезпечує роботу з текстовою інформацією, зображенням, звуком,
мовою.
Мультимедіа є наступним логічним кроком у розвитку персонального комп’ютера. Вона
еволюційна в тому розумінні, що будується на базі наявної комп’ютерної технології. Рис. 1
показує еволюцію використання комп’ютера від обробки чисел і текстів до відео 6, с. 154.

числа
текст
графіка
музика
відео
анімаія
на та
Рис. 1. Еволюція використання комп’ютера
лиця
Дійсно, саме ці технології об’єднали текст, звук, графіку, фото, відео в однорідному
ка
цифровому поданні. Відповідно й засоби обробки, збереження, відтворення стали
концептуально однаковими.
Близьким за значенням до терміну “мультимедіа” на практиці вважають термін
“гіпермедіа”.
Один із класів систем мультимедіа називають “гіпермедіа”, і тоді ці терміни стають ніби
синонімами; інші вважають, що гіпермедіа – це ніби “вища форма” мультимедіа; треті –
навпаки, розглядають мультимедіа як один із напрямів розвитку гіпермедіа.
З іншого боку, такі класи систем мультимедіа, як, наприклад, інфостудії (системи запису
живого відео, звуку в цифровому відео) ніяк з гіпертекст-технологією не пов’язані, а отже, не
можуть бути віднесені до систем гіпермедіа.
Отже, “гіпермедіа” – це клас систем мультимедіа, що включають інформацію,
структуровану за допомогою гіперзв’язків. Правомірне також використання терміну
“гіпермедіа” для позначення самої теорії (або технології) гіпертексту, розширеної на
нетекстові види інформації.
Саме мультимедіа технологіям зобов’язаний нинішнім розквітом Internet (WWW),
телефонія (відеотелефон) й інтерактивне телебачення.
Мультимедіа технології активно увірвалися на простори гіпертекстових просторів
Internet. Багато в чому, звичайно, це пов’язане з удосконаленням зв’язку, можливістю
передавати значні обсяги інформації на більшій швидкості, з одного боку, і появою нових
програмних мультимедіа продуктів, з іншого боку.
Образи реальних об’єктів і процесів, різних за своєю природою (людей, музичних
інструментів, приладів, художніх творів тощо), які створюються на екрані за
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допомогою комп’ютерної технології, називають віртуальним світом або віртуальною
реальністю 1; 5.
З цими образами можна працювати, як із реальними речами (наприклад, настроювати і
грати на піаніно, проводити дослідження і випробовування тощо). Віртуальна дійсність, що
поступово входить у наше життя, наближає нас до інформаційних ресурсів усього людства,
розширює наш кругозір і змінює спосіб життя. Враховуючи те, що знайомство більшості
споживачів із мультимедіа здійснюється через комп’ютерні ігри, мультимедіа стає цінним
інструментом у ділових, навчальних і наукових колах. Мультимедіа вдосконалює
спілкування шляхом побудови мостів, що об’єднують окремих осіб, міста і країни в усьому
світі. Це особливо очевидно у WorldWide в рамках Іпternet, де власні інтерактивні сторінки
змагаються за привернення уваги користувачів.
Неважко продовжити список використання мультимедіа в різних областях людської
діяльності. При цьому стає очевидним, що впровадження мультимедіа в освіту, де 500 років
панувала книга, сьогодні стало питанням існування освіти в новій епосі 2, с. 124.
У сферах освіти, бізнесу, промислового виробництва, зв’язку, наукових досліджень,
медицини, розваг, в побуті відбуваються швидкі й глибокі зміни, викликані впровадженням
нових інформаційно-телекомунікаційних технологій. Область використання комп’ютерів
охоплює практично всі види діяльності, пов’язані з інформацією.
Швидко виникають фірми, що спеціалізуються на виробництві видань гіпермедіа-книг,
енциклопедій, путівників.
Дуже перспективними виглядають роботи з упровадження елементів штучного інтелекту
в системи мультимедіа. Вони можуть “відчувати” середовище спілкування, адаптуватися до
нього й оптимізувати процес спілкування з користувачем; вони підлаштовуються під читачів,
аналізують коло їхніх інтересів, пам’ятають питання, що викликають труднощі, і можуть
самі запропонувати додаткову інформацію. Системи, які розуміють природну мову і можуть
розпізнавати її, ще більш розширюють діапазон взаємодії людини з комп’ютером.
Нині швидко розвивається, нова, фантастична для нас область застосування
комп’ютерів, у якій важливу роль відіграє технологія мультимедіа – це системи віртуальної
або альтернативної реальності, а також близькі до них системи “телеприсутності”. За
допомогою спеціального устаткування – системи з двома мініатюрними стереодисплеями,
квадранавушниками, спеціальними сенсорними рукавичками і навіть костюму можна
“увійти” в згенерований чи змодельований комп’ютером світ (а не заглянути в нього через
плоске віконце дисплея), повернувши голову, подивитися ліворуч чи праворуч, пройти далі,
простягнути руку вперед – і побачити її в цьому віртуальному світі; можна навіть узяти будьякий віртуальний предмет (відчувши при цьому його вагу) і переставити в інше місце; можна
в такий спосіб будувати, створювати цей світ зсередини 1, с. 7.
Протягом останніх кількох років відбувається перепрофілювання багатьох навчальних
закладів і в тому числі вищого професійного училища № 4 м. Вінниці. В училищі учні
опановують нові спеціальності, які включають вивчення персонального комп’ютера. Для
якісної підготовки кваліфікованих робітників створено відповідну матеріально-технічну
базу, закуповується найновіша комп’ютерна техніка, поповнюється технічне устаткування
учбового закладу. В училищі створено медіатеку, яка постійно поповнюється, там зібрано
найновіші СD-диски з мультимедійними програмами з різних дисциплін, а також CD-диски з
програмним забезпеченням.
Значне використання нових інформаційних технологій пов’язане з проблемою розробки
мультимедійних програмних продуктів, які б могли використовувати люди з різним рівнем
володіння технічними засобами. Значну роботу в створенні авторських навчаючих програм
проводять викладачі та майстри ВПУ № 4.
Сучасні програми створення презентацій все більше орієнтуються саме на мультимедіа.
Найбільш цікавим прикладом може служити програма PowerPoint фірми Microsoft. За
кількістю анімаційних і зображувальних ефектів вона стає нарівні з багатьма авторськими
інструментальними засобами мультимедіа [3, с. 156].
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Програма PowerPoint дозволяє створювати складні програмні надбудови за рахунок
використання Visual Basic. Вбудована підтримка Internet та інші різноманітні удосконалення
зробили цю програму лідером у світі мультимедійних презентацій.
Серед інших презентацій цих програм необхідно відзначити Macromedia Action, Gold
Disk Astound та Asymetrix Compel.
Хоча презентаційні програми служать, в основному, для передавання інформації в
одному напрямі – від програми до споживача, а дії користувача зводяться до навігації, на
наш погляд самостійне створення викладачами мультимедійних уроків за допомогою
презентацій зможе вирішити проблему відсутності програмних продуктів українською
мовою та специфічних для даного конкретного навчального закладу та професії.
За типом організації інтерфейсу можна виділити навчальні мультимедіа-курси із
зворотним зв’язком із користувачем (інтерактивні) і без нього. Курси без зворотного зв’язку
призначені лише для викладання матеріалу визначеними способами за заданими сценаріями
(рис 2). Програму Microsoft PowerPoint дуже зручно використовувати для створення таких
мультимедійних курсів (лекційних).

Рис. 2. Зразок презентації навчального елементу для професії “Кухар. Кондитер”.
Викладач Пахолюк О.М.
Інтерактивні курси – базуються на взаємодії з учнем. Сценарій викладення може бути
змінений у залежності від успіхів навчання і побажань користувача. За його ж бажанням
може бути сформований власний сценарій. Навчання може відбуватися у вигляді рольової
гри з оцінкою дій користувача. Можуть бути поставлені віртуальні експерименти за
заданими умовами. В курсі може бути передбачена можливість запису дій і порівняння їх з
оптимальними (наприклад, під час вивчення іноземної мови запис вимови і його
прослуховування в порівнянні з правильним).
Реалізація інтерфейсу конкретного курсу залежить від багатьох параметрів. Значні
обсяги інформації, характерні для навчальних мультимедіа-курсів, стануть доступними лише
при наявності продуманого інтерфейсу і системи навігації.
Якість виконання інтерфейсу визначає сприйняття навчального курсу користувачем.
Важливо спробувати досягти рівноваги між естетикою, змістом і загальним враженням від
роботи з курсом.
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Також набуло поширення в навчальному процесі використання електронного конспекту
лекцій, за допомогою якого управління пізнавальною діяльністю учнів реалізується у
відкритій формі, їм надається можливість вільно обирати теми, порядок вивчення
навчального матеріалу. Електронний конспект лекцій може використовуватись викладачами
і учнями, супроводжуватись комп’ютерними олімпіадами, моделюванням процесів,
демонстраціями документальних матеріалів. Під час занять здійснюється живе спілкування
викладача з аудиторією.
Створення навчально-методичних комплексів на основі використання сучасних ІТ
дозволяє забезпечувати ефективний перебіг навчального процесу, впливає на розвиток
інтелектуального потенціалу учнів, формування умінь самостійного одержання знань,
здійснення інформаційно-навчальної дослідницької діяльності, вміння здійснювати обробку
інформації, що дозволяє підвищувати якість підготовки фахівців
Застосування технології мультимедіа може значно поліпшити ефективність навчання.
Простий, зручний у роботі інтерфейс робить мультимедіа-курси незамінними при проведенні
лекційних, лабораторно-практичних занять, уроків виробничого навчання, самостійної
підготовки, тестування та самоконтролю знань учнів.
Висновки
Застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі ВПУ № 4 м. Вінниці
забезпечує:
 викладачів та майстрів виробничого навчання училища можливістю проведення
занять з використанням мультимедійних систем;
 вивчення нового матеріалу учнями в комп’ютерних класах у процесі практичних
занять і самопідготовки;
 учнів електронними методичними матеріалами з предметів, електронними
лекційними матеріалами та навчальними курсами;
 можливість для викладачів самостійно створювати найпростіші мультимедійні
навчаючі програми в програмах PowerPoint, SMART Technologies Ins;
 підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання училища
засобами інформаційних технологій;
 впровадження дистанційного навчання при проведенні лекційних, лабораторнопрактичних занять, уроків виробничого навчання, самостійної підготовки, тестування та
самоконтролю знань учнів.
 створення мультимедійної бібліотеки в навчальному закладі.
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РОЗДІЛ 4
РОБОТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Л. Бровчак
м. Вінниця
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Сучасний світ приголомшує темпом змін, що в ньому відбуваються, та численністю проблем, які
поставила сучасна цивілізація: соціальних, економічних, духовно-моральних. Невизначеність стану
людства на рубежі століть пов’язана з глобальними змінами і парадигмальними трансформаціями в
системі знання про людину, суспільство, природу, світ у цілому.
Виховання нового покоління громадян України, становлення молоді як активної сили
суспільства неможливе без її самодіяльності, самостійності та самоуправління. Молодіжна
самодіяльність та ініціатива, прагнення молодих людей до участі в житті суспільства й
держави, у задоволенні та реалізації власних потреб та ідей приводить до утворення й
функціонування громадських організацій, об’єднань, які є важливою складовою молодіжного
руху, а також основою молодіжної політики держави. Студентське самоврядування у вищих
закладах освіти функціонує з метою забезпечення виконання студентами їхніх обов’язків та
захисту їхніх прав, а також сприяє гармонійному розвитку особистості студента,
формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника [7].
Студентське самоврядування – це мікромодель майбутнього суспільства. Основи
громадянського становлення та демократії закладаються з юнацьких років, і самоврядування
допомагає студентам організувати власне життя і життя оточуючих. Досвід взаємостосунків,
розв’язання конфліктів, виявлення і захисту своїх інтересів, набутий у студентські роки,
стане багажем, з яким вони увійдуть у самостійне життя.
Сучасному студентові потрібна не абсолютна сума знань, а вміння їх здобувати,
аналізувати та застосовувати у конкретній ситуації. Тому змінюється завдання освіти:
завдяки безперервному процесу навчання та розвитку творчість, прагнення росту та
самореалізації мають стати сутнісною ознакою способу життя студентів[6].
Рівень використання свого потенціалу, вектор інтересів студентів багато в чому залежить
від структуризації студентського середовища, цінностей якими керуються його структури.
Молодь завжди була, є і буде тією специфічною соціальною групою, якій притаманний
пошук свого “я” і свого місця в суспільстві, безкомпромісність, нетерпимість, відвертість,
максималізм, оголеність почуттів і жага життя. У всі часи молоде покоління виділяло з свого
середовища незадоволених існуючими порядками, борців проти всього старого,
консервативного. Це все, звичайно, підштовхнуло й українську молодь до пошуку шляхів до
кращого життя за допомогою своїх громадянських структур [6, с. 2].
Перші спроби студентського самоуправління виявляються ще за епохи пізнього
середньовіччя. Його коріння сягає стародавніх часів, коли панувала афінська педагогіка,
представниками якої були видатні грецькі філософи Сократ, Платон, Аристотель. За часів
селянських війн ХVІ ст. з’являються самоврядувальні школи, одним із засновників яких
вважається німецький педагог-практик В. Тротцендорф (Фридланд). Самоврядування
увійшло в навчальний процес того часу, по-перше, як ігровий елемент, коли стосунки
будувалися за моделлю «Римської республіки» (виконували ролі консула, сенатора тощо), і,
по-друге, як допоміжний педагогічний засіб для вчителя в проведенні занять. «Римська
республіка» проіснувала в західноєвропейській школі, видозмінюючись на певних
історичних етапах, до кінця ХVІІІ ст. Проте найбільшого поширення в педагогічній практиці
Західної Європи набула модель «шкільної республіки» швейцарського педагога Мартіна
Планти [6].
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У ХІХ ст. процес демократизації освіти інтенсивніше відбувався в Америці, ніж у
Європі. Найпоширенішими були ігрові форми самодіяльності в різноманітних гуртках,
клубах, організаціях. Став у нагоді і досвід «Римської республіки», а саме: система
самоврядування, розроблена Уілсоном Джіллем, об’єднала модель «школи-республіки» з
менеджерськими ідеями бізнесу [7].
На початку ХХ ст. склалася «американська» і «європейська» моделі самоврядування:
перша як демократична, друга як авторитарно-демократична. Більш популярною стала
американська організація студентського життя, яка здебільшого копіювала діяльність міської
управи, проте відкривала студентам простір для свободи, ініціативи і підприємництва.
Під впливом політичних подій активізується студентське самоврядування в Україні і
Росії. Досліджуючи розвиток молодіжного руху в Україні Димитров М.Ф. вважає, що
Український молодіжний рух зародився давно (його громадянські структури з’явилися, як
мінімум, ще у ХVІІ століття) і пройшов шлях свого розвитку, який умовно можна поділити
на 4 періоди:
– зародження (початок ХVІІ – кінець ХІХ століття);
– становлення (кінець ХІХ – перша половина 20-х років ХХ століття);
– комсомольсько-піонерський період (кінець 20-х – перша половина 80-х років ХХ
століття);
– відродження (з кінця 80-х років до сьогоднішнього дня) [1; 2; 4].
Особливу увагу у період зародження українського молодіжного руху відігравала
студіююча молодь. Адже, саме студентство намагалося створити свої громадянські
структури або брати активну участь у діяльності “дорослих” формувань. В першу чергу це
відбувалося в Києво-Могилянській академії. Таке спостерігалося пізніше і в інших вищих
навчальних закладах. В ХІХ столітті на території нинішньої України їх було небагато
(Львівський, Харківський, Київський, Одеський університети та кілька інших вищих
навчальних закладів, що були відкриті в другій половині століття). Навчалося в них небагато
молодих людей. Найактивнішою силою національного молодіжного руху стало саме
студентство. Щоправда, спочатку створювалися не суто українські студентські організації
(Кирило-Мефодіївське Братство, Харківсько-Київське товариство), але у них українці
становили більшість. Вони входили також до загальних студентських організацій, що
виникли в більшості вищих шкіл Росії [1; 2; 3; 4].
Виділення ж українського студентства в організації, що були побудовані за етнічною
ознакою чи метою своєї діяльності – вирішення лише “українських проблем”, розпочалося в
другій половині ХІХ століття створенням “земляцтв” – територіальних гуртків для
самодопомоги й культурної праці (полтавське, чернігівське, київське, волинське,
катеринославське, “малоросійське” тощо), які гуртували студентів усіх вищих шкіл чи
іншого міста. Це явище стало масовим не лише серед українського студентства, а й взагалі
по всій Російській імперії. Усе це відбувалося напівлегально. Перший напівлегальний
студентський гурток діяв із 1850 року в Духовній Семінарії Львова. У 1861 році у Львові
було створено студентську організацію “Січ”, продовження якої стала Академічна Бесіда
(1870) та товариство “Дружний Лихвар” (1872).
Можна констатувати, що саме в кінці ХІХ століття в результаті довгої еволюції, зміни
форм і методів діяльності зародилися громадські структури українського молодіжного руху.
В цей час він був ще малочисельним, його соціальну базу складали, головним чином,
студентство та учнівська молодь. В цей період не було вироблено необхідної нормативної
бази, та разом з тим українська молодь все більше втягувалася в політичну боротьбу, з
допомогою молодіжних організованих громадських структур ставила питання вирішення
своїх соціальних проблем [2; 3; 4; 5].
Періоди масового виникнення організацій в Україні припадає з 40-х років ХІХ століття
до кінця 1916 року. Було створено 2643 громадських об’єднання. Далі розвиток
студентського руху, в якому відбувалися кількісні та якісні зміни, обумовлено, по-перше,
ростом кількості студентів у цілому (в 1914 році в Україні було 27 вузів, де навчалося 35,2
тисячі студентів) і, по-друге, збільшенням серед них вихідців з “нижчих верств” населення
(так, наприклад, на 1 січня 1914 року серед студентів Харківських вищих комерційних курсів
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дітей міщан, селян і козаків було 50,4 відсотка, Катеринославського гірничого інституту –
56,5, Харківського технічного інституту – 59,3).
Вивчаючи український молодіжний рух Головенько В.А. та Корнієвський О.А. дійшли
висновку, що характерною рисою студентського руху стало його об’єднання з політичною
боротьбою робітничого класу саме у цей час до молодіжного руху залучається робітнича
молодь. Вона почала брати активну участь у революційному, політичному житті, хоча до
1917 року ще не мала своїх організованих структур.
20-ті роки ХХ століття вирізнялися кількістю громадських структур молодіжного руху
України, яка ще більше зросла. Молодіжних об’єднань у цей час, в радянській Україні, діяло
багато різноманітних за напрямами і формами діяльності і поділити на такі групи:
– молодіжні об’єднання, що сповідували комуністичну, соціалістичну ідеологію;
– молодіжні організації та інші структури, що будувалися на певній національній
ідеології;
– рух учнівської молоді;
– релігійні молодіжні організації;
– неполітичні молодіжні об’єднання [1; 2; 3].
Створивши комуністичну спілку молоді, партійно-державне керівництво проголосило її
монополію в молодіжному русі і повело нещадну боротьбу з усіма іншими молодіжними
структурами. Всі спроби молоді створити об’єднання, не підпорядковані більшовицькій
партії, були приречені на невдачу.
У другій половині 20-х років у громадському молодіжному русі радянської України
відзначилися тільки комсомольська та піонерська організації. Комсомол за більш як 70 років
свого існування залишив для молодих людей багато позитивного, але були в його історії і
темного кольору сторінки. Необхідно особливу увагу звернути на те, що ЛКСМУ –
структурна складова частина ВЛКСМ. І як філія комуністичної партії і здійснювали державні
функції породження тоталітарного радянського режиму в цей період. Отож, якою були
партія, держава, таким було і їхнє “дитя” – комсомол [3].
Історичний шлях комсомолу України віддзеркалює все те, що довелося пережити
українському народу за умов тоталітарної системи влади.
Вихор суспільно-політичних подій на рубежі 80-90-х років звільнив скуті тоталітарною
системою влади творчі сили молоді, дав суттєвий поштовх до політичного самовизначення,
організаційного оформлення молодіжних соціальних ініціатив.
Дослідженню сучасного молодіжного руху в Україні (студентських громадськополітичних організацій) помітну увагу приділили в своїх наукових працях вітчизняні вчені
О. Корнієвський, М. Головатий, В. Головенько, В. Якушик, І. Коляка та інші. У своїх
дослідженнях вони виокремлювали особливості студентського руху з молодіжного. І. Коляка
стверджує, що студентський та молодіжний рухи – це різні течії суспільного розвитку, які
водночас можна розглядати як “форму одного суспільного процесу”. Останнім часом у
молодіжному русі України чи не одне з провідних місць займають саме студентські
організації.
Досліджуючи цю проблему, неможливо не торкнутися соціально-економічного
становища студентства. Нинішня ситуація в Україні дуже складна. Прикро, але молодь,
зокрема студентство, теж знаходиться серед найбільш соціально незахищених категорій
населення. Матеріальні негаразди досить часто є перешкодою не лише в навчанні, але й у
громадському ставленні студентів, формуванні їхніх ідеалів і переконань. Нині “не
відмовляють собі ні в чому” лише 7,3 відсотки опитаних студентів, а для 49,9 постійно
бракує засобів і умов для нормального забезпечення життя. Тому постійну допомогу батьків
мають 81,2 з них, іноді, таку допомогу батьків мають 22,1 опитаних студентів і зовсім не
користуються – лише 3,4 відсотка студентів. Тобто, маємо наочний приклад запізнілої
соціалізації студентської молоді, що не сприяє активному формуванню в юнаків і дівчат
їхньої громадської позиції.
Характерним для розвитку громадянських структур молодіжного руху в 90-х роках є й
те, що, незважаючи на значні зміни, які відбувалися в ньому впродовж останніх десяти років,
процес його політичного, організаційного формування ще не завершився, а, навпаки,
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спостерігається навіть певний спад, зменшення темпів у його становленні. Передусім, це
обумовлено ставленням до нього молоді. Як засвідчують соціологічні дослідження проблем
молоді позитивні оцінки молодих людей діяльності молодіжних об’єднань в 90-х роках не
тільки не зросла, а, навпаки, зменшилася. Так, за даними Українського інституту соціальних
досліджень серед молоді зросла частка тих, хто зовсім не цікавиться проблемами
політичного життя: якщо в травні 1995 року серед опитаних юнаків та дівчат таких було 24,
у грудні 1996 – 32, у червні 1998 – уже 40, то у вересні 2004 – 62 відсотки. Тенденція до
створення припартійних молодіжних об’єднань збільшується [4].
Нині розвивається принципово нова технологія навчально-виховного процесу на основі
самоврядування. Байдужість або недовіра до студентської ініціативи можуть згубно
позначитися на паростках студентського самоврядування та й на всій виховній роботі [90].
Згідно Закону про освіту та за Постановою Кабінету Міністрів України в кожному
вищому навчальному закладі держави повинна бути створена і діяти система органів
студентського самоврядування. За існуючою нормативною базою, головною метою
діяльності органів студентського самоврядування є створення умов соціалізації та
самореалізації молоді в інтересах особистості, суспільства і держави.
Самоврядування – форма народовладдя, яка відкидає політичне панування, це діяльність
місцевих органів влади, які здійснюють процес управління на даній території.
Самоврядування як форма народовладдя являє собою метод управління, який грунтується на
самоорганізації, саморегулюванні та самодіяльності, і виключає необхідність застосування
спеціального апарату примусу. Характерними рисами самоврядування є: належність влади
всьому колективу, саморегулювання спільноти за допомогою узгоджених та спільно
прийнятих рішень і соціальних норм, спільне провадження справ, відстоювання і захист
суспільних інтересів на засадах самодіяльності. Самоврядування будується на тих
принципах, що і демократія: меншість підкоряється більшості, формальна рівність, вільний
вияв інтересів, загальноприйняті права і обов’язки, поєднання елементів представництва і
прямого волевияву.
Головна мета студентського самоврядування, діяльності його органів, у створенні умов
самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Для реалізації
поставленої мети передбачається взаємодія двох пріоритетних аспектів діяльності: з одного
боку – це створення умов, надання будь-яких видів допомоги, підтримки, інформації у
різних галузях з означених проблем керівництвом і підрозділами університету; а з іншого –
діяльність студентів спрямована на розкриття свого творчого потенціалу, що стимулює
формування свідомих, життєво-активних, конструктивних та здорових особистостей [6].
І зараз, як і протягом всіх років незалежності України, як ніколи постає актуальне
питання реформ в напрямі правової держави та громадянського суспільства. Хто може і буде
їх здійснювати, чи відбудуться такі реформи взагалі, це залежить саме від молодого
покоління. Можливості подальшого молодіжного руху і участі студентів у змінах в Україні є
обмеженими, маючи досвід роботи в молодіжному середовищі можна зазначити два можливі
напрями розвитку:
– повільний процес самоорганізації через вияв окремих лідерів, які здатні взяти
відповідальність і шукати всі можливості для залучення молоді до активних творчих
процесів. Він можливий при мінімальній підтримці органів влади і управління та при
наявності матеріальних ресурсів для підтримки їх діяльності;
– прискорений процес занепаду та нівелювання молодіжної ініціативи, окремих
особистостей та їх ідей, як наслідок подальша неможливість реформ в державі й суспільстві,
існування малочисельних та маловпливових молодіжних організацій, з часом повне
узалежнення України від корумпованих внутрішніх та силових зовнішніх впливів [6].
Отже, сьогодні чи не найважливішим завданням навчально-виховного процесу є
адаптація юного покоління до системи ринкових відносин, або випускники не виходили зі
стін школи лише з певною сумою знань, але байдужі до обраної справи, безініціативні. З
огляду на сказане особливої ваги набуває формування в студентів навичок самоврядування.
Це сприятиме оволодінню організаторськими уміннями, вихованню соціальної активності та
відповідальності.
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О.І. Гезун
м. Вінниця
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ІНФОРМАТИКИ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
В “Основних напрямах досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні” 6
зазначається, що інформатизація освіти вимагає проведення досліджень, спрямованих на
опрацювання дидактико-методичного забезпечення вивчення курсу інформатики,
обґрунтування дидактичних функцій нових інформаційних технологій на всіх етапах освіти
та методів і форм їхньої реалізації, розробку науково-педагогічних основ створення програмних засобів і систем навчального призначення. В умовах інформаційної революції не
лише створюється новий стиль пізнання, новий тип знання, заново визначається його місце в
науковій та позанауковій сфері, а й спостерігаються глибокі зміни системи знань.
Водночас, існує низка суперечностей між інтегративним характером інформаційних
технологій та предметним підходом до їхнього вивчення в реальному навчальному процесі;
прикладним характером знань з інформатики у професійній діяльності фахівця будівельного
профілю та традиційними підходами до вивчення інформатики в процесі навчання;
інтегративним характером професійної діяльності фахівця і роз’єднаністю його знань з
інформатики та спеціальних дисциплін. Аналіз цих суперечностей дає можливість окреслити
проблемну ситуацію як усвідомлення названих вище суперечностей: нерозробленість
теоретичних основ та технології інтеграції знань з інформатики і спеціальних дисциплін у
професійній підготовці фахівців.
Аналіз психолого-педагогічної й методичної літератури з проблеми дослідження, а
також масової педагогічної практики інтеграції знань з інформатики і спеціальних дисциплін
свідчить, що незважаючи на вагомі результати досліджень, на численні пошуки в напрямі
наукового осмислення інтеграції та інформатизації навчального процесу у вищих навчальних
закладах, поза увагою дослідників залишилися важливі питання навчання інтеграції знань з
інформатики та спеціальних дисциплін у професійній підготовці фахівців, зокрема у вищих
навчальних закладах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Ми спиралися на дослідження у галузі професійної освіти (М.І. Махмутов,
Н.Є. Мойсеюк, Н.Г. Ничкало, Р.С. Гуревич, М.І. Сметанський) та інтегративних процесів в
освіті (С.У. Гончаренко, М.М. Берулава,, І.М. Козловська, О.В. Сергєєв), які пов’язані з
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проблемою інтеграції змісту освіти в контексті її інформатизації (В.Ю Биков, А.П. Єршов,
Є.П.Вєліхов, Є.І.Машбіць, М.І. Жалдак, М.В. Лєбєдєва, В.I.Сумський) та ін.
Мета статті – проаналізувати змістовий та технологічний аспект інтеграції знань з
інформатики і спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації.
Внутрішні суперечності педагогічного процесу, пов’язані з неспроможністю традиційної
системи навчання забезпечити підготовку висококваліфікованого фахівця, який вміє
працювати в умовах комп’ютеризованого виробництва зі швидкозмінною технологією та
технікою, породжують нові елементи системи освіти, які в майбутньому повинні сформуватися в нову, цiлiсну систему навчання. В цьому контексті виникає завдання побудови
iнтегративної системи знань i умінь учнів з наступною розробкою методів, форм та засобів її
реалізації.
Становлення інформаційного суспільства пов’язане із суттєвою перебудовою всіх його
структур. Відбувається зміна самих принципів організації суспільного життя. Для
формування достатнього рівня інформаційної культури фахівця потрібна переструктуризація
цілої низки інституцій, у першу чергу тих, що стосуються системи знань. В умовах
інформаційної революції система знань відіграє не меншу роль, ніж інші суспільні системи.
Для розуміння процесів, що в ній відбуваються, важливо враховувати, що система знань
становить собою органічну складову цілісної структури суспільства 7. Вирішення завдання
представлення адекватної і оперативної інформації, що необхідна сучасним фахівцям,
вимагає створення динамічних, орієнтованих на конкретних користувачів структур знань на
основі комп’ютерних інформаційних мереж.
В Україні інформаційні технології нині мають три головні напрями використання в
навчальному процесі [1]: навчання технологіям, що вимагають активного використання
комп’ютера (графічний і текстовий редактори, робота у комп’ютерних мережах); навчання
спеціалізованим технологіям (створення музики, комп’ютерне конструювання і анімація,
макетування і верстка тощо); вивчення інформатики як науки, що розглядає інформаційнологічні моделі; використання комп’ютера як технічного засобу у вивченні основ наук.
Інформаційно-технічна підготовка займає важливе місце у формуванні цілей змісту
освіти. Основні цільові установки інформаційно-технічної підготовки передбачають
формування мислення, необхідного для розв’язання завдань за допомогою комп’ютера;
вміння правильно поводитись із комп’ютером, як засобом одержання і переробки інформації;
інформування про можливості застосування комп’ютерів у громадському, професійному і
приватному житті, значення і роль комп’ютерів у забезпеченні конкурентоздатної економіки,
у змінах на ринку робочої сили і в структурі робітничих місць та у зберіганні таємниці
інформації. Окрім того, надається увага таким аспектам як вміння сформулювати проблему
для розв’язання її на комп’ютері, систематичне накопичення досвіду для її розв’язання у
різних сферах діяльності, первинне ознайомлення з будовою і функціонуванням
комп’ютерних систем, а також передбачається формування раціонального, критичного
ставлення до комп’ютерної техніки та можливостей її застосування, а також усвідомлення
власних індивідуальних можливостей у суспільстві, для якого є характерним широке
застосування нових інформаційних технологій.
Під інформатикою сьогодні розуміють не прикладну науку про “навколокомп’ютерну
діяльність”, а фундаментальну науку про закономірності інформаційних процесів в системах
різної природи. Вміння використовувати комп’ютер для розв’язання практичних задач
базується на глибокому розумінні смислу ланок основного технологічного ланцюжка
розв’язання (об’єкт – модель – алгоритм – програма – результат) та відношень між ними [8].
Згідно концепції вивчення інформатики [4], у базовому курсі повинні бути чітко виділені
три напрями: світоглядний, пов’язаний з формуванням уявлення про системноінформаційний підхід до аналізу оточуючого світу, про роль інформації в управлінні, про
загальні закономірності інформаційних процесів у системах різної природи; “користувацький”, пов’язаний із формуванням комп’ютерної грамотності, підготовкою до практичної
діяльності в умовах широкого використання інформаційних технологій; алгоритмічний
(програмістський), пов’язаний із розвитком стилю мислення людини інформаційного суспі-
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льства. Найближчим часом основними темами курсу інформатики стануть “Інформація і
інформаційні процеси”, “Формалізація та моделювання”. Особливу увагу слід приділяти
сутності комп’ютерного моделювання. Залежно від спрямованості навчального закладу може
поглиблено вивчатися: обчислювальна математика та програмування; інформаційне
моделювання; використанням баз даних; комп’ютерна графіка тощо.
Не зважаючи на тривалий період дослідження проблем комп’ютеризації освіти,
малодослідженими залишаються проблеми застосування комп’ютерної техніки у процесі
професійної підготовки спеціалістів. Запровадження ЕОМ у навчально-виховний процес
ставить ряд проблем дидактичного, психологічного та методичного характеру.
Засобом розв’язання цих проблем є розробка інтегративних методик викладання
інформатики та дисциплін спеціального циклу, створення профільованих варіантів предмету
«Iнформатика та обчислювальна тех.ніка» та формування концептуальних теорій викладання
тощо.
Прикладний характер практичного синтезу виразно виявляється в змістовній інтеграції,
під якою розуміють інтеграцію знань, що характерна для складу змісту освіти та містить
внутрішньопредметну інтеграцію (інтеграцію знань всередині окремих навчальних
предметів; біпредметну інтеграцію – синтез фактів, понять, принципів і т.д. двох предметів;
мультипредметну інтеграцію – синтез компонентів трьох і більше за дисципліни.
Змістовна інтеграція на дидактичному рівні грає роль провідного засобу розв’язання
суперечності між цілісною природою людського мислення, обмеженого, однак, в умовах
навчально-пізнавальної діяльності рамками окремої особи, і сумативним, дискретним
характером наукового знання, що засвоюється та відображає в своїх галузях мозаїчну
картину навколишнього світу. Практичний синтез структурно не обмежується змістовною
інтеграцією. Компоненти інтеграції – це її структурні одиниці, взаємодія яких і забезпечує
отримання відповідного інтегрального результату. На рівні неживої природи як компоненти
синтезу можуть виступати атоми і молекули; в біологічних системах – біологічні структури
і функції; в соціальній сфері – індивіди, групи, організації і т.д. Компонентами наукової
інтеграції є знання, їх складові: факти, поняття, принципи тощо. На рівні змісту освіти
композиційними елементами синтезу можуть стати предметні знання про природу,
суспільство, мислення, техніку; знання про способи людської діяльності; знання про
способи творчої діяльності; знання про систему відносин один до одного.
Можливе різне поєднання, варіювання компонентів педагогічної інтеграції (Н.К. Чапаєв):
 внутрішньоструктурна інтеграція: поняття з поняттями, принципи з принципами,
знання із знаннями, уміння з уміннями і т.д.;
 міжструктурна інтеграція: знання з уміннями, знання з досвідом творчої діяльності;
 зовнішня інтеграція: компоненти змісту з тими або іншими формами, методи з
засобами тощо.
У число компонентів педагогічної інтеграції цей автор включає також елементи
«логічної структури» інтеграції: базис – кооперуючу дисципліну, що визначає інтегративну
мету і виражає на своїй мові інтегративний результат; завдання – початкову проблему, що
формується в межах базової або побічної кооперації дисципліною, або ж поза обома
дисциплінами – на загальнонауковому рівні або на рівні методологічної рефлексії; засіб –
теоретичний і технічний інструмент та пов’язану з ним методику дослідження.
Процедура згортання знань включає певний логічний конструкт, який уможливлює
засвоєння учнями узагальнених способів орієнтацій і дій в класі задач конкретної сфери
знання на педагогічно припустимому рівні. Алгоритм структурування навчального
матеріалу, згідно з вимогами принципу рефлексії і умовами формування згорнутих знань,
передбачає такі процедури: виокремлення засобами теорії графів основоположних знань дисципліни разом з логічними взаємозв’язками; моделювання основоположних знань у
символічній графічній чи іншій формі; перетворення моделі основоположних знань з метою
виокремлення загальних системних понять і відношень та їх взаємозв’язків; формування
загальних способів пізнавальної діяльності, характерної для даної сфери знань; побудова
системи часткових задач, що вирішуються загальними способами; оцінювання засвоєння
учнями загального способу вирішення даного класу пізнавальних задач 2, с. 23.
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Таким чином, інтеграція наукових знань і професійних умінь засобами сучасних
інформаційних технологій забезпечує розвиток усіх напрямків використання комп’ютерних
технологій. Мультимедійні програми з навчальних дисциплін демонструють явища та
процеси, що неможливо відтворити у кабінетних умовах, проводять обрахунки, будують
графіки, контролюють рівень та якість засвоєних знань. В даному випадку розширюються
уявлення про можливості використання їхніх практичних вмінь; комп’ютер як компонент
системи управління. Існують програми, що здатні проводити систематизацію інформації за
певними параметрами (звіт про успішність, база даних про контингент, зведена відомість
результатів дослідження). Набуті професійні вміння допомагають вдало систематизувати
інформацію та виявити перспективи подальшого застосування у професійній діяльності.
Комп’ютер як засіб підвищення ефективності наукових досліджень дає можливість більш
точного математичного та наочно-графічного обробітку інформації, прогнозування та
моделювання перебігу процесів. Відбувається демонстрація використання інформаційних
засобів у подальшій професійній діяльності бухгалтера, економіста, а також студенти
отримують навички наукових досліджень [9, с. 228-229].
Активне впровадження нових інформаційних технологій в сферу освіти передбачає
використання комп’ютерних інструментальних систем, здатних реалізувати інтенсивні
методи навчання. При цьому їхня ефективність і конкурентоздатність в галузі освітніх
послуг визначається, зокрема, можливістю перманентного і випереджального оновлення
ринку знань і адаптації до нових технологічних засобів навчання.
Наприклад, дистанційний курс містить: посібник або конспект лекцій; методичні матеріали до
виконання лабораторних та практичних робіт; комп’ютерні навчальні програми в Інтернет, на
дискетах, СD-RОМ (електронний підручник, контролюючі, тестуючі, трентажерні програми,
лабораторні роботи, довідники, енциклопедії, предметно-орієнтований простір); інструктивні
матеріали; вступну інформацію, де викладаються мета та завдання курсу, графік роботи, рекомендації;
попереднє самотеcтування, що дозволить користувачу оцінити рівень своєї підготовки й адаптувати
курс під себе; рекомендації до вивчення курсу; теоретичний матеріал, наведений, як правило, у вигляді
модулів. Таке подання спрощує засвоєння матеріалу, дає конкретні точки контролю матеріалу, що
засвоюється, забезпечує високу якість навчання; лабораторні й практичні роботи з попередньою
системою контролю (допуск); перелік питань, що ставляться найчастіше, і відповіді на них (FАQ);
глосарій; список посилань на інші сайти в Інтернет для поглиблення знань з предмета [5, с. 8-9].
Таким чином, можна зробити висновок, що якість професійної підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації поліпшиться за умови використання інтегративного
підходу до вивчення інформатики та спеціальних дисциплін на основі розробки дидактичних
технологій інтеграції знань та відповідних модельних методик навчання. Поєднання двох сучасних
перспективних технологій у навчанні – інформаційних та інтеграційних – доцільно реалізувати
шляхом їх координації на основі єдиного підходу. Інтегративний підхід до вивчення інформатики у
вищих навчальних закладах має ту перевагу, що використовує глибинні резерви як інформатики, так і
спеціальних дисциплін. Подальші напрями дослідження передбачають теоретичне обґрунтування
концептуальних засад інтеграції знань з інформатики і спеціальних дисциплін у підготовці фахівців
будівельного профілю.
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Н.А. Дусь
м. Бар
ДЕОНТОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Метою просвітницької діяльності сучасного закладу освіти та його виховного процесу
зокрема є надання дітям та молоді допомоги в пізнанні і засвоєнні моральних та духовних
цінностей, які відповідають стратегічній меті розвитку суспільства, забезпечують гармонію
взаємин людини із соціальним та природнім середовищем [3, с. 4]. Ці гармонійні взаємини
дитини з об’єктами та явищами навколишнього середовища, зокрема і шкільного колективу,
мають бути позитивними, конструктивними і такими, що сприяють повноцінному
формуванню особистості юного громадянина держави. Тому одним із основних завдань
навчально-виховної діяльності є сьогодні утвердження високих ідеалів гуманістичної
культури і демократичних взаємовідносин людей; створення гуманного і демократичного
виховного середовища школи; сприяння становленню особистості в усіх її демократичних,
гуманістичних, інтелектуальних і культурних проявах, а одним із основних напрямків
виховання є забезпечення толерантної поведінки людини в соціальному середовищі,
дотримання демократичних цінностей [3, с. 4]. Така державна позиція є особливо
актуальною, оскільки шкільне життя сучасного закладу освіти, на жаль, не повністю
відповідає вимогам гуманістичної педагогіки. Насамперед, це проявляється у численних
конфліктах між учителями та учнями, які носять, якщо можна так сказати,
“антигуманістичний” характер – і за своїм змістом, і за формою протікання і, врешті-решт, і
за наслідками у процесі формування особистості школярів.
Поняття конфлікту не належить сьогодні якійсь одній галузі знань (науки) чи практики. Це
соціальний феномен, що пронизує всі сфери людського соціуму, тому його й почали вивчати фахівці
різних галузей науки. Сама ж конфлітологія (наука, що займається проблемою вирішення конфліктів)
носить інтегративний характер і збагачується життєвим досвідом.
Проблема конфліктології цікавила Анаксимандра, Геракліта, Фому Аквінського, Єрразма
Роттердамського, Френсіса Бекона, Еммануїла Канта, Георга Гегеля, Людвіга Гумпловича,
Георга Зіммеля. У психологічній науці дану проблему досліджували З.Фрейд, Густав Юнг,
Ерік Берн, Ральф Дарендорф, М.Амстуті розвинув ідею “корисності” та “негативності”
(некорисності) конфліктів. На кінець ХХ століття уже склалося сприйняття конфліктології як
науки та практики. Її досліджували такі зарубіжні та вітчизняні науковці як М.І. Пірне,
Е. Берн, Дейл Карнегі, А.А. Бодальов, Ф.М. Бородін, В.Ф. Калошин, М.С. Каган,
І.І. Риданова, А.В. Мудрик, С. Чернишов, Л.Б. Філонов, М.М. Рибакова, В.А. Кан-Калик,
О.В. Кубрак, В.О. Сухомлинський, Ш.О. Амонашвілі, А.С. Макаренко, І.М. Цимбалюк, тощо.
Результати даних наукових досліджень дають право зробити висновок про те, що
конфлікт – це динаміка, джерело змін в суспільстві та особистісних стосунках. Тому
найкраща стратегія, яка потрібна сучасному учителю в його професійній діяльності – “... це
бути “на ти” з проблемами та конфліктами, не лякатися, а жити разом з ними, попереджуючи
їх думкою, щоб вміло реагувати на їх причини і дати компетентні відповіді на питання
“вирішити чи запобігти конфлікту” [9, c.14]. Сучасний педагог має бути добре обізнаний в
деонтології сучасного шкільного конфлікту, який став невід’ємною частиною шкільного
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життя дитини і який має суттєвий і різнохарактерний вплив на навчально-виховний процес
сучасної школи, формування особистості кожного його учасника.
Тому мета даної статті: обґрунтувати на теоретичному рівні деонтологію сучасного
шкільного конфлікту, висвітливши його психолого-педагогічні аспекти.
Як зазначено в психологічному словнику К.К. Платонова, конфлікт – це вид
спілкування, в основі якого лежать реальні чи ілюзорні, об’єктивні чи суб’єктивні і в різній
мірі усвідомленні протиріччя в цілях особистостей, що спілкуються при спробах їх
вирішення на фоні гострих емоційних станів [10, с. 59]; зіткнення протилежно спрямованих
цілей, інтересів, позицій, думок, поглядів опонентів чи суб’єктів взаємодії [13,89]; зіткнення
протилежно направлених, несумісних одна з одною тенденцій, окремо взятого епізоду у
свідомості, в міжособистісних взаємодіях чи міжособистісних відношеннях індивідів чи груп
людей, пов’язана з негативними емоційними переживаннями [5, с. 153].
Дещо відмінним є трактування педагогічного конфлікту. Його визначають як конфлікт,
що виникає в системі “вчитель-учні”, подолання якого передбачає використання специфічних
технологій [12, с. 135]. Його особливостями є: професійна відповідальність учителя за
педагогічне правильне розв’язання ситуації; учасники конфліктів мають різний соціальний
статус (учитель-учень); різниця віку і життєвого досвіду учасників розводить їх в конфліктні
позиції, породжує різний ступінь відповідальності за помилки при їх розв’язанні; різне
розуміння подій і їх причин учасниками (конфлікт “очима вчителя” і “очима учня” бачиться
по-різному; присутність інших учнів при конфлікті робить їх із свідків учасниками, конфлікт
набуває виховного змісту і для них; професійна позиція вчителя зобов’язує його взяти на себе
ініціативу в розв’язанні конфлікту, на перше місце зуміти поставити інтереси учня як
особистості, що формується; будь-яка помилка вчителя породжує нові конфлікти;
педагогічний конфлікт легше попередити, ніж успішно розв’язати [8, с. 153; 11, с. 53].
Варто звернути вагу на останні дослідження в галузі конфліктології, зокрема на погляди
І.М. Цимбалюка. Він називає ряд елементів сучасного конфлікту: сторони (учасники,
суб’єкти) конфлікту, умови протікання конфлікту, образи конфліктної ситуації, можливі дії
учасників конфлікту, вихід конфліктної ситуації [13, с. 89]. Розглянемо їх детальніше.
Сторони (учасники, суб’єкти) конфлікту. Є чотири типи педагогічних конфліктів:
внутрішньо особистісний (сторонами конфлікту виступають дві чи більше складових однієї і
тієї ж особистості); міжособистісний (виникає між двома чи більше окремими
особистостями); особистісно-груповий (виникає у випадку невідповідної поведінки
особистості груповим нормам і сподіванням); міжгруповий (зіткнення стереотипів поведінки,
цілей, норм і цінностей різних груп).
Умови протікання конфлікту: просторово-часові (місце здійснення протиріччя і часу,
де воно має бути вирішене); соціально-психологічні (клімат в конфліктуючій групі, тип, рівень
взаємодії, ступінь конфронтації, стан конфліктуючих; соціальні (залучення у протиріччя
інтересів різних соціальних груп: сімейних, професійних, етичних, національних.
Образи конфліктної ситуації. Образи конфліктної ситуації – це ідеальні карти, які
включають наступні елементи: уявлення учасників протиріччя про себе (свої можливості,
цілі, цінності); уявлення учасників протиріччя про протилежні сторони (про їх можливості,
цілі, цінності); уявлення учасників протиріччя про середовище й умови протікання конфлікту.
Можливі дії учасників конфлікту: характер дії (наступаючі, оборонні, нейтральні);
ступінь активності в їх здійсненні (активні-пасивні, ініціативні-відповідні); прямування цих
дій (на опонента, до третьої особи, на самого себе).
Результати (вихід) конфліктної ситуації. Варіанти: повне чи часткове підкорення
іншого, компроміс, переривання конфліктних дій, інтеграція.
Структура конфліктної ситуації складається з внутрішньої та зовнішньої позицій
учасників, їх взаємодії та об’єкта конфлікту [7, с. 13.] (схема 1).
Внутрішня
позиція
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Схема 1. Структура конфліктної ситуації
Зовнішня
Об’єкт
Зовнішня
позиція
конфлікту
позиція

Внутрішня
позиція

У внутрішній позиції учасників можна виділити мету, інтереси і мотиви конфлікту. Все це впливає
на перебіг конфліктної ситуації, але перебуває ніби за “кадром” і часто не аналізується, не
проговорюється в ході конфліктної взаємодії. Зовнішня позиція проявляється у висловлюваннях
відображається в думках, поглядах, побажаннях. Розрізняти ці позиції слід для того, щоб побачити за
зовнішнім і ситуативним, суттєве. Наприклад, за зовнішньою агресивністю, упертістю, понурістю
школяра криється прагнення до самоствердження, поваги, справедливості. Наочно конфлікт також
зображають у вигляді айсберга, в якому видно лише “надводну” частину, а все, що під “водою”, сховане
[7, с. 13] (схема 2). Ця проста схема свідчить про те, що відсутність співпраці, конструктивного
спілкування, поваги до особистості не призведе до розв’язання конфлікту, а будь-які спроби поверхових,
зовнішніх впливів будуть марними (2а). На рис.2б бачимо, що вміння ефективного спілкування,
співпраці і позитивного ствердження особистості значно полегшує підхід до конфліктної ситуації. Це
відбувається завдяки погодженості, позитивному, конструктивному спілкуванню, співпраці.
Схема 2 . Схематичне зображення конфлікту
розвязання конфлікту
конфлікт
неповага
деструктивне спілкування
опір
2а

погодженість
конструктивне спілкування
повага
2б

Погодженість – це повага до партнера по конфлікту і вияв відповідних почуттів,
визнання того, що в нього можуть бути добрі наміри; добре спілкування включає дві навички:
уміння слухати партнера по конфлікту так, щоб зрозуміти причину конфлікту та уміння дати
таку ж інформацію і при цьому утриматися від використання слів, які можуть викликати гнів,
обурення; співробітництво – це надання можливості висловитися іншій людині, визнання її,
підтримка і взаємодопомога [7, с.14].
У динаміці конфлікту, в його реалізації як процесі, розрізняють такі чотири основні
стадії [13, с. 99] (таблиця 1).
Таблиця 1
Динамічні стадії конфлікту
№
за/п Стадія

1

2

Зміст подій

Ця ситуація не одразу розрізняється людьми, тому її можна назвати
“стадією потенційного конфлікту”. В умовному вигляді це можна
Виникнення зобразити: сторони А і Б виявляються учасниками конфлікту, якщо
об’єктивної прагнення А до досягнення визначеного становища, цілі,
конфліктної необхідності, об’єктивно перешкоджає досягненню бажаного Б
становища і навпаки (бажання учасників конфлікту можуть
ситуації
співпадати, а А і Б можуть бути сторонами однієї ж особистості – у
цьому випадку йдеться про внутрішньо особистісний конфлікт
Коли протиріччя стають усвідомленими і протилежна сторона
відповідає реальним діям (поведінкою), конфлікт стає реальністю,
або тільки сприйняття ситуації як конфліктної спонукає відповідну
Усвідомлення поведінку (протиріччя може бути не лише об’єктивним, реально
об’єктивної існуючим, але і суб’єктивним, уявним). Для того, щоб конфлікт був
конфліктної усвідомленим, необхідний інцидент, при якому одна із сторін
починає діяти, обмежувати інтереси іншої.
ситуації
Є різні варіанти відповідності між суб’єктивними і об’єктивними в
конфліктній ситуації:
– адекватно-зрозумілий конфлікт – тут повністю зрозуміла
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3

Перехід до
конфліктної
поведінки
-

-

-

4
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об’єктивна конфліктна ситуація, і сторони правильно її розуміють;
– неадекватно-прийнятий конфлікт – в цьому випадку
об’єктивна конфліктна ситуація також зрозуміла, і сторони
приймають її як таку, але з тими чи іншими відступами від
реального стану речей;
– незрозумілий конфлікт – об’єктивна конфліктна ситуація існує,
але вона не сприймається як така потенційними опонентами;
– помилковий конфлікт – об’єктивна конфліктна ситуація
відсутня, але сторони сприймають свої стосунки як конфліктні.
Після того, як конфлікт усвідомлений, сторони переходять до конфліктної
поведінки, що спрямовуються на блокування досягнень протилежної
сторони, її прагнення, цілей, намірів. Важливо те, що сторони повинні самі
усвідомлювати власну поведінку як конфлікту. Може бути і так, що дії
суб’єкта А стосовно до суб’єкта Б стають засобом для зняття внутрішньої
напруги. У такому випадку внутрішньо особистісний конфлікт
перетворюється у міжособистісний.. При переході конфлікту з
потенційного в актуальний, він може розвиватися як прямий чи
опосередкований,
конструктивний
чи
неконструктивний.
Неконструктивний міжособистісний конфлікт виникає тоді, коли один з
опонентів звертається до морально-засуджуючих методів боротьби,
прагнення обмежити партнера і принизити його в очах оточуючих.
Конструктивним міжособистісним конфліктом вважається той, при
якому опоненти не виходять за рамки ділових аргументів і не зачіпають
особистих якостей протилежної сторони. При цьому можуть
спостерігатися різні стратегії поведінки в конфліктній ситуації:
співробітництво – спрямоване на пошук рішення, що
задовольняє інтереси всіх сторін;
компроміс – врегулювання суперечності шляхом взаємних поступок;
уникнення завершаючої дії, прагнення вийти з конфліктної ситуації, не
вирішуючи її, не віддавати свого, але і не наполягати на своєму;
пристосованість – тенденція зрізувати протиріччя, поступаючись
власними інтересами.
Зазвичай, конфлікт протікає у такій послідовності:
поступове посилення позицій учасників конфлікту шляхом введення
активніших сил, а також за рахунок збагачення досвіду протистояння;
збагачення кількості проблемних ситуацій і заглиблення
первинної проблемної ситуації;
підвищення конфліктної активності учасників, зміцнення її
характеру, залучення до конфлікту нових людей;
збагачення емоційної напруги, що супроводжує конфліктні
взаємодії і може виявити як мобілізуючий, так і дезорієнтуючий
вплив на поведінку учасників конфлікту;
зміцнення ставлень до проблемної ситуації і конфлікту в цілому.
Важлива стадія як за рахунок зміни об’єктивної конфліктної
ситуації, так і за рахунок перетворення її образів, що є у опонентів.
Загальні варіанти вирішення такі:

Вирішення
конфлікту
-

часткове (коли виключаються конфліктні дії, але причина
конфлікту залишається);
повне (конфлікт учувається на рівні зовнішньої поведінки і
внутрішніх покликань).
Практично використовуються наступні варіанти вирішення конфлікту:

-

повне вирішення на об’єктивному рівні шляхом зменшення

-

об’єктивної конфліктної ситуації;
часткове вирішення на об’єктивному рівні шляхом кардинальної
зміни образів конфліктної ситуації;
повне вирішення на суб’єктивному рівні шляхом кардинальної
зміни образів конфліктної ситуації;
часткове вирішення конфлікту на суб’єктивному півні шляхом
обмеженого, але вартого для тимчасового призупинення протиріччя
і зміни образів у конфліктній ситуації.

Проте, С.І. Риданова дещо по іншому розглядає технологію виникнення конфлікту, визначивши
наступні стадії [12, с. 145]: 1)латентна (прихована – для неї характерні замкнутість, уникання відповіді,
підозри, сумніви, зберігаються зовні дружні взаємини); 2)демонстраційна (особливості спілкування
вираженні суперечками, сваркою, спробами переконати один одного, ступінь агресії незначний, однак
сторони відкрито пред’являють одна одній претензії, пов’язані зі своїми інтересами); 3)агресивна (втрата
безпосереднього спілкування, хоча внутрішнє спілкування не припиняється, тому що виношується образ
ворога); 4)демонстраційно-агресивна (батальна – оголошується “війна” з кінцевою метою знищення
ворога як особистості).
Слова, дії (чи навіть бездіяльність), які породжують, провокують чи посилюють конфлікт
називаються конфліктогенами [1, с. 6]. Про них ми і поговоримо надалі. Причини виникнення
сучасного конфлікту різноманітні. У таблиці 2 наведено типові форми поведінки, що пов’язані з різними
конфліктами, і можливі пояснення їх причин стадії [13, с. 102] (таблиця 2).
Таблиця 2
Форми конфліктів та їх причини
№
п/п
1

Поведінка

Можлива причина

Недостатня впевненість у собі, почуття неспокою

Загальна невпевненість

2

Страшні сни, страх втрати, зміцнення можливості
виявитися переможним

Загальний страх

3

Зміни настрою, меланхолія, напруга, нервовість

Негаразди з настроєм

4

Нетовариськість, самотність, страх спілкування у групі, Непорозуміння у
відсутність контактів із протилежною статтю
спілкуванні
Надмірна прив’язаність до батьків, партнера,
Сімейні проблеми
незадоволення ними

5
6
7

Перевантаження чи послаблення на виробництві,
нетерпимість, неробочий настрій
Нерішучість, байдужість, страх перед поразкою

Непорозуміння на роботі
Відсутність відповідальності:
Я-реальне

Я-ідеальне

Та є й багато інших причин: невміння створювати умови для навчання, враховувати індивідуальні
особливості учнів; недостатня педагогічна майстерність; нетактовність, грубість педагога; неправильна
стимуляція заохоченням та покаранням; неспроможність опиратися в роботі на неформальні об’єднання
колективу; хибне ставлення до критики; прагнення педагога зберегти свій соціальний статус; оцінка
педагогом не окремого вчинку учня, а його особистості загалом; суб’єктивне сприйняття вчинку учня і
недостатня поінформованість про його мотиви, риси особистості, умови життя в сім’ї тощо [4, с. 62 ]; втома
учнів; конфлікти на попередньому уроці; сварка на перерві; настрій учителя; стан здоров’я; [11, с. 41 ].
Але, як свідчать сучасні дослідження та наші власні спостереження, ініціаторами конфліктів можуть
бути і учні, і учителі. М.М. Рибакова виділяє певні типи “небезпечних” учнів – ініціаторів конфліктів:
незалежні, дуже самостійні; особливо чутливі діти щодо стосунків між людьми; дуже розумні і
ерудовані; учні зі слабкими розумовими здібностями (“тихі”) – відсутність інтересу до навчання
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компенсують серед однокласників авторитетом кулака; учні, неприємні для ровесників через зовнішні
особливості, риси характеру; учні з вибірковою негативною поведінкою до окремих вчителів; особливо
захоплені чимось; учні з яскраво вираженими індивідуальними особливостями; школярі з раннім
проявом дорослих форм поведінки; діти вчителів, що працюють у даній школі [12, с. 144]. Кожна така
дитина має викликати в учителя обережність, увагу до їх особи.
До основних форм конфліктної поведінки учнів можна віднести: неординарні дії та
вчинки; неконкретне вираження незгоди; різка критика дій та вчинків педагога; приховуване
протистояння; пасивний протест; провокаційні дії та вчинки [6, с. 118].
Цікавими є і конфліктогенні прояви педагога як ініціатора конфлікту: грубість;
“наклеювання ярликів”; публічна компрометація учня; розголошення секретів; несприймання
критики на свою адресу; приховане приниження особистості; пристрасне відношення і
навпаки; порушення педагогічного етикету, такту; прямий диктат; помста чи зведення
рахунків; залякування; демонстрація переваги; байдужість до успіхів учнів; недоцільне
використання третіх осіб (класного керівника, батьків, адміністрації) для вирішення
конфлікту; ізоляція учня (переведення в інший клас, школу) [12, с. 144].
В педагогічній практиці не має чіткої межі між ситуацією і конфліктом, оскільки учні далеко не
завжди здатні відкрито заявити про свою позицію, захищати її. Але кожна конфліктна ситуація може
перетворитися на конфлікт будь якого типу складності. Розглянемо види педагогічних
конфліктогенних ситуацій та конфліктів: ситуації (чи конфлікти) діяльності (виникають по причині
виконання учнем навчальних завдань, успішності, поза навчальної діяльності); ситуації (чи конфлікти)
поведінки (вчинків) (виникають по причині порушення учнем правил поведінки у школі і поза нею);
ситуації (чи конфлікти) відносин (виникають у сфері емоційно-особистісних відносин учителів та
учнів, у сфері їх спілкування в процесі педагогічної діяльності) [11, с. 46].
Методи управління та контролю в цих конфліктних педагогічних ситуаціях є тими
інструментами, оволодіти якими може і зобов’язаний кожен учитель, аби вони не допустити
найгостріших форм конфліктів.
Процес управління конфліктом полягає в наступному: він починається з розгляду головних
конфліктів, вирізнення вихідної позиції (для ефективної роботи над деякими конфліктами одночасно
слід встановити певні пріоритети, потім варто розглянути причини конфліктів і загострити увагу на
джерелі напруги); наступним кроком даного процесу є корекція проблеми шляхом доцільної реакції
(наприклад, якщо конфлікт викликаний недостатнім спілкуванням, чи повною його відсутністю,
очевидна реакція полягає у тому, як налагодити спілкування) [13, с. 104-111].
В залежності від ефективності управління конфліктом останній може бути функціональним чи
дизфункціональним [13, с. 106], що впливатиме в свою чергу на вірогідність виникнення інших
конфліктів. При ефективному керуванні конфліктом, його наслідки можуть грати позитивну роль, бути
функціональним, сприяти подальшому досягненню мети.
Вирізняють такі основні функціональні наслідки конфліктів: проблема вирішується таким
шляхом, який задовольняє усі сторони, в результаті його учасники почувають себе причетними до
вирішення важливої для них проблеми; спільне і добровільно прийняте рішення швидше і краще
втілюється у життя; сторони набувають досвіду співпраці при вирішенні спірних питань; ефективним
вирішенням конфліктів між педагогом і підлеглим руйнує “синдром покірливості” – страх відкрито
висловлювати свою думку, яка відрізняється від думки старших за соціальним статусом;
покращуються взаємостосунки між людьми; люди перестають розглядати наявність суперечностей як
“зло”, що призводить до небажаних наслідків.
Основні дизфункціональні наслідки конфліктів: непродуктивні, конкурентні стосунки між
людьми; відсутність прагнення до співробітництва, добрих взаємин; уявлення про протилежну сторону
як про “ворога”, про свою позицію – як винятково позитивну, про позицію опонента – як про виключно
негативну; згорнення чи повне припинення взаємодії із протилежною стороною, яка перешкоджає
вирішення поставлених завдань; переконання, що “перемога” в конфліктній ситуаціях важливіша, ніж
вирішення реальної проблеми; почуття образи, поганий настрій.
І.М. Цимбалюк розрізняє структурні (організаційні) та міжособистісні способи
керування конфліктами [13, с. 107, с. 111]. Ним виділяються п’ять основних міжособистісних
стилів вирішення конфліктів (таблиця 3).
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Таблиця 3
Стилі вирішення конфліктів
№
за/п
1

Стиль

Відхилення

Характеристика
Людина намагається відійти від конфлікту; вона може бути
змістовна, якщо предмет суперечності не є для людини
особливою цінністю, якщо ситуація вирішується сама собою.

Згладжування

Застосовується на тезах: “Не потрібно розхитувати човен”, “Давайте жити
дружно”; тут є бажання не випускати на поверхню ознаки конфлікту,
конфронтації, закликаючи до солідарності, при цьому часто забувається
проблема, яка є в основі конфлікту; але накопичене таким чином
негативні емоцій можуть “вибухнути”.

Примушування

Людина намагається примусити іншого прийняти особисту точку зору,
його не цікавлять думки інших; пов’язаний з агресивною поведінкою,
корисний в ситуаціях, які загрожують існуванню чи досягненню цілей.

4

Компроміс

Характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але до
визначеної ступені; але з часом за зловживання його можуть
з’явитися дизфункціональні наслідки компромісного рішення.

5

Ґрунтується на впевненості учасників конфлікту у тому, що розбіжність
поглядів – це неминучий результат того, що у розумних людей є своє
Співробітництво
уявлення про “правильне – неправильне”; визнається право кожного на
особисту думку.

2

3

Але погляди щодо проблеми керування та врегулювання конфлікту є неоднозначними.
Так поширеною є й інша класифікація способів вирішення конфлікту, що передбачає такі
його варіанти: “придушення” (конфлікт вирішується на користь педагога, педагог –
переможець, учень – у програші; “поступка” (конфлікт вирішується на користь учнів,
учитель – і програші; “співпраця” (виграють обидві сторони і ніхто не програє, усі шукають
можливості вирішення конфлікту) [4, с. 64]. Як бачимо, до неї також входить стиль співпраці.
Перші два способи є неконструктивними і негативно впливають на атмосферу в колективі,
стосунки у ньому. Розглянемо детальніше третій спосіб вирішення конфлікту, який не
пов’язаний з дилемою “перемога – поразка” – співпрацю. Він розвиває не змагання чи
протиборство, а кооперацію, співпрацю. Переваги способу співпраці наступні: відсутність
опору; наявність бажання реалізації прийнятих рішень; підвищення якості прийнятих
рішень; відсутність примусу; відсутність необхідності використання влади; учням
подобаються вчитель, а вчителю – учні.
А.Б. Добрович пропонує специфічні прямі методи погашення конфліктів у руслі
співпраці: 1) керівник почергово запрошує до себе ворогуючих і просить кожного викласти
суть і причини непорозумінь. При цьому він перешкоджає будь-якій спробі приниження
однієї дою дини іншою і вимагає фактів, а не емоцій; далі учитель в міру можливості
уточнює факти, а коли приходить до певних об’єктивних висновків, викликає обох, просить
їх в його присутності висловити те, що вони вважають за потрібне, перериває часту при
цьому сварку між ними і оголошує їм своє рішення; воно може бути різним, але ґрунтується
на авторитеті етичних традицій і офіційних установок суспільства; його рішення є сигналом:
інцидент вичерпано, і повертатися до нього – означає забирати час і сили опонентів;
2) педагог пропонує конфліктуючим висловити свої претензії одне до одного в присутності
групи, на зборах; наступне рішення він прийме на основі виступів учасників зборів з даного
питання, і тепер це рішення оголошується незадоволеному (чи обом, якщо вони
незадоволені) як групове рішення, тобто як судження об’єктивне і таке, що не підлягає
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подальшій дискусії; 3) якщо конфлікт не втихає, керівник вдається до санкцій по відношенню
до конфліктуючих: від повторних критичних зауважень (наодинці чи у присутності класу до
адміністративних покарань (оскільки конфлікт негативно впливає на навчально-виховний процес);
4) керівник відшукує спосіб розвести конфліктуючих (у різні класи, наприклад) [2, с. 173].
У будь-якому випадку проходження конфлікту, кожен педагог має дотримуватися ряду
правил його вирішення: слідкувати за зміною предмета конфлікту; не розширювати
предмет конфлікту; скорочувати число претензій; розумітися на процесі виникнення
конфлікту, його розвитку; приділяти повноцінну увагу конфліктуючим сторонам, об’єктивно
оцінюючи позицію кожного; розумітися на типології конфліктних особистостей; пам’ятати
про індивідуальність кожної людини; не намагатися повністю переборювати, перевиховувати
інших; збагачувати свої позитивні знання про людину; бути тактовними, дотримуватися норм
і правил спілкування [13, с. 114].
У підсумку ми переконуємося, що сучасний учитель має бути гуманістично спрямований
у своїй діяльності, професійних знаннях, педагогічних здібностях, техніці, що без сумніву,
має неабиякий вплив на характер взаємостосунків з учнівським колективом загалом та
кожним окремим його членом зокрема. Тільки така позиція сприятиме конструктивному
спілкуванню педагога з учнями (навіть, у чомусь інколи конфліктному).
Ми підтримуємо думку про те, що будь-який конфлікт набагато простіше й ефективніше
попередити, аніж успішно розв’язати. Тому існують ряд методів, вправ та приймів, які
спрямовані на попередження, корекцію та терапію конфліктних ситуацій.
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м. Рівне
КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ У
ВИКЛАДАННІ ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ В КОЛЕДЖІ
Нинішні покоління є свідками інтенсивного розвитку процесів глобальної
інформатизації всіх сфер людської діяльності. Від рівня інформаційно – технологічного
розвитку і темпів його зростання залежить стан економіки, рівень життя, національна
безпека та роль держави в світовому співтоваристві.
Серед наук, зокрема природничих, на передові позиції виходить генетика. Людина
наблизилась до вирішення питань відтворення собі подібних шляхом клонування,
діагностики та попередження вроджених вад, лікування хвороб, що вважалися
невиліковними. Відповідно зміст підготовки спеціалістів – медиків постійно поповнюється
великою кількістю явищ, процесів та об’єктів вивчення, тому метою курсу “Медична
генетика” є формування в студентів цілісного уявлення про матеріальні основи спадковості
людини, механізми розвитку спадкових хвороб, про методи генетичних досліджень як
класичних, так і сучасних, які дають можливість вивчати спадкові хвороби, проводити їх
діагностику і профілактику [14, с. 3]. На нашу думку, для досягнення цієї мети викладач
зобов’язаний використовувати всі свої знання, педагогічну майстерність та засоби навчання,
чільне місце серед яких належить комп’ютерним.
Аналіз досліджень з проблеми використання комп’ютерної техніки в навчанні
біологічних дисциплін показав, що нині мало уваги приділяється питанням комплексного
використання комп’ютерних засобів навчання та майже повністю відсутні методичні
рекомендації щодо їхнього використання у викладанні генетики в медичних закладах освіти.
Тому метою даної статті є висвітлення питань, що стосуються засобів навчання та підходів
до їх класифікації і результатів їх комплексного використання в курсі “Основ медичної
генетики” в медичному закладі освіти І-ІІ рівнів акредитації.
На кожному етапі розвитку педагогічної науки адекватно розвивалися і засоби навчання,
які акумулювали та відтворювали науково-технічні, психолого-педагогічні та методичні
досягнення свого часу, а їх розвиток спрямовувався на задоволення цих потреб. Проблема
засобів навчання (ЗН) завжди була предметом дослідження дидактів, В.Я. Стоюнін [24]
писав, що якість викладання кожного навчального предмета залежить в рівній мірі як від
особистості викладача, так і навчальних засобів, які він має у своєму розпорядженні. Без них
він немає можливості дотримуватись педагогічних вимог, якими б розумними вони не були.
Питання щодо становлення і сутності процесів систематизації, класифікації засобів
навчання та навчального обладнання загальноосвітніх навчальних закладів висвітлені
низкою публікацій дослідників серед яких на нашу думку найбільш ґрунтовними є праці
групи авторів під загальною редакцією С.Г. Шаповаленко [21; 22; 26; 28; 29; 30; 31].
Процес застосування ЗН та визначення їх термінології має багаторічну історію. При
цьому назви окремих елементів ЗН, або їх цілих груп періодично змінювались. Проте можна
стверджувати, що приблизно в середині ХХ ст. цей напрям досягнув кульмінації, хоча перші
наочні посібники почали з’являтись у народних школах у другій половині ХІХ – на початку
ХХ століття.
Аналізуючи попередні та сучасні дослідження щодо визначення та класифікації ЗН та
навчального обладнання (НО), зазначимо, що не всі сторони проблеми розроблені авторами
однаково докладно. Варто лише уважно простежити широке використання термінів у
класифікації обладнання закладів освіти. Багатьма авторами використовуються поняття
“наочні посібники”, “засоби навчання”, “шкільне обладнання”, “обладнання навчального
процесу”, “наочні посібники”, “засоби унаочнення”. Це свідчить про різні погляди на
визначення понять, а це, в свою чергу, ускладнює однозначність розуміння та їхнє
тлумачення, щодо єдиного підходу до систематики обладнання закладів освіти.
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Наприклад, за визначенням, що подане в педагогічному інтернет-словнику “Словарь-ru”
[16] ЗН є обов’язковим елементом оснащення навчальних кабінетів і їхнього інформаційнопредметного середовища, а також найважливіший компонент навчально-матеріальної бази
навчальних закладів різних типів і рівнів. До ЗН відносять різноманітні матеріальні об’єкти,
в тому числі штучно створені спеціально для навчальних цілей і такі, що використовуються в
навчально-виховному процесі як носії навчальної інформації та інструменту діяльності
педагога та учнів. У цьому словнику та в “Педагогічній енциклопедії” [15] проведено
ототожнення понять “засоби навчання” із “”навчальним обладнанням”, “навчальнонаочним”, “навчальним приладдям“ та “дидактичними засобами”.
На нашу думку, найбільш сучасне визначення дано А.М. Гуржієм та співавторами [3. с. 17] де
під ЗН розуміється частина навчального обладнання закладів освіти як сукупність матеріальних
об’єктів, що використовуються як джерело знань та сприяють організації пізнавальної діяльності та
виховного впливу на учнів, студентів і є навчальними посібниками. В педагогічній енциклопедії [15]
засоби навчання поділені на дві основні групи (1, 2) та одну особливу (3):
1) натуральні об’єкти та оригінали;
2) зображення та відображення;
3) технічні засоби навчання.
Проте класифікація в кожній із вказаних груп може бути різною в залежності від того,
яку ознаку взято за основу, наприклад, матеріальні та ідеальні – знакові моделі (за способом
заміни оригіналу), структурні (по внутрішній організації об’єкта), функціональні (за
призначенням), динамічні і статичні, плоскі, об’ємні та змішані.
Дещо інший підхід до класифікації засобів навчання поданий Фіцулою М.М. [27, c. 140]:
– засоби, що можуть замінювати вчителя як джерело знань (кінофільми, магнітофон,
навчальні пристрої);
– засоби, що виступають в ролі прямих об’єктів вивчення (машини, прилади, хімічні
речовини, предмети живої природи);
– засоби “посередники” між учнем і природою, або виробництва (препарати, моделі,
колекції, гербарії);
– засоби, що озброюють учнів уміннями та навичками (прилади, інструменти);
– символічні (знакові) засоби (історичні і географічні карти, графіки, діаграми).
У сучасній педагогіці має місце класифікація ЗН за змістом і характером
зображувального [9]. Автори поділяють ЗН на три групи: образотворча, умовно-графічна та
предметна.
Ми вважаємо, що найбільш прийнятною для сучасних умов є класифікація наведена
А.М. Гуржієм, Ю.О. Жуком, В.П. Волинським [2, с. 27] з урахуванням основних технічних і
дидактичних особливостей та функцій ЗН і технологічного призначення обладнання. Автори
виділяють шість груп ЗН, серед яких:
– натуральні (дидактично препаровані об’єкти природи та виробництва, які є
предметами вивчення – гербарії, прилади та інструменти, машини та верстати, окремі їх
деталі та механізми, чучела, анатомічні препарати, мікропрепарати, колекції зразків
промислового та сільськогосподарського виробництва);
– моделі, макети, муляжі ( моделі можуть бути динамічними та статичними, як правило
об’ємні. Макети – це спрощені зображення складних промислових, сільськогосподарських
об’єктів з дотриманням певних масштабних розмірів. Муляжі – це спеціально виконані з
високою точністю копії натуральних об’єктів);
– навчальні прилади (НП) та обладнання для проведення демонстраційних
лабораторних робіт (може бути загального та спеціального призначення);
– друковані (ДрЗН) з безпосередньою передачею інформації (таблиці, картини, карти,
друкований дидактичний матеріал);
– ДрЗН (на практиці ТЗН) ті, що виконані за допомогою спецтехніки
(кінематографічної, поліграфічної, телевізійної, звукової);
– спеціальне обладнання та технічні пристосування (освітлення та затемнення
навчальних приміщень, пристрої автоматичного включення та виключення апаратури, тощо).
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Ефективне використання ЗН в навчально-виховному процесі матиме місце у випадку
відповідності дидактичним принципам, особливо принципу наочності. Ще Я.А. Коменській
[7] писав, “... все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для
сприйняття даром, чутне – слухом, запахи – нюхом, те що підлягає смаку – смаком, доступне
дотикові – через дотик. Якщо які небуть предмети відразу можна сприйняти кількома
чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями... ”
За твердженням ряду авторів [9], для того, щоб ЗН зробити наочними, необхідно
виділити основні властивості явища, що вивчається (тобто перетворити його в модель)
правильно та адекватно відобразити ці властивості та забезпечити доступність цієї моделі
для учнів.
Особливу групу ЗН становлять технічні засоби навчання (ТЗН). Цій групі ЗН присвячено
чи не найбільше робіт педагогів, починаючи із 40-х років ХХ ст. Увагу педагогів – дидактів,
які розробляли екранно-звукові засоби навчання привертали проблеми активізації
пізнавальної діяльності глядацької аудиторії, накопичення екранної інформації в
інтелектуальний багаж учнів. За цей час накопичений чималий досвід створення проблемних
екранно-звукових посібників, навчальних фільмів і кінофрагментів із “відкритим
закінченням”, діафільмів із питаннями та завданнями, діапозитивів, що являють собою
демонстраційно-дидактичний матеріал. Отримала визнання як спеціальна галузь знань
дидактика екранно-звукових ЗН (М.М. Шахмаев, Л.П. Прессман, С.Г. Шаповаленко,
Д.І. Полторак, Л.М. Зельманова, Л.С. Зазнобина, І.Л. Дрижу, Н.Н. Звалинська, К.М. Тихомирова,
А.А. Степаненко, Е.Е. Соловйова, А.М. Розенштейн, М.Б. Вестицький і ін.) [5].
За визначенням М.М. Духовної [4, с. 7] ТЗН – це система засобів, що складається з двох
взаємопов’язаних частин: специфічних навчальних посібників (носіїв аудіовізуальної
інформації) і апаратури, за допомогою якої може бути подано інформацію, що її містить
певний навчальний посібник.
Інше визначення дане в “Педагогічному словнику”: ТЗН – це засоби навчання, що
складаються із екранно-звукових носіїв навчальної інформації і апаратури, за допомогою
якої проявляється ця інформація. [17].
Дещо інший варіант поданий на порталі „Російська освіта” [20], тут ТЗН – це системи,
комплекси, прилади та апарати, що використовуються для показу і обробки інформації в
процесі навчання з метою підвищення його ефективності.
До складу ТЗН входять екранно-звукові засоби (ЕЗЗ), що поділяються на звукові
(аудітивні) – грамзаписи, магнітні записи, радіопередачі, екранні (візуальні) – „німі”
кінофільми, діафільми, слайди і ін.; екранно-звукові (аудіовізуальні) – звукові кінофільми,
телепередачі і ін.; лінгофонні прилади (мовні лабораторії); навчальні машини та комп’ютери.
З визначення ТЗН напрошується висновок, що проблема використання їх є двоєдиною:
педагогічна і технічна.
Педагогічна розв’язує питання, що пов’язані із створенням засобів навчання (кіно-, діа-,
магнітофільми, тощо) у відповідності до дидактичних вимог навчального процесу, а також
розробка методики застосування їх у навчально-виховному процесі.
Технічна охоплює питання створення потрібної для демонстрування перерахованих
вище засобів навчання апаратури, яка в змозі задовольнити педагогічні і технічні вимоги.
Щодо класифікації ТЗН, то на сьогодні в педагогічній літературі не існує єдиної
загальноприйнятої. На нашу думку така ситуація пояснюється складністю завдання та
застосуванням різних підходів, серед яких найчастіше вживані наступні:
– за характером повідомлення навчальної інформації;
– за призначенням;
– за навчальними предметами;
– за характером побудови змісту інформаційного фонду.
– Один із варіантів класифікації ТЗН за призначенням має вигляд:
– інформаційні;
– контролюючі;
– навчаючі [13].
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Дещо інший підхід до класифікації за призначенням представлений на сайті за URL
адресою http:// narva.ut.ee/~eugene/oppevara/30.htm/
– інформаційні;
– контролюючі;
– репетитори;
– комп’ютери, які в комплексі із програмно-апаратним забезпеченням здатні емулювати
будь які із перерахованих вище ЗН.
Під інформаційними тут розуміють ТЗН, що використовуються для одностороннього
зв’язку з учнями. До них відносять:
– візуальні (проектори різних типів);
– звукові;
– комбіновані аудіовізуальні засоби;
– засоби мультимедіа сучасних персональних комп’ютерів.
Контролюючі ТЗН призначені для автоматизації процесу контролю знань учнів.
Пристрій видає завдання учневі, порівнює відповідь із еталоном, видає інформацію про те,
правильна або неправильна відповідь, визначає й видає підсумкову оцінку.
Репетитори – ТЗН, що поєднують функції інформаційних і контролюючих технічних
засобів. Вони найбільше відповідають завданням програмованого навчання. Спеціалізовані
репетитори, призначені для відпрацьовування, контролю й закріплення вузького кола
професійних навичок називаються тренажерами.
Неординарний підхід до класифікації ТЗН пропонують А.М. Гуржій, Ю.О. Жук,
В.П. Волинський [2], які вказують на доцільність її проведення у вигляді схеми, що враховує
інформаційні і організаційно-технічні можливості кожного елементу комплексу ТЗН, форму
і специфіку подачі за їх допомогою навчальної інформації. Дидактичну роль і призначення
ТЗН автори рекомендують не враховувати, оскільки вони в більшості випадків визначаються
вчителем, як суб’єктом на основі аналізу змісту навчальної інформації, інформаційного
фонду та технічних можливостей ТЗН, а також завдань кожного навчального заняття, або
окремого його етапу.

198

Заслуговує уваги класифікація, розроблена М.М. Духовною [4, с. 9], за трьома ознаками:
призначенням, виконуваними функціями та способом впливу на учнів. За призначенням
пропонується розділити на ТЗН широкого (кіно, телебачення, радіо, звукозапис, візуальні
статичні засоби, технічні засоби контролю) і спеціального призначення (демонстраційні
стенди, макети, прилади, тренажерні установки, пристрої механізації трудомістких процесів,
електронно-обчислювальне обладнання та пристрої моделювання). За функціями, що їх
виконують ТЗН у навчальному процесі виділяють ТЗ подання інформації та ТЗ контролю
знань і за засобами впливу на учнів – на візуальні (зорові), аудітивні (звукові) та
аудіовізуальні (звукозорові).
З появою комп’ютерної техніки та виходом її на педагогічну арену проводилися
численні дослідження, що відобразилися в публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних
дослідників ще на початку 60 років минулого століття. [8, с. 18, 23] Спираючись на ці
дослідження можна стверджувати, що історія використання комп’ютера як засобу навчання
бере початок з розвитку самих комп’ютерів. Але для більш повного розуміння провідної ролі
комп’ютерної техніки в наш час як засобу навчання в медичних закладах освіти проведемо
короткий аналіз класифікації комп’ютерних засобів навчання (КЗН), що мають місце в
сучасній педагогічній науці та практиці й їхнього використання в навчальній діяльності.
Розкриття суті такого поняття є важливим тому, що наявні традиційні підходи підготовки
медичних працівників майже вичерпані і неспроможні швидко відслідковувати інтенсивний
розвиток сучасних систем діагностики та лікування, що особливо актуально в рамках
Болонського процесу, де підготовка медичного працівника повинна здійснюватися на
принципах доказової медицини.
Так Кирилова Г.І. стверджує, що КЗН об’єднують в собі технічні та програмні засоби.
Останні вона розділяє за їхньою суспільною значимістю на [6]:
– засоби супроводу інформаційної діяльності;
– засоби формування інформаційної культури;
– засоби вдосконалення сучасного інформаційного суспільства:
– засоби забезпечення механізмів управління.
Дещо інша, і, на наш погляд, найбільш прийнятна для наших умов класифікація
запропонована А.А. Золотарьовим. [25] В основу даної класифікаційної покладено
використання дидактичних завдань, під які розбиваються КЗН. У відповідності із
класифікаційною ознакою автор виділяє чотири групи КЗН. До першої групи відносяться
засоби, що розроблені для створення орієнтованої основи діяльності студентів: комп’ютерні
(електронні) і комп’ютеризовані підручники (КП) та навчальні посібники (КНП); засоби
подачі навчальної інформації учням у вигляді статичних та динамічних моделей, об’єктів
вивчення та явищ, ілюстрації її схемами, графіками та таблицями, що відображаються на
дисплеї, або проектуються комп’ютерними проекційними установками, а також інші засоби,
що дозволяють сформувати в них загальне уявлення про їх подальшу професійну діяльність.
До другої групи виділено засоби, що орієнтовані на одержання знань в строго визначені
предметній області: автоматизовані та експертні навчальні системи (АНС та ЕНС),
автоматизовані системи контролю знань (АСКЗ), комп’ютерні задачники (КЗ), комп’ютерні
лабораторні практикуми (КЛП), та комп’ютерні навчальні програми (КНП). Перераховані
засоби служать для автоматизованого навчання студентів, комплексної оцінки їх знань та
управління навчальною діяльністю. Третю групу створюють комп’ютерні засоби, що
формують у студентів в процесі навчання необхідні професійні навички та уміння. До них
відносяться системи автоматизованого проектування (САПР); автоматизовані системи
наукових досліджень (АСНД); комп’ютерні функціональні і комплексні тренажери (КФТ і
ККТ); комп’ютерні ділові та ситуаційні ігри (КДІ і КСІ); автоматизовані моделюючі системи
(АМС). До четвертої групи належать засоби, здатні вирішити кілька дидактичних завдань
одночасно. Це автоматизовані бібліотечні системи (АБС), автоматизовані довідкові системи
(АДС), інформаційно-пошукові системи (ІПС), інформаційно-розрахункові системи (ІРС),
банки даних (БД) і бази знань (БЗ), універсальні системи управління базами даних (СУБД);
електронні таблиці (ЕТ), математичні пакети (МП) і засоби мультимедіа (ЗММ).
Підсумовуючи вищесказане напрошується висновок, що комп’ютер як засіб навчання

199

дозволяє не тільки вдосконалювати всі засоби навчання, а й реалізувати їхню внутрішню
єдність через об’єднання в єдину систему за допомогою програмно-апаратних засобів. Для
проведення заняття часто виникає потреба у використанні кількох різних ЗН. У такому
випадку має місце твердження – комплекс ЗН. При включенні ЗН в комплекс ми враховували
не тільки педагогічну діяльність, а й економічну обґрунтованість кожного ЗН, можливість
його використання в межах відведеного навчальним планом часу. Реалізація наочності в
навчальному процесі, підбір необхідних ЗН і формування їхніх комплексів виражені такою
схемою:

На основі аналізу теоретичних джерел та досвіду використання на заняттях з біології
самотужки виготовленого комплексу периферичного комп’ютерного обладнання (мікроскоп
із вмонтованою Web-камерою) [10, с. 277] ми поставили перед собою завдання створити та
провести апробацію дидактичного комплексу з “Основ медичної генетики”. Під
комплексним використанням комп’ютерних засобів ми розуміємо використання
повноцінного комплекту комп’ютерних та інформаційних засобів, що призначені для
вирішення нових дидактичних задач, які не можуть бути вирішені окремо кожним з метою
досягнення заданого рівня знань студентів. Нерідко комплексне використання пов’язують із
можливістю одночасної дії на декілька органів відчуття. Проблему комплексного
використання комп’ютерних засобів ми вирішуємо як із технічної, так і з методичної
сторони, адже приміром відсутність принтера чи іншого периферичного обладнання, або збій
у програмі може кардинально змінити методику вирішення дидактичної задачі. Не менш
важлива організаційно – планова сторона, тобто чітке визначення моментів початку і
закінчення використання того чи іншого із засобів комплексу, паралельного їх вводу в
процес вирішення дидактичного завдання. Актуальним є попередження В.П. Безпалька про
необхідність дотримання принципу цілісності проектування і використання педагогічної
технології. “Якщо в педагогічну систему в якості технічного засобу навчання вводиться
комп’ютер, то всі інші елементи педагогічної системи повинні бути так підлаштовані під
нього, щоб виникла нова досконала педагогічна технологія, яка вичерпує всі дидактичні
можливості комп’ютера” [1, с. 28 ].
Над створенням комплексу працювали викладачі генетики, інформатики, програміст, ebдизайнер та студенти, які обізнані із програмуванням. До комплексу КЗН з “Основ медичної
генетики” ми включили:
– робочу навчальну програму (гіпертекстовий варіант) ;
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– комп’ютеризований підручник, що складається із текстового варіанту курсу лекцій,
електронний підручник, електронний альбом схем та наочності (останні виконані в Borland
Delphi 4 та Power Point-97);
– відеоматеріали;
– інформаційно-довідкову систему, що побудована за принципом словника
(гіпертекстовий варіант);
– електронний практикум (гіпертекстовий варіант);
– електронний задачник;
– експериментальний комплекс периферичного комп’ютерного обладнання (мікроскоп
із вмонтованою Web-камерою);
– автоматизовану систему оцінки та контролю знань студентів.
На основі отриманих даних на початковому етапі дослідження та деяких негативних
моментів [12, с. 11] ми провели коригування, що пов’язане із заміною самотужки
виготовленого експериментального периферичного комплексу на аналогічний промислового
виробництва Юннат-2П-3 Моделі МПОЗОСВ оснащеного камерою Philips PCVC840K з
програмою Мікро-Відео та розширення комплексу за рахунок введення до його складу
друкованих ЗН (програмно-методичні, навчаючі, допоміжні). У випадку із друкованими ЗН
спрацював принцип “Крок назад – два вперед”, що дало можливість уникнути проблем із
непередбаченими відключеннями світла та якоюсь мірою на початкових етапах нівелювати
різницю в інформаційній культурі студентів та викладачів.
Для проведення експерименту було визначено три групи відділення “Лікувальна справа”,
дві групи на базі повної загальної освіти (ІІ курс, перший рік навчання, “А” та “В” групи) і на
базі неповної загальної освіти (ІІ курс, другий рік навчання “Б“ група). Для вивчення ролі
викладача в процесі навчання генетики з використанням комплексу КЗ було залучено два
викладачі.
Як показали наші спостереження, якість використання комплексу залежить від
інформаційної культури викладача і особливо студентів. Ми замітили, якщо низький рівень
інформаційної культури студентів перетворює будь-яке заняття у вивчення інформатики, то
низька інформаційна культура викладача взагалі унеможливлює ефективне проведення
заняття. Саме цей момент ми враховували для вибору груп для проведення експерименту.
Безперечно ми можемо констатувати факт підвищення рівня зацікавленості студентів до
предмету, зростання успішності і що особливо важливо – професійний ріст викладачів, які
певною мірою причетні до створення та використання даного комплексу КЗ. У
позааудиторний час студенти найбільш часто звертаються до мультимедійних фрагментів та
електронного задачника, в першому випадку задовольняючи цікавість, в другому – потребу.
Значний навчальний ефект дають невеличкі навчальні програми (в їхньому створенні брали
участь студенти), що моделюють деякі процеси успадкування ознак (наприклад І закон
Менделя, успадкування груп крові тощо). Робота студентів із установкою Юннат (дозволяє
проводити збільшення в 800 разів та запис і відтворення відео) безперечно максимально
сприяє вдосконаленню техніки мікроскопування.
Значний приріст продуктивності та якості засвоєних знань ми відзначаємо в процесі
використання разом із КЗ друкованих засобів навчання. Проте, з неясних нам причин у групі
“Б”, другого року навчання (вступ на базі 9 класів) студенти більш охоче використовують
Інтернет для добування інформації та виконання довгострокових завдань, а студенти груп
“А” та “В” (вступ на базі 11 класів) – класичні (газети журнали). Хоча експеримент ще
триває, але вже можна зробити такі висновки:
1. Максимальна ефективність від ЗН на заняттях із генетики буде у випадку комплексного
їхнього використання, де комп’ютерним засобам навчання будуть підпорядковані всі інші.
2. Інтеграція найпростіших демонстраційних програм в поєднанні із периферичним
комп’ютерним обладнанням здатна вирішувати складні дидактичні завдання, що непосильні для
класичних.
3. Використання друкованих засобів навчання поряд із комп’ютерними сприяє ефективності
останніх за рахунок зменшення втомлюваності студентів.
4. Комп’ютерне моделювання біологічних процесів та явищ.
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Подальші дослідження ми вбачаємо у вивченні питань прогнозування професійного
становлення студентів шляхом сучасної діагностики та контролю знань. Нас також цікавлять
питання розроблення програмно-методичної документації стосовно використання КЗ в
навчанні природничих дисциплін викладачами різного рівня підготовленості в галузі ІТ.
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М.І. Садовий, О.І. Лагодич
м. Кіровоград
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ТЕХНІКУМАХ І КОЛЕДЖАХ
В умовах збільшення кількості вищих навчальних закладів в Україні, підвищення вимог
до якості і ефективності підготовки фахівців, інтенсивного розширення ринку праці постає
необхідність поліпшення індивідуалізації навчального процесу, вдосконалення системи
освіти, оновлення її змісту відповідно до вимог сучасності. Забезпечення ефективності
навчання в сучасній вищій школі полягає в ефективному доборі методів і засобів навчання та
постійному їхньому вдосконаленні.
Визначення шляху окремого студента до оволодіння навчальним матеріалом в умовах
колективного навчання, різного рівня розумових здібностей студентів є метою викладача в
реалізації індивідуального підходу до кожного студента.
Ми пропонуємо оптимізувати навчальний процес шляхом поєднання індивідуалізації
навчання під час теоретичних, практичних і лабораторних занять, що є основними формами
навчання в технікумах і коледжах, з модульно-рейтинговою технологією навчання;
використання нових інформаційних технологій в розгалужених системах програмованого
навчання в процесі викладання природничих, технічних і соціально-гуманітарних дисциплін,
а також у визначенні ступеня засвоєння матеріалу кожним студентом; впровадження і
вдосконалення міжпредметних зв’язків, зокрема інформатики з технічними дисциплінами.
Модульно-рейтингова технологія навчання полягає у вивченні дисципліни окремими
модулями (модуль – блок теоретичного і практичного навчального матеріалу) з урахуванням
часу, передбаченого навчальною програмою дисципліни, та в накопиченні оцінок за певний
період навчання – семестр або рік. Такий контроль рівня знань студентів називається
навчальним рейтингом.
Модульно-рейтингове навчання стимулює студента до систематичного, активного
оволодіння знаннями, забезпечує об’єктивність в оцінюванні знань [2].
Традиційна технологія модульно-рейтингового навчання полягає у визначенні
навчального рейтингу студента протягом усього періоду навчання. На початку семестру
визначається навчальний рейтинг з кожної дисципліни і переводиться в традиційну
чотирибальну систему за такою шкалою: менше 60 балів – „незадовільно”; 60-75 балів –
„задовільно”; 76-90 балів – „добре”; 91-100 балів – „відмінно”. Умови визначення
навчального рейтингу доводяться до відома всіх студентів. Сума одержаних студентом балів
за вивчення модулів протягом визначеного періоду і є навчальним рейтингом з дисципліни.
Середньоарифметичне навчальних рейтингів з кожної дисципліни визначає загальний
навчальний рейтинг кожного студента.
Практичні і лабораторні заняття, що ґрунтуються на розподілі групи на підгрупи,
підвищують якість навчання, оптимізують організацію роботи студентів, надають можливість
викладачу додатково пояснити навчальний матеріал.
В умовах жорсткого дефіциту часу на практичних і лабораторних заняттях, різного рівня
розумових здібностей студентів виникають проблеми, що викликають порушення
ефективності навчального процесу і зниження темпів сприйняття матеріалу [1]. Результатом
цього може бути зникнення мотивів досягнення успіху в навчанні у окремих студентів. Одне
завдання, розроблене для окремого заняття, розраховується на „середні” здібності. Студенти з
низькими практичними здібностями часто не спроможні виконати все завдання за урок. А
оскільки завдання вважається не виконаним, вони одержують низьку оцінку. Систематичність
таких ситуацій приводить до більш серйозних наслідків: поступово втрачаються стимули
навчання. Зниження ефективності навчального процесу набуває прогресуючого характеру. В
свою чергу, деякі студенти виконують те саме завдання раніше передбаченого часу і частина
заняття для них залишається вільною. В цьому випадку також неефективно використовується
час, відведений на практичне заняття. Ми вважаємо, що таким студентам необхідно
ускладнювати завдання, збільшувати їхній обсяг. З іншого боку, для „слабких” студентів,
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тобто тих, які мають низький рівень практичних здібностей, доцільно спрощувати завдання,
знижувати їх за обсягом.
Ми пропонуємо вдосконалити модульно-рейтингову технологію навчання забезпеченням
оптимізації принципу індивідуального підходу та принципу доступності навчання в процесі
викладання загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, що враховує відмінності в розумових
здібностях студентів, їхніх неоднакових здатностей сприйняти одні й ті самі питання теми. Зокрема,
оптимізувати проведення практичних і лабораторних занять з природничо-математичних та
спеціальних дисциплін шляхом поєднання багаторівневого підходу в навчанні з модульнорейтинговою технологією навчання.
Розгляньмо схему застосування багаторівневого підходу під час проведення практичних і
лабораторних занять з використанням модульно-рейтингової технології навчання з метою оптимізації
навчального процесу забезпеченням реалізації індивідуалізації навчального процесу.
Багаторівневий підхід полягає у розподілі студентів на три рівні (категорії): „слабкий”,
„середній” та „сильний”. Розподіл необхідно проводити на початку навчального року; з цією
метою рекомендуємо розробити спеціальні завдання.
Для кожного практичного і лабораторного заняття ми пропонуємо розробляти задачі і
завдання, відповідно, спеціально для кожного з трьох рівнів. Навчання студента за „слабким”
рівнем не означає, що максимальна оцінка, яку він може отримати – 3 бали (задовільно).
Повне виконання завдання і успішний захист звіту з лабораторного заняття дає право
студенту будь-якого рівня отримати максимальну оцінку – п’ять балів, тобто оцінювання всіх
студентів проводиться за 5-бальною шкалою. Такий критерій оцінювання стимулює кожного
студента, тим самим підвищуючи ефективність навчального процесу.
Завдяки індивідуальному підходу можливе зростання здібностей студентів протягом
навчального року, тому ми рекомендуємо ввести наступне правило: якщо окремий студент
виконує практичні роботи з певного обсягу практичного матеріалу (3-5 робіт чи більше)
підряд відмінно, тобто отримує 5 балів, він автоматично переходить на рівень вище. І
навпаки, якщо студент погано виконує підряд ці роботи, тобто одержує 3 бали, він
зараховується до нижчого рівня.
Якщо навчальна програма дисципліни передбачає проведення і лабораторних, і
практичних робіт, то за цим самим принципом проводяться і лабораторні роботи. Але рівень
для практичного і лабораторного заняття визначатиметься окремо.
Інструкційні картки для лабораторних і практичних занять розробляються за таким
принципом: тема і мета заняття є однаковими для кожного рівня, після виконання роботи
студенти повинні набути певних знань і навичок, які передбачає робоча програма навчальної
дисципліни, незалежно від рівня їхніх здібностей. Відмінності полягають, по-перше, в обсязі
завдання і, по-друге, в формі пояснення – „слабкий” рівень потребує більш спрощеного
пояснення.
Для реалізації принципу доступності навчання ми рекомендуємо поступово
ускладнювати завдання для „слабкого” і „середнього” рівнів під час проведення практичних і
лабораторних робіт з метою досягнення максимально рівних позитивних результатів
навчальної діяльності студентів на кінцевому етапі навчального курсу.
У випадку, коли студент „слабкого” рівня в процесі ускладнення завдань не тільки не
підвищує свій рівень, а, крім цього, починає не справлятися з навчанням, необхідно
додатково ввести диференційоване завдання. В результаті може бути більше, ніж три рівні. В
цьому і полягає реалізація доступності навчання та забезпечення індивідуалізації
навчального процесу.
Індивідуальний підхід до кожного студента передбачає також індивідуальні вимоги до
захисту звітів з лабораторних робіт: для „сильного” рівня питання повинні формулюватися
більш складно; для „слабкого”, відповідно, більш спрощено [4].
Ми пропонуємо розробляти методику ускладнення і теоретичних завдань для „слабкого” і
„середнього” рівнів. Таким чином ми реалізуємо забезпечення індивідуалізації теоретичних занять.
Домашні практичні завдання з дисципліни і завдання для самостійних і контрольних
робіт, тобто задачі, які студент повинен вирішити самостійно, також необхідно
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диференціювати за рівнями, а не просто за варіантами. Правильне і повне вирішення задач
надає право студентам будь-якого рівня одержати максимальну оцінку 5 балів (відмінно).
Для організації багаторівневого підходу в процесі навчання ми рекомендуємо визначати
навчальний рейтинг не один раз за навчальний курс, а, як мінімум, тричі. Крім того, шкала
повинна містити значення для кожного рівня окремо, тобто кількість балів на одержання
одного з чотирьох балів за період визначається для „слабких”, „середніх” та „сильних”
студентів, тим самим забезпечуючи індивідуалізацію навчального процесу. Принцип
індивідуального підходу забезпечує доступність навчання, що підвищує ефективність
навчання. Перехід студента на рівень вище по закінченню логічно-завершеного обсягу
навчального матеріалу автоматично змінить значення шкали умови визначення навчального
рейтингу в наступний період конкретно для нього.
Ми пропонуємо систему багаторівневої модульно-рейтингової технології навчання, що
буде забезпечувати диференційоване модульно-рейтингове навчання для всіх навчальних
дисциплін.
Програмоване навчання – передбачає використання спеціальних навчаючих програм [5]. Воно
ґрунтується на наявності певного обсягу знань, які необхідно засвоїти, і на розподілі його на малі
порції (кадри), що розташовані у строго логічній послідовності. На практиці реалізують
програмоване навчання за допомогою спеціальних програмованих підручників, в яких матеріал
може бути викладено в лінійній або розгалуженій системах. Лінійна система викладу передбачає
поділ навчальної інформації на малі дози, не складні для засвоювання, містить підказки або вказівки,
і унеможливлює помилки. Ми пропонуємо розробляти на кожну навчальну дисципліну методику
навчання за розгалуженою програмою, за якою студент не бачить перед собою відповідей на
поставлені запитання. Лише виконавши завдання правильно, матиме змогу просуватися далі.
Мультимедійні електронні підручники – це певний методичний комплекс, що поєднує
різні форми подання інформації: текстових, графічних, звукових і відеоформатів даних,
ефектів анімації, елементів керування. Такі підручники забезпечують подолання всіх
незручностей, що пов’язані з використанням традиційної навчальної літератури. Ми
пропонуємо використовувати мультимедійні навчаючі програми, які, крім викладення
матеріалу, забезпечують тренування (певні завдання з вивченої теми) і тестування для
оцінювання знань.
В умовах розвитку концепцій віртуальних світів ми рекомендуємо використовувати
мультимедійні розробки, в яких комп’ютер використовується для навчального моделювання
науково-технічних об’єктів і процесів. Зокрема, на уроці фізики студенти матимуть
можливість спостерігати фізичні експерименти на екрані комп’ютера, втручатися в їхній
перебіг, отримуючи ілюзію присутності. На уроці хімії – віртуально виконувати хімічні
досліди, де хімічні речовини реагуватимуть між собою, вибухатимуть, не наносячи шкоди
оточуючим [3].
Обов’язковим елементом процесу навчання є контроль знань, умінь, навичок студентів [2].
Контроль є дидактичним засобом управління навчанням і його стимулювання, Він має метою
забезпечити ефективність навчального процесу шляхом систематизації знань, самостійного
застосування одержаних знань на практиці. Ми вважаємо, що система опитування повинна
відповідати наступним вимогам: всебічність контролю, тематична спрямованість контролю
(під час проведення опитування чи контрольної роботи вчитель повинен визначити, яка саме
тема, вид знань, умінь і навичок оцінюються), достатня кількість даних для оцінки,
дотримання об’єктивності під час оцінювання знань (на оцінку не повинні впливати
суб’єктивні чинники), єдність вимог до оцінювання знань.
Ми пропонуємо реалізувати оптимізацію контролю успішності методами тестування.
Розробка тестів мінімізує затрати зусиль і часу педагогів та студентів для одержання даних
про рівень знань і якість навчальної роботи на уроці. Комп’ютерне тестування є найкращим
вдосконаленням системи оцінювання знань і відповідає педагогічним вимогам. Воно
забезпечує індивідуальний характер контролю успішності, виявлення знань кожного
студента, надає достатньо даних для оцінки, контроль спрямовано за темами і охоплює весь
матеріал. Пропонується проводити комп’ютерне тестування з природничих, технічних і
соціально-гуманітарних дисциплін. Дослідження показало, що саме комп’ютерне тестування

205

унеможливлює вплив суб’єктивних чинників, надмірної вимогливості або поблажливості, а,
отже, оцінювання є абсолютно об’єктивним.
Мультимедійні засоби навчання є найбільш ефективними засобами інформаційних
технологій, що оптимізують індивідуалізацію навчання і забезпечують жорсткий зворотній
зв’язок.
Міжпредметні зв’язки – узгодженість між навчальними дисциплінами, що дає змогу
розглядати явища і факти з позицій різних навчальних дисциплін. Міжпредметні зв’язки
показують можливості одного предмета розв’язати завдання іншого. Пропонується
виконувати це завдання з використанням комп’ютера. Навчальна дисципліна «Інформатика»
забезпечує зв’язок не лише з природничо-математичними дисциплінами, а й із спеціальними,
що вивчають в закладах професійної освіти.
Виконувати креслення з інженерної графіки рекомендуємо за допомогою спеціальних
програм інженерної графіки – Компас, AutoCAD. Ці програми надають можливість
інтегрувати інформатику не тільки з кресленням, а й з деякими спеціальними технічними
дисциплінами.
Система автоматизованого проектування математичних розрахунків MathCAD надає
можливість у завданнях технічних дисциплін зформувати розрахункові вирази з
використанням засобів математики, роботи з розмірними одиницями, статистичної обробки
даних, використання векторних і матричних обчислень, виконання лінійної та поліноміальної
регресії, розв’язування нелінійних рівнянь тощо.
У статті розглянуто шляхи оптимізації ефективності навчального процесу в технікумах і
коледжах засобами поєднання багаторівневого диференційного навчання з модульнорейтинговою технологією навчання, використання нових інформаційних технологій навчання
та організації міжпредметних зв’язків.
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РОЗДІЛ 5
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ІІІ-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький
м. Кам’янець-Подільський
РАЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНІ ТА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНІ НАЧАЛА В
РЕЗУЛЬТАТИВНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ
Застій в економічному розвитку України не спинив процесу удосконалення та
реформування освітньої галузі в державі. На сучасному етапі модернізації освіти основна
увага приділяється її якісному поліпшенню, наданню їй особистісного спрямування. Перед
вищою педагогічною школою постало завдання підготовки спеціалістів нової генерації, які
зможуть на практиці реалізувати ідеї переходу на пошуково-креативні схеми навчання [5; 6].
Питання достатності та дієвості у фаховій підготовці майбутнього учителя фізики, з
урахуванням кінетики соціальних умов було [7; 11; 13] і залишається [3; 4; 5; 6; 15] предметом
глибоких роздумів, жорстоких полемік та серйозних звершень. Вітчизняна [1; 9; 12] та світова [11; 14]
методична наука не залишаються осторонь тих соціальних змін і процесів, що мають місце в
певному суспільстві в той чи інший період.
Необхідно визнати, що сьогодні ще мало уваги звертається на аналіз можливого впливу
ультранових наукових досягнень і технологічних винаходів на плин світових соціальнополітичних процесів, освіту й науку, врешті-решт на основи побудови антропосфери та
щоденне буття людини. За таких умов даремними стануть сподівання на розбудову
суспільства знань (суспільства, в якому навчання відбувається упродовж усього життя),
оскільки ті, хто навчатиме приречені будуть на „відставання” від потреб часу за рівнями і
змістової, і фахової обізнаності. На жаль перехід на стандарти середньої [10, с. 9-10] і вищої
фізичної освіти [8] не те що не розв’язує вказаного протиріччя, а ще більше його підсилює
внаслідок наявної змістової та ідейно-методологічної неузгодженості цих стандартів. Не
вдаючись до глибшого критичного аналізу стану речей, що в обмежених рамках окремої
публікації робити недоцільно, зупинимось на окресленні та технологічній інтерпретації
шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізики, очевидність яких
зумовлюється самою природою [1; 5] особистісно орієтованого навчання.
Проблема реформування освіти в Україні передбачає осмислення ролі вузівського
навчання, насамперед у зв’язку із упровадженням світових прикладів багаторівневої вищої
освіти. Адже головна мета будь-якої системи освіти – це не знання самі по собі, а дії тих, хто
навчається. Оскільки глобальну мету фізичної освіти можна окреслити як процес засвоєння
наукових і прикладних основ фізики на рівні інтелектуального, світоглядного, духовнокультурного та методологічного збагачення особистості [1], то у навчанні фізики не існує
іншого шляху формування дієвих знань як через доцільне поєднання теоретичного та
експериментального методів навчання. Адже сьогодення вимагає підготовки творчих
спеціалістів, які здатні розв’язувати нестандартні завдання, вивчати прогресивні біологічні
технології, впроваджувати їх у практику викладання в освітніх закладах .
Сьогодні, варто від авторитарних, пояснювально-ілюстративних технологій навчання
все більш рішуче переходити на технології дослідництва, пошуку, творчого навчання, коли
на перший план виходить учень, як суб’єкт-діяч, а не суб’єкт-виконавець, має бути присутня
зорієнтованість на власний досвід, на пошукову і творчу активність – цього можна досягти
через належну фахову підготовку майбутнього учителя.
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На нашу думку, методична складова професійної підготовки майбутнього учителя
фізики має розгортатися через поєднання цільових орієнтацій змісту шкільного курсу фізики
та змісту методики його викладання. Однак такого поєднання можна досягти в умовах
заданих особистісних орієнтацій (установок).
Відомо [1], що установка – це ступінь розвитку психіки, що передує свідомості, це –
готовність до певної активності, яка сформована на підсвідомому рівні. Для виникнення
установки досить двох елементарних умов – певної актуальної потреби у суб’єкта і ситуації
її задоволення. При організації цілеспрямованого навчання необхідно орієнтуватись на те,
що опорний рівень початкової обізнаності людини має бути достатнім для досягнення
обраної мети-еталону в наступній пізнавальній діяльності. Якщо ж в ході навчального
процесу такий момент не враховується, то це може спричинити до небажаних наслідків:
пізнавальна діяльність не відбудеться або ж вона може породити прецедент формування
хибного знання. Наприклад: малокорисною була б постановка навчального експерименту
щодо перевірки та осмислення суті закону збереження імпульсу, – якщо попередня
обізнаність студента побудована на впевненості його у тому, що сила є причиною руху або
він не розуміє тези про те, що умовою вічного руху тіла є відсутність дії на нього інших тіл
(чи повна скомпенсованість дій цих тіл).
Досвід переконує [2], що механізм психологічної установки у навчанні надійно
спрацьовує за умови забезпечення матеріальної (предметної), операційної та
психологічної готовності майбутнього спеціаліста до засвоєння конкретної пізнавальної
задачі на заданому еталонному рівні. За умови узгодження складових освітнього середовища
з вимогами цільової навчальної програми використання можливостей психологічної
установки дає продуктивні результати.
Зміст матеріальної готовності до продуктивної експериментальної діяльності
визначається тими засобами, обладнанням, моделями та ін., що складають предметну основу
пізнавальної діяльності (“безпредметна діяльність” позбавлена будь-якого сенсу). Отже,
потрібно дбати про предметну забезпеченість кожного студента в процесі його
експериментальної підготовки.
Операційна готовність до розвитку експериментальних набутків пов’язана з
оволодінням майбутніми учителями різними операціями, узагальненими способами дій, що
лежать в основі розв’язання даної проблеми: уміння і навички використання довідникової
літератури, креслярського обладнання, комп’ютерної техніки, прийомів вимірювання і
читання шкал, способів перетворень одиниць фізичних величин і виконання математичних
розрахунків, навички елементарних понятійних узагальнень, оперування відповідними
фізичними поняттями, термінами, формулами, символами тощо. Належна операційна
готовність до засвоєння конкретної пізнавальної задачі легко забезпечується завдяки
актуалізації тих операцій, що складають опорну основу діяльності у конкретній пізнавальній
ситуації.
Але однією з найважливіших передумов для здійснення навчальної діяльності виступає
психологічна готовність до засвоєння навчального матеріалу. Стан психологічної
готовності визначається здатністю людини упереджувати кінцевий результат навчальної
діяльності стосовно конкретної пізнавальної задачі і діяти відповідно до цього. Фактично,
індикатором наявності такого стану готовності до пізнавальної діяльності виступають:
виконання певних передбачень або припущень, складання плану дій, висунення певних
гіпотез, розробка проектів тощо. Педагогічний досвід засвідчує: посильність навчальних
завдань є головним чинником забезпечення належного психологічного клімату в процесі
пізнавальної активності того, хто навчається.
Спрацювання механізму психологічної установки у навчанні, таким чином, можливе за
умови приведення у відповідність пізнавальних можливостей з пізнавальними потребами
тих, що навчаються. Забезпечення такої відповідності фактично виступає ознакою
доступності навчальних завдань для кожного студента. Лише за такої умови конкретна
пізнавальна задача осмислюється як власна мета і стає основою доцільної діяльності
індивіда. Суттєвим технологічним моментом у цій ситуації є те, що має бути організований
процес виявлення рівня опорних знань студентів за допомогою завдань еталонного
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характеру. Використання
механізму психологічної установки дозволяє сформувати
експериментальні набутки, як правило, на нижчому та оптимальному рівнях.
Численні результати психолого-фізіологічних досліджень доводять, що лише те, що
пройшло через мислительну та моторну діяльність індивіда формує на раціональнопочуттєвому рівні певний досвід, тобто – знання. Феномен „залучення” легко пояснює
древня китайська мудрість: “Скажи мені – і я забуду; покажи мені – і я запам’ятаю; залучи
мене – і я навчусь”. Головна ідея такого підходу полягає в тому, що „залучення” студента
до активної пізнавальної діяльності є основою переходу на пошуково-креативні технології в
процесі удосконалення професійної діяльності майбутнього учителя фізики. І, здавалось би,
таке „залучення” має приносити очікувані результати. Однак практика показала, що це не
завжди так. Бажаного ефекту не отримуємо, якщо реалізовуємо схему “залучення”
формально, без врахування можливостей конкретного суб’єкта навчально-пізнавальної
діяльності. Небажаних наслідків на цьому шляху вдається уникнути якщо сповна
використати дію механізму психологічної установки та реалізувати апробовану формулу:
“теоретик” має більше експериментувати, а “емпірик” має більше теоретизувати [3], що на
мові динамічного балансу між раціонально-логічним та почуттєво-емоційним у
світосприйнятті означає величезну роль емоцій, першої сигнальної системи як
фундаментального механізму адаптації і регуляції, яка в поєднанні з другою сигнальною
системою дає найбільш ефективний розвиток людини.
Варто відзначити, що поділ тих, хто навчається на дві типологічні групи легко здійснити
за такими ознаками: книга виступає основним носієм знань – “теоретик”; експериментування
виступає основним джерелом обізнаності – “емпірик”.
Проілюструємо прикладами завдань коригуючого впливу, які ми включаємо до
лабораторного практикуму з методики і техніки шкільного фізичного експерименту,
залучаючи “теоретика” експериментувати, а “емпірика” теоретизувати (“Початкові уявлення
про будову речовини”; 7 клас).
Зразок можливого завдання для “теоретика”: Визначте товщину (діаметр) нитки або
дроту. Для цього кусок швацької нитки або тонкого дроту намотайте щільно на олівець. За
допомогою лінійки виміряйте довжину ряду. Підрахуйте кількість витків. Поділіть довжину
ряду на кількість витків і визначте товщину (діаметр) нитки або дроту. Для зручності при
розрахунках витків використовуйте голку або шило. Результати вимірювань оформіть у
вигляді таблиці.
Зразок можливого завдання для “емпірика”: На сьогоднішній день вдалося створити
ряд приладів набагато чутливіших від органів чуття людини. Це – мікроскоп, фотоелемент,
сейсмограф, термометр і ін. Тільки одне чуття-нюх, немає поки-що рівного собі конкурента
у технічному втіленні. Маємо підстави чекати в цьому напрямі нових винаходів. Пропонуємо
подумати над цією проблемою: ваші проекти, ідеї, пропозиції будуть проаналізовані.
Залучаючи “по-різному” майбутніх учителів до пізнавальної активності, ми наближаємо
рівень досягнень кожного представника конкретної типологічної групи до рівня еталонних
вимог оптимального та вищого рівнів сформованості експериментальних набутків,
визначених цільовою навчальною програмою.
Практична діяльність показує, що експериментальні набутки світоглядного та
методологічного характеру, а також дієві знання формуються через належне навіювання
відношень до об’єкта пізнання. Але і в цьому випадку варто дотримуватись орієнтирів,
заданих у цільовій навчальній програмі (хибною була б тенденція: чим більше, тим краще).
Особливу світоглядну цінність складає, зокрема, вивчення фундаментальних фізичних
експериментів, опанування якими в свою чергу спричинює до освоєння методів досліджень,
які використовуються в сучасній фізичній науці. Поза всяким сумнівом, що не всі
фундаментальні експерименти доцільно розглядати в соціокультурному контексті, а лише ті,
які відіграли вирішальну роль в розробці або остаточному підтвердженні фундаментальних
наукових теорій фізики. Наприклад, в ході підготовки та виконання роботи лабораторного
практикуму з методики і техніки шкільного фізичного експерименту “Початкові уявлення
про будову речовини (7 клас)” варто в деталях зупинитись на фундаментальних наукових
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експериментах проведених Ж. Перреном при вивченні броунівського руху та визначенні
числа Авогадро і О. Штерном при вимірювання швидкості руху молекул.
В ході ознайомлення з такими дослідами, по суті, розв’язуються ті ж світоглядні
завдання, формуються ті ж гносеологічні цінності, що й при вивченні фундаментальних
фізичних теорій.
Інший напрям. Обговорення з майбутніми учителями фізики окремих помилок і хибних
міркувань учених на рівні співпереживання (а не простої констатації факту) є процедурою
надто повчальною в світоглядному, методологічному та виховному аспектах. На цій основі
пробуджується непідробний інтерес не тільки до творчої діяльності вчених, але й до самої
фізичної науки. Тому, для формування уявлень про реальний процес пізнання доцільно
відібрати мінімальне число прикладів помилок та хибних міркувань учених (узгоджуючи їх,
перш за все, зі змістом тих пізнавальних задач, засвоєння яких прогнозується цільовою
програмою на вищих еталонних рівнях: уміння, навичка, переконання), які у найбільшій
мірі сприятимуть прилученню студентів до цінностей пізнання, та виробленню у них
наукового світогляду.
Наприклад, в ході підготовки до виконання роботи лабораторного практикуму з
методики і техніки шкільного фізичного експерименту “Навчальний експеримент при
вивченні теплових явищ у 8-му класі” студенти мають ознайомитись з ідеєю про „теплову
смерть” Всесвіту, яка була висунута У. Томсоном і Р. Клаузіусом. Викладач має повідомити,
що дане хибне твердження виникло в результаті екстраполяції правильних результатів
однієї галузі на іншу, де ці результати виявились неприйнятними.
З методичної точки зору досить корисним буде моделювання можливих помилок, які
допускають учні на початковому ступені засвоєння фізичних знань. Коли вони внаслідок
наявної неповної наукової інформації та власного домислу деколи допускаються хибних
міркувань.
Наприклад, досить часто можемо фіксувати наступні „промахи” семикласника:
об’єм газу чи рідини визначається сумарним об’ємом молекул цих речовин (насправді
потрібно враховувати міжмолекулярні проміжки);
середня швидкість руху краплі дощу, яка першу третину певної ділянки свого польоту
проходить зі швидкістю 3 м/с, наступну – 4 м/с і останню – 5 м/с, це – середнє арифметичне
цих швидкостей, тобто (3+4+5)/3 (м/с) = 4 м/с (насправді – ≈ 3,8 м/с);
якщо один хлопчик здатний розвинути зусилля, при натягуванні мотузки, у 200 Н, а
другий – у 250 Н, то, взявшись за обидва кінці мотузки, ці хлопчики розтягуватимуть її з
силою 450 Н (насправді – 200 Н);
від довгого перебування у воді пальці рук чи ніг людини зморщуються під дією тиску
рідини на тіло людини (насправді причиною ефекту є різна швидкість проникнення молекул
води через шкіру людини зсередини і ззовні);
невагомість тіла пов’язана з безповітряним простором або космосом (насправді ж – це
втрата тілом ваги) і ін.
Але невичерпні можливості навіювання відношень з’являються у ході осмислення суті
фізичних явищ і процесів, адже фізика – це експеримент і філософське осмислення його
результатів. Тут мається на увазі з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, розкриття суті
єдності і боротьби протилежних начал, підтвердження переходу кількісних змін у якісні,
спрацювання закону “заперечення заперечення”. Однак, в даній ситуації завжди необхідно
“провокувати” таку діяльність стосовно змісту того навчального матеріалу, засвоєння якого
прогнозується у цільовій навчальній програмі, на рівні переконань.
Належного спрямування відношень до об’єкта пізнання (залежно від обраного
еталонного рівня засвоєння навчального матеріалу) легко досягти за допомогою навчальних
завдань, зміст яких адекватний еталонній вимозі щодо засвоєння конкретної пізнавальної
задачі. Наведемо приклад таких завдань стосовно роботи лабораторного практикуму
„Навчальний експеримент при вивченні різних видів сил, маси та густини у 7-класі”
(еталонний рівень: переконання):
на космічний корабель, що рухається по орбіті навколо Землі, на всі предмети в ньому та
на космонавтів, весь час діє сила тяжіння. Чому ж вони перебувають у стані невагомості?
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на однакових візках, скріплених стисненою пружиною, що зв’язана ниткою, поставлено
бруски, накриті непрозорими ковпаками. На першому візку – з дерева, а на другому – такий
самий за об’ємом з міді. Після перепалювання нитки перший візок набув більшої
швидкості. Який брусок був на ньому?
Подібно до того як характером сформульованого запитання задається орієнтир на
еталонну вимогу, так і характером еталонної вимоги задається орієнтир на особистісне
відношення, що закладається у зміст конкретного навчального завдання. Такий загальний
клімат навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики необхідно підтримувати
постійно.
Внаслідок тривалої апробації описаної в посібнику схеми навчання, колектив авторів
прийшов до висновку, що підготовка майбутнього вчителя фізики в ході практикумів з
фізичного експерименту, яка побудована на основі використання цільових орієнтацій, сприяє
професійному саморозвитку, самовизначенню і самореалізації майбутніх учителів фізики. А
це створює умови для опанування студентом форм і методів творчого пізнання;
супроводжується постійним розвитком ініціативи і творчою діяльністю, що відбувається в
атмосфері доброзичливості, взаємодопомоги, підвищує ефективність навчального процесу,
поглиблює засвоєння навчального матеріалу, сприяє опануванню методології дослідницької
діяльності, удосконалює навички роботи з методичною літературою і технічною
інформацією, виховує відповідальність перед педагогічним колективом [2; 3; 6].
На нашу думку дослідження варто продовжити в аспекті вивчення і використання дії
принципу динамічного балансу між раціонально-логічним та почуттєво-емоційним началом
пізнавального акту у навчанні фізики учнів та фаховому становленні майбутнього учителя
фізики.
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О НАУЧНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Реформа высшего технического образования Украины в XXI веке определила приоритеты,
связанные с разработкой и внедрением образовательных инноваций, информационных технологий в
педагогическую практику с учетом содержания, тенденций развития, возрастных особенностей
студентов и закономерностей учебно-познавательной деятельности. Для обеспечения качественно
нового уровня «деятельностного» обучения необходим, прежде всего, анализ дидактических условий
современной высшей технической школы [1, с. 23]. Поэтому актуальна, на наш взгляд, организация
научно-дидактических исследований на базе дидактико-информационной технологии, позволяющей
проводить поэтапный сбор и экспериментальную обработку статистических данных о процессе
обучения студентов с учетом их школьной подготовки и социально-демографического статуса.
Предлагаемая нами технология опирается на аналитическое описание изучаемого процесса (рис. 1)
в терминах дидактической концептуальной конструкции, где каждый этап поиска состоит из нескольких
взаимосвязанных процедур, представленных в виде определенный функциональной модели.
Формулировка концепции, отражающая базовую теоретическую модель, уточняется на основе
собираемых статистических сведений о содержании и тенденциях различных компонентов развитя
студентов. Соответствующий цикл при этом обобщается следующим образом: анализ теоретических и
экспериментальных моделей  извлечение информации  определение адекватного метода
моделирования  сбор и подготовка новых данных  синтез уточненных моделей  анализ
моделей. Циклы повторяются до получения модели, адекватной изучаемым дидактическим условиям.

Рис. 1. Модель организации научно-дидактических исследований
Известно что наиболее важными факторами, влияющими на качество подготовки инженеров,
являются исходные знания, навыки и умения студентов, при этом тезаурус студентов, также как и
тезаурус преподавателя, определяет их запас знаний по дисциплине.
Поэтому в терминах теории управления процесс обучения можно представить так (рис. 2),
X   x1 ,  , x n 
где элементы вектора
объединяют характеристики (входного) начального
Y   y1 ,  , y m 
y1 процесса
тезауруса студентов,
– эти же показатели после завершения
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q
обучения,
– случайные (неконтролируемые) погрешности, вызванные ошибочными
представлениями о векторах X и Y , а также ошибками в

U  u ,  , u



1
p
измерениях их элементов;
– характеристики
дидактических условий и параметры учебной
информации. В качестве общей динамической
характеристики процесса обучения принимается
оператор, ставящий в соответствие входным
функциям выходные. Другими словами, для (рис. 2)
каждая
из
выходных
переменных
y1,…ym

определяется всеми переменными x1,…xn; u1,…up;
Рис. 2. Общая схема системы
ω1,… ωq.
обучения
Тогда алгоритм эффективной организации научнодидактических исследований рис. 3 ориентирован, прежде всего,
U  u 1 ,  , u p 
X   x1 ,  , x n 
на формирование векторов
и
, репрезентативных с позиций изучаемых
дидактических условий и объясняет применение известных методов математического описания.
Первый шаг алгоритма связан с дифференциацией условий сбора статистических
сведений, характеристик абитуриентов, выявлением разграничений по группам
(различные города, школы, техникум и т.д.). Предварительный анализ информации
имеет целью корректировку методических подходов к преподаванию фундаментальных
наук (естественнонаучных, общеинженерных) на младших курсах университета.
В терминах функциональной схемы (рис.2) это означает подготовительную работу
по выбору элементов вектора X , поскольку тезаурусы студентов разных факультетов и
специальностей различны. Как правило, у студентов специальностей с высоким
проходным баллом, тезаурус богаче, нежели у студентов непопулярных в наши дни
инженерных направлений, где проходной балл был значительно ниже. Другими
словами, уже на первом шаге исследования задача заключается в увеличении
систематических (объясняемых) составляющих искомой модели и уменьшении доли
неконтролируемых ошибок W . С точки зрения дидактики, этот шаг объясняется
необходимостью определить подготовленность студентов к обучению в техническом
университете. Заметим в этой связи, что вопрос о влиянии уровня подготовленности
студентов к обучению на эффективность процесса обучения крайне редко поднимается
в педагогической литературе, тогда как, очевидно, что без хорошей базовой подготовки
студентов цели образования не всегда могут быть достигнуты даже самыми опытными
педагогами. Научность обучения немыслима без систематичности, и, следовательно, без
преемственности в обучении, поскольку научность предполагает учет пройденного
материала, осмысление и дальнейшее развитие имеющихся у студентов знаний, умений
и навыков, установление связей между новыми и ранее приобретенными знаниями. В
результате знания становятся прочными и глубокими. Систематичность проя вляется
также в организационных приемах работы преподавателя, в том числе, в системе его
требований к студентам в их самостоятельной учебной деятельности, в системе методов
работы над каждым учебным предметом, в последовательности выполнения расчетно графических заданий, курсовых проектов, подготовке к зачетам и экзаменам.
Следующим шагом алгоритма должен стать анализ статистических данных об
оценках абитуриентов на вступительных экзаменах и об оценках по фундаментальным
дисциплинам уже в роли студентов младших курсов университетов. Как правило, такие
статистические данные однородны при условии единых принципов контроля знаний на
разных кафедрах.
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Рис. 3. Алгоритм эффективной организации научно-дидактических исследований
В последующем результаты этого шага в виде корреляционных, регрессионных, факторных
моделей станут основой для выработки рекомендаций педагогическим коллективам, работающим со
всеми студентами или с выделенными (с позиций проведенного анализа) группами студентов. С
другой стороны, анализ полученных моделей на этом шаге исследования явится способом получения
новой информации и корректировки элементов векторов U и W .
Дидактический принцип систематичности и последовательности в обучении часто реализуется в
вузе на фоне межпредметных связий и скоординированными требованиями к студентам со стороны
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преподавателей различных учебных дисциплин. В таких вузах большое значение приобретает
преемственность обучения студентов на младших и старших курсах. Поэтому далее необходим анализ
корреляционных связей оценок по фундаментальным дисциплинам студентов на младших курсах, при
проверке остаточных знаний, а также средним баллом диплома бакалавра (специалиста, магистра).
Проведение при этом дисперсионного и более сложных видов статистического анализа повысит
достоверность оценок и снизит вероятность ошибочных выводов и рекомендаций коллективам
выпускающих кафедр. Другими словами, верификация моделей рисунок 2 приведет к уточнению
значений элементов векторов U и W .
Очевидно, что в любых дидактических условиях общеинженерные и общетехнические
дисциплины должны отражать фундаментальные идеи и логику современной науки (в соответствии с
уровнем мыслительной деятельности студентов); процесс обучения должен строиться подобно
процессу исследования, имитируя процесс творческого поиска, например, путем решения
инженерных задач с привлечением принципов и теорем фундаментальных наук. Тем не менее,
результаты исследований должны быть основой специальных процедур корректировки процесса
обучения (вектора U ), направленного на достижение целей обучения с учетом особенностей
обучаемых. Суть этих процедур заключается в дидактичеси оправданном подборе воздействия
(вектора U ) на каждом шаге обучения, отслеживании уровня знаний обучаемых путем
промежуточного контроля.
Одним из отличительных свойств знаний является их структурируемость. Поэтому учебные задания,
рассчитанные на обучение и самообучение студентов, могут иметь несколько уровней сложности.
Результаты исследований позволят адаптировать процесс обучения к соответствующему уровню знаний
студентов, включить в программу момент перехода с одного уровня на другой в зависимости от
успешности прохождения предыдущего уровня. Этот элемент алгоритма обучения позволит усилить
мотивацию к учебной деятельности. Как отмечал Ю.Бабанский «Эффективный учебный процесс – это
последовательное, опирающееся всякий раз на ранее достигнутое преобразование способностей, цепочка,
складывающаяся из сочлененных, тесно связанных между собою звеньев» [2, с. 26].
Заключительным шагом алгоритма может быть корректировка учебных программ с проведением
дополнительных занятий, делением групп на подгруппы по принципу средних оценок, выработка
индивидуальных графиков и учебных планов студентов под руководством ведущих преподавателей с
последующим статистическим анализом результатов, построением выше упомянутых моделей.
При расширении вычислительного эксперимента с учетом медико-социальной и медикопсихологической адаптации студентов на первых курсах университета возможно, на наш взгляд, не
только повысить эффективность учебного процесса, но и уже в это время безошибочно выделять
особо одаренных студентов, обладающих высокими медико-психологическими показателями для
последующего обучения в аспирантуре.
В целом, предложенная организация научно-дидактических исследований в технических
университетах на базе дидактико-информационной технологии ориентирована на получение
объективных аналитических оценок условий преподавания, совершенствование педагогических
принципов и приемов при сохранении и преумножении лучших традиций образования. Дидактикоинформационная технология при этом проектируется как комплексная (интегральная) система в виде
структурно-упорядоченного множества операций и действий для обеспечения педагогического
целеопределения, содержательных, информационно-предметных и методических процессов, а также
для усвоения студентами систематизированных знаний, приобретения ими профессиональных умений
и формирования личностных качеств, заданных целями обучения [3, с. 28].
Литература:
1. Барский Т. Дидактичні основи технолоії підготовки викладчів технічних дисциплін: Автореф. дис. …
д-ра пед. наук. – Київ, 1999, – 43 c.
2. Черноглазкин С.Ю. О дидактическом содержании исследовательских работ в области образования /
С.Ю. Черноглазкин // Специалист. – 2004. – № 11. – С. 26-28.
3. Первухина Е.Л. Методические аспекты разработки и применения компьютерных систем учебного
назначения / Е.Л. Первухина, Е.М. Шалимова // Специалист. – 2000. – № 3. – С. 28-30.
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О.І. Буга
м. Вінниця
ДІЛОВІ ІГРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
У Національній доктрині розвитку освіти в Україні визначається, що стратегічним
завданням сучасної системи освіти є виховання творчої соціально-активної особистості.
Розвиток творчого потенціалу та інтелектуальних здібностей потребує перегляду мети
освіти: вона має бути більш динамічною, пов’язаною з ініціативною поведінкою суб’єктів
навчання.
Такі жорсткі вимоги соціального замовлення вимагають нових підходів до організації
навчання, зокрема під час підготовки учителів. Для досягнення поставленої мети необхідним
є пошук шляхів, засобів, методів активізації пізнавальної діяльності студентів і на цій основі
розвиток їхнього творчого мислення та самостійності.
Проблеми підготовки фахівців у професійній школі є об’єктом уваги педагогічної науки
вже кілька десятиліть. Ці питання досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці
(Н.В. Абашкіна, В.Ю. Биков, П.М. Воловик, Р.С. Гуревич, І.А. Зязюн, О.Є. Коваленко,
Н.Г. Ничкало, Т. Нейлор, Л.П. Пуховська, Л.М. Романишина, В.К. Сидоренко, С.О. Сисоєва,
М.І. Сметанський, Фіде П. Ханіка, І. Хейстер, Т.С. Яценко та ін.).
Аналіз досягнень педагогічної та психологічної науки, передового досвіду викладачів
навчальних закладів свідчить, що до нових технологій навчання належать ділові ігри, які,
однак, ще не знайшли належного наукового обгрунтування, їхнє висвітлення здійснюється
переважно на рівні аналізу досвіду.
Водночас накопичено вагомий досвід використання ділових ігор у різноманітних ланках
системи підготовки кадрів [1-6]. Він знайшов відображення у працях вітчизняних та
зарубіжних дослідників (М.М. Бірштейн, В.П. Галушко, Ю.В. Геронімус, С.Р. Гідрович,
Р.Г. Грем, К.Ф. Грей, М.М. Крюков та інші). На їхню думку, саме ділові ігри є найкращим
засобом набуття професійних знань, умінь та навичок.
Питання розробки, впровадження і використання ділових ігор у професійній підготовці
висвітлені у працях А.О. Вербицького, Р.С. Гуревича, О.С. Дубинчук, В.Г. Коваленко,
М.Б. Мироносецького, І.М. Носаченко, О.М. Парубка, В.І. Рибальського, І.М. Сироєжина,
В.Б. Христенка та інших.
Незважаючи на багатоаспектність досліджень з проблем використання ділових ігор у
навчально-виховному процесі, проблемам їхньої розробки та впровадження в професійне
навчання взагалі, а в процес вивчення спеціальних дисциплін, зокрема, приділено
недостатньо уваги.
Разом з тим, аналіз наукової літератури та практики з проблеми, яка досліджується [1-3; 5],
показав, що відсутність необхідних посібників, сценаріїв ігор та ігрових матеріалів стає на
заваді запровадженню ігрових методів у навчальний процес. Крім того, навіть за наявності
таких матеріалів, викладач, не володіючи спеціальними педагогічними вміннями, не в змозі
кваліфіковано провести гру. Ігри-ситуації, що використовуються в педагогічних вищих
навчальних закладах, також не повною мірою сприяють досягненню мети навчання –
прогнозувати та приймати рішення (в тому числі – в нестандартних життєвих і навчальних
ситуаціях), усувати труднощі, які можуть виникати в реальному житті.
Причину цих недоліків ми вбачаємо в тому, що недостатньо висвітлено сутність ігрової
діяльності, її дидактичні можливості та функції активізації навчальної діяльності студентів у
досягненні мети навчання.
У зв’язку з цим виникла необхідність у проектуванні ділових ігор, які стимулюють
студентів до різноманітних міжособистісних взаємодій усіх суб’єктів навчального процесу.
У педагогіці розрізняють ділові та імітаційні ігри, що використовуються в навчальному
процесі. Між тим, останнім часом ділові й імітаційні ігри знаходять усе більш широке
застосування в самих різних областях: в основному, в економіці та політиці, а також у
соціології, екології, адмініструванні, освіті, міському плануванні, історії. Імітаційні ігри
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використовуються для підготовки фахівців у відповідних областях, а також для
розв’язування завдань дослідження, прогнозу, апробування нововведень. Розробляються
імітаційні ігри й як засіб комунікації між фахівцями різних областей, як особлива мова
майбутнього.
Для опису цього методу зустрічаються різні терміни. Зазвичай, якщо гра проводиться
економістами, то вона називається діловою грою (business game), рідше – управлінською
(management game) або операційною. В сфері політики, міського планування, як правило,
використовується термін “імітаційна гра” (simulation game). Найбільш розповсюдженим і
загальним на Заході є термін “імітаційна гра” або “ігрова імітація”, хоча єдиної думки з
питань термінології серед фахівців немає. Використання терміну “імітаційна гра” пов’язане з
виділенням суттєвих характеристик цього методу. З одного боку, імітація розуміється дуже
широко як заміна безпосереднього експериментування створенням і маніпулюванням з
моделлями та макетами, що заміщають реальний об’єкт вивчення. В соціальних науках
широке поширення одержала машинна імітація, що реалізує формальну модель тієї або іншої
досліджуваної системи. З іншого боку, є власне ігрові методи, в яких учасники беруть на
себе визначені ролі, вступають у безпосередню взаємодію один з іншим, прагнучи досягти
своїх рольових цілей. Передбачається, що “ігрова імітація” або “імітаційна гра” об’єднує ці
два підходи. Вона грунтується на конкретних ситуаціях, узятих з реального життя, й
становить динамічну модель спрощеної діяльності. Таким чином, в основі ділової гри лежить
імітаційна модель, однак реалізується вона завдяки діям учасників гри. Вони беруть на себе
ролі адміністративних працівників або політичних діячів й грають задану господарську,
управлінську або політичну ситуацію в залежності від змісту гри. Традиційним також є
підкреслення того факту, що ділові або імітаційні ігри є “серйозними” іграми для дорослих, а
не розвагою, не відпочинком і т.п.
Слід спеціально зазначити, що ділову або імітаційну гру необхідно відрізняти від інших
активних методів навчання, з одного боку, й від методів соціально-психологічного тренінгу,
– з іншого. Треба визнати, що в цьому питанні наявна значна плутанина: терміни
вживаються недбало й часом такі різні методи як групова дискусія, рольові ігри (також сама
по собі досить різнорідна область) й ділові ігри попадають в одну сферу й позначаються
загальним поняттям “ділова гра”. Труднощі полягають як у недостатній теоретичній
рефлексії даних емпірично сформованих методів, так й у відсутності тих теоретичних
критеріїв, на основі яких можна було проводити порівняння подібних практик й їхню
класифікацію. Наявні спроби класифікації носять сугубо емпіричний (перерахування різних
методів, як вони історично склалися в різних областях знання й практики) або
квазітеоретичний характер.
Як уже наголошувалося вище, помітною ознакою власне ділової або імітаційної гри є
наявність імітаційної моделі (ні в так званих організаційно-діяльнісних, ні в рольових іграх
імітаційні моделі не створюються). Чи є дана ознака досить формальною, що констатує чи
визначає наявність імітаційної моделі як сутність ігрового методу? Для того, щоб відповісти
на ці запитання, необхідно зрозуміти, що психологічно розглядається як поняття імітаційної
моделі й яку роль вона грає в організації діяльності людини в грі. Уявляється, що з
психологічної точки зору імітаційна модель може бути розглянута як задана в специфічній
матеріальній формі орієнтовна структура відтвореної діяльності. Дійсно, творець гри
виконує значну роботу з аналізу норм, що організують ту або іншу професійну діяльність.
Лише виявивши сховані механізми або пружини, що визначають “закони” функціювання й
розвитку тієї або іншої діяльності, уявивши ту або іншу підлягаючу вивченню область або
проблему як самостійно функціонуючу систему, розроблювач може сконструювати ділову
гру; частіше для того, щоб створити імітаційну модель, треба здійснити серйозну
дослідницьку роботу. Організована на основі імітаційної моделі гра дозволяє задати тверду
систему правил, урахування яких приводить гравця до необхідності відображення гри як
цілого, тобто до засвоєння орієнтовної структури відтвореної діяльності.
Якщо уявити собі гру як таку реальність й соціальний простір, у якому не
випробовується “опір” матеріалу в процесі реалізації й у якому все можливо, то знайомство з
діловими іграми має серйозно похитнути таке переконання. На відміну від розповсюдженої
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точки зору про те, що гра становить царину необмеженої волі, наведена вище структура,
механізм ділової гри свідчать, що вона відтворює особливу ситуацію не стільки
всеможливості, скільки зіткнення жорстко детермінованої життєвої реальності (мабуть, ця
ситуація навіть “жорсткіше”,ніж реальне життя, адже в так званому реальному житті часто
можна відійти від розв’язання тієї або іншої проблеми, реально або психологічно, можна
вдатися до обману, гру ж обдурити не можна, не можна відкласти розв’язання тієї або іншої
задачі).
Якщо зрівняти таким чином окреслену ситуацію ділової гри з тією ситуацією, з якою
людина зіштовхується в рольовій грі, то можна побачити кардинальні відмінності, зумовлені
відсутністю імітаційної моделі в останньої, що не припускає зовнішньої матеріалізованої (у
вигляді системи ігрових правил) експлікації орієнтовної структури й організації діяльності. У
рольовій грі людина зіштовхується з невизначеною ситуацією, коли за відсутністю
природного стихійного “організму”, в якому існує реальна діяльність, необхідно діяльність
відтворювати. Для того, щоб вирішити подібне завдання, гравець-виконавець тієї або іншої
ролі має внести в “порожню” ситуацію зміст реальної діяльності. Таке привнесення,
зазвичай, можливе лише на основі глибокого знання вітвореної діяльності, соціальних ролей,
проблеми, що розігрується, уміння усвідомити, відрефлексувати дану діяльність і ту
ситуацію, в якій вона здійснюється. Власне кажучи, учасникові пропонується виконати
роботу з реконструкції самої орієнтировки, на яку він спирається у реальній діяльності. Ці
умови повторюють те завдання, що актор, намагається виконати на сцені , ту або іншу дію.
Тому не випадково під час рольових ігор часто зустрічаються схожі на описані
К.С.Станіславським труднощі й феномени: дію, яка здається такою легкою і простою в
реальному житті, неможливо виконати на сцені. Причина зрозуміла: чим дія “легше”, тобто
більш авторизовано виконується, тим менше ми усвідомлюємо процес її виконання й ті
орієнтири, на які спираємося в процесі її реалізації. Зрозумілі й інші, відзначені в літературі,
факти: рольова гра не ефективна, просто “не йде”, перероджується в дискусію, якщо
учасники не знайомі безпосередньо з відтворюваною діяльністю. Так, під час організації
переговорів, студенти не можуть налагодити природні переговори, а починають немов би
викладати теоретичний матеріал проблеми, перетворюючи “переговори” в теоретичну
дискусію.
Вищевикладене дозволяє пояснити ще один цікавий факт: ніби-то випадкові розбіжності
в областях застосування ділових й рольових ігор. Їх пояснюють тим, що ділові ігри
запропоновані економістами й військовими, тому головна область методу – економіка й
політика, військова справа, а рольові ігри запропоновані соціальними психологами, тому
основна область їхнього застосування – це тренінг комунікативних навичок. Хотілося б
підкреслити невипадковість цього явища. Спробуйте організувати ділову гру, що імітує
власне процеси спілкування! Це дуже непросто, насамперед тому, що в психології відсутні
теоретичні уявлення про процеси спілкування, достатні для опису повної орієнтовної основи
даної діяльності, що могли бути покладені в основу імітаційної моделі. З іншого боку, саме
та або інша економічна, управлінська й ряд інших діяльностей й конкретних розвинутих
предметних галузей знання легше піддаються рефлексії й моделюванню, й у дійсності в
конструкцію ділових ігор закладаються ті реальні модельні уявлення (часто математичні
моделі) про економічні й соціальні процеси, що наявні в сучасній науці.
Розгляньмо далі головні напрями застосування ділових ігор. Аналізуючи питання про
цілі конструювання й застосування ділових ігор, варто виділити три основних напрями:
1) аналіз в галузі економіки, управління й т.д.; 2) навчання, підготовка й перепідготовка
керівних кадрів; 3) профвідбір, атестація кадрів.
Конкретні психологічні дослідження в галузі імітаційних ігор здійснюються в кількох
напрямах. Насамперед, імітаційна гра виступає як метод дослідження психологічних
закономірностей. Інше коло робіт зв’язане з підходом до ділової гри як об’єкту дослідження.
Й, нарешті, у рамках психологічної традиції розробляються імітаційні ігри для вирішення
практичних задач психотерапії й діагностики. Розглянемо можливості ділової гри як методу
дослідження в психології.
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1. Для психологічного дослідження виявляється вкрай важливим той факт, що в ділових
або імітаційних іграх відтворюється якась економічна або політична ситуація й діяльність
людини в ній, в її істотних компонентах. Гра (визначений клас ділових ігор) відтворює взяті
з дійсності ситуації, що дозволяє досліджувати людину в умовах, максимально наближених
до життєвих.
2. Ділові ігри задіюють особистість учасників. Наявність зацікавленості учасників у
ситуації, що розігрується, виразність й глибина переживань під час імітації є яскравим
емпіричним фактом. Практично в кожній роботі, присвяченій методові ділової або
імітаційної гри, відзначається насиченість, емоційна напруга, вказується на підвищення
мотивації навчання, порушення інтересу до досліджуваного предмета.
3. Відтворювана діяльність здійснюється в умовах відносної невизначеності за
відношенням до того рішення, що має бути прийняте. В різних іграх ця невизначеність
задається по-різному. У випадку “твердої” імітації передбачається вибір наявних
альтернативних рішень. У “вільних” імітаціях, більш повно наближених до умов реальної
дійсності, відтворюючих їх більш цілісно, учасники самі формулюють проблеми й
необмежені у своїх рішеннях і діях. В одних випадках учасникам чітко задається ігрова мета
й спосіб виграшу в даній грі; інші ситуації, що виникають у грі, надають гравцям значну
волю – вони можуть самі поставити перед собою мету й використовувати для її досягнення ті
засоби, що надаються правилами гри. Який характер невизначеності ігрової ситуації, має
вирішуватись в кожному конкретному випадку окремо.
4. Ділові ігри становлять штучні ситуації зі спеціально розробленими правилами, в яких
граючого постійно ставлять у несподівані положення, “завантажують” розв’язанням
конфліктів, проблем й т.п. Наслідком умовності ігрової ситуації є некоректність поводження
учасників з боку соціальних інститутів, відсутність санкцій й наслідків від ігрових дій у
реальному житті. Психологічним наслідком даних й ряду інших особливостей гри є те, що
вона дозволяє зняти або зменшити свідомий контроль особистості за своєю поведінкою.
5. Порівнюючи імітаційну гру з іншими методами дослідження особистості, слід
зазначити, що ділові ігри мають низку переваг як у порівнянні з лабораторними методами,
так й з дослідженням особистості в природних умовах.
Імітаційна гра надає можливість спостерігати актуальні прояви особистості, її
похвилинного життя, а не обмежуватися результатами ретроспективного характеру.
Ігрові ситуації сприймаються учасниками не як особливі експериментальні ситуації, а як
продовження їхнього звичайного життя, як реальні життєві ситуації.
Можна виділити такі прийоми й підходи до використання ділової гри в психологічному
дослідженні.
1. Гра виступає як модель реальної ситуації й подій, результат яких відомий; в імітаціях
беруть участь різні групи студентів (учнів), підібрані на основі попередньо виявлених
психологічних якостей і рис; досліджується роль тих чи інших психологічних змінних у
формуванні реального рішення.
2. Гра використовується як модель можливих у майбутньому ситуацій, подій; в
імітаціях беруть участь психологічно різні групи людей. Групи підбираються на основі даних
тестування, досліджується роль особистісних факторів у формуванні конкретних рішень,
прогнозується можливий результат модельованих подій у дійсності.
3. Логіка самого методу наштовхує дослідників на такий підхід, коли вивчення особистості
здійснюється в процесі її спрямованої зміни, впливу на неї в процесі імітаційної гри.
4. Низка досліджень присвячені валідізації методу імітаційної гри, порівнянню
результатів даного методу з іншими методами й з поводженням у реальному житті. В інших
працях, навпаки, саме ігрова імітація виступає як аналог поводження й, таким чином,
дозволяє перевірити валідність інших “вербальних” тестів.
5. В останні роки з’явились роботи, присвячені діловим й імітаційним іграм у
психології. Ділові ігри в них виступають, насамперед, як метод дослідження цілісної
діяльності. Предметом аналізу є модельована складно-організована й багаторівнева
діяльність людини.

219

Оскільки в літературі немає єдності з питань про сутність ділової гри та методику її
конструювання, то немає й загальноприйнятого уявлення про структуру гри, хоча багато
структурних елементів є загальними. Як правило, автори виходять зі свого емпіричного
досвіду і здорового глузду, конструюючи гру або позичаючи її структурні компоненти в
інших авторів.
Основою розробки ділової гри є створення імітаційної й ігрової моделей, які повинні
органічно накладатися одна на іншу, що і визначає структуру ділової гри (див. табл.1).
Таблиця 1
Структурна схема цільової гри ( по Аламазьяну)
Ігрова модель

Ігрові
цілі

Ролі і
функції
гравців

Сценарій
гри

Правила гри

Методичне
забезпечення

Технічне
Педагогічні
цілі

Модель
взаємодії
граючих
Імітаційна модель

Предмет гри

Система
оцінювання

забезпечення

Розгляньмо кожний елемент цієї структури.
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ – відображає обраний фрагмент реальної діяльності, який
можна назвати прототипом моделі, або об’єктом імітації ,задаючи предметний контекст
професійної діяльності фахівця в навчальному процесі.
ІГРОВА МОДЕЛЬ є фактично способом опису роботи учасників про імітаційну модель,
що задає соціальний контекст професійної діяльності фахівців.
ПЕДАГОГІЧНІ ЦІЛІ
Дидактичні:
– закріплення системи знань в області конструювання ділової гри;
– розробка системних умінь з конструювання і методичного опису гри;
– обмін досвідом створення ділової гри;
– удосконалення навичок прийняття колективних рішень;
– розвиток комунікативних умінь різного роду.
Виховні:
– формування творчого мислення;
– розробка установки на практичне використання ділової гри;
– подолання психологічного бар’єру стосовно форм і методів активного навчання.
ІГРОВІ ЦІЛІ
– розробка варіантів проекту ділової гри;
– демонстрація розроблювачам прийомів створення ігрового контексту.
ПРЕДМЕТ ГРИ – це предмет діяльності учасників гри, що в специфічній формі замінює
предмет реальної професійної діяльності
СЦЕНАРІЙ – це базовий елемент ігрової процедури, в якому знаходять відображення
принципи проблемності, двохплановості, спільної діяльності. Під сценарієм ділової гри
розуміють опис у словесній або графічній формі предметного змісту, вираженого в характері
й послідовності дій гравців, а також викладачів, які ведуть гру. В сценарії відображається
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загальна послідовність гри, розбита на основні етапи, операції й кроки, та представлена у
вигляді блок-схеми.
РОЛІ І ФУНКЦІЇ ГРАВЦІВ повинні адекватно відображати “посадову картину” того
фрагменту професійної діяльності, що моделюється в грі.
ПРАВИЛА ГРИ – відображають характеристики реальних процесів й явищ, що мають
місце в прототипах модельованої дійсності. При цьому в правилах гри має знайти
відображення те, що як створювані в грі моделі, так і сама гра є спрощенням дійсності.
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ має забезпечувати, з одного боку, контроль якості
прийнятих рішень з позицій норм і вимог професійної діяльності, з іншого боку, – сприяти
розгортанню ігрового плану навчальної діяльності. Система оцінювання виконує функції не
тільки контролю, а й самоконтролю кразіпрофесійної діяльності, забезпечує формування
ігрової, пізнавальної і професійної мотивації учасників ділової гри.
Висновок. У статті розглянута сутність ділової гри, яку можна використовувати в
навчальному процесі закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, а також її структура, в
якій чільне місце посідає визначення цілей гри.
Використання ділових ігор у навчальному процесі дозволяє, як свідчить досвід,
активізувати діяльність тих, хто навчається, зформувати в них уміння мислити, розбирати
ситуації, що виникають у педагогічному та виробничому процесах.
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УДК 378.147.382
Ю. Будас
м. Вінниця
ДІЛОВІ ІГРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
Постановка проблеми. Підготовка вчителів нині вимагає використання в процесі
навчання активних методів, що дозволяють ефективно формувати професійні навички і
вміння, активізують пізнавальну діяльність. Важливою рисою сучасної освіти є
спрямованість навчання на підготовку студентів, які не лише пристосовуються, а ще й
активно освоюють нові ситуації. Викладач має забезпечувати формування творчих здібностей
учнів і студентів, які застосовуватимуть набуті знання в майбутній професійній діяльності.
“Питання активізації методів навчання дедалі частіше постає у зв’язку з перебудовою освіти,
удосконаленням навчально – виховного процесу в цілому” [8,с.18].
Зміни в характері навчання відбуваються в контексті світових освітніх тенденцій, до яких
відносяться:
“– масовий характер освіти та її неперервність як нова властивість;
– орієнтація на активне засвоєння людиною способів пізнавальної діяльності;
– адаптація освітнього процесу до запитів та потреб особистості;
– орієнтація навчання на особистість учня, забезпечення можливостей його саморозкриття” [4, с. 3].
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Аналіз попередніх досліджень. Проблема використання ділових ігор у навчальному
процесі простежується у роботах таких вчених: М.В. Кларін, С.С. Боровик, Л.В. Полак,
Н.В. Басова, В. Саюк, П. Копосов, Н.Л. Рибальченко, Т.А. Кронштапова. За М.В. Кларіним
наприкінці 70-х років автори доповіді “Римському клубу”, яка стала всесвітньо відомою,
сформулювали основні типи навчання, до яких відносяться “підтримуюче навчання”
(maintainance learning) та інноваційне навчання (innovative learning). Процес і результат
“підтримуючого навчання” спрямовані на підтримку, відтворення сучасної культури,
соціального досвіду, системи. Цей тип притаманний традиційному шкільному та вузівському
навчанню. “Інноваційне навчання – процес і результат такої навчальної та освітньої
діяльності, що стимулює вносити інноваційні зміни в існуючу культуру, соціальне
середовище. Такий тип навчання, окрім підтримки наявних традицій, стимулює активний
відклик на виникаючі як перед окремою людиною, так і перед суспільством проблемні
ситуації” [4, с. 4].
У сучасній зарубіжній дидактиці все більше поширюється інноваційний тип навчання.
Проте в практиці навчальних закладів переважає “підтримуючий” тип. Саме цю
невідповідність багато педагогів та соціологів вважають неготовністю суспільства до
зіткнення з новими ситуаціями соціального життя. Питання впровадження ігрової методики в
навчальний процес є досить складним. За П.Копосовим ця неоднозначність простежується
протягом багатьох десятиріч. І якщо теоретично вона дещо вирішена, то в педагогічній практиці
залишається майже без змін [5, с. 65]. Сучасні дослідження свідчать, що “протягом останніх років у
різних країнах світу нетрадиційною для педагогів є побудова навчання в контексті неперервності
навчання, курс на створення для людини, яка навчається, можливостей займати не просто активну, але
й ініціативну позицію в навчальному процесі, не просто засвоювати матеріал, але й пізнавати світ,
вступаючи з ним в активний діалог. У цьому ключі ведуться пошуки, які спрямовані на перетворення
традиційного навчання в живе, зацікавлене розв’язання проблеми” [4, с. 5]. Ще Костянтин Дмитрович
Ушинський наголошував, що “зробити навчальну роботу наскільки можливо цікавою для дитини й не
перетворити цієї роботи в забаву – це одне з найважчих і найважливіших завдань дидактики” [9, с. 405].
Одним із таких методів нині є ділова гра.
Мета статті. Метою даної статті є простеження важливості використання гри у
професійній підготовці майбутніх філологів.
Виклад основного матеріалу. Гра – це вид діяльності, метою якої є не стільки результат,
скільки сам процес. Під час гри відпрацьовуються нові навички, моделюються ситуації,
учасник вчиться швидко реагувати на зміну обставин. Рольові та ділові ігри розвивають
фантазію, артистизм, винахідливість, комунікабельність, ділові якості та адаптаційні
здібності, формують системне мислення і вміння об’єктивно опрацьовувати інформацію в
умовах її постійної зміни. В той же час потрібно пам’ятати, що гра – це лише форма, за
допомогою якої викладач намагається формувати в учнів, студентів загально навчальні та
професійні навички. “Не навчання пристосовується до гри, а гра – до змісту навчального
завдання”[5, с. 66].
Під діловими іграми розуміють такий метод навчання, під час якого відбувається освоювання
складних проблем за допомогою моделювання дійсності при обов’язковій участі людини як “суб’єкта”
цього освоювання, так і педагога, що моделює пізнавальну ситуацію [6, с. 219] “Ділова гра становить
спеціально організовану форму навчання, спрямовану на реалізацію теоретичних знань у
діяльності. Модельована грою діяльність стає ніби внутрішнім стрижнем, навколо якого
акумулюються закріплювальні знання, а логіка здійснення такої діяльності спричиняє потребу
в нових знаннях. …Ділова гра є дидактичним засобом розвитку творчого (теоретичного і практичного)
професійного мислення. Ця мета досягається за допомогою конструювання (на етапі розробки) і
реалізації (в процесі гри) системи проблемних ситуацій та пізнавальних завдань” [7, с. 7]. Ділова гра
виступає як принципово новий метод освіти, так як 1) навчання за допомогою ділових ігор спрямоване
на опанування досвіду, яке є неможливим при використанні традиційних методів; 2) сам процес нового
типу навчання з необхідністю потребує нового відношення до нього як того, кого навчають, так і того,
хто навчає; 3) творчість особистості виступає необхідним елементом “педагога” та “учня” [6, с. 219].
Слід відзначити, що цільова спрямованість гри є багатоплановою. Це удосконалення
мовних та мовленнєвих навичок, допомога студентам у їх майбутній професійній діяльності,
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ігрова мета. Педагогічна мета є домінуючою. Ігри уподібнюються до тренінгу, де студенти
виконують обов’язки вчителів з одного боку та мають нагоду побути на місці своїх майбутніх
учнів. Гра допомагає їм легше оволодіти мовою. У змодельованій ситуації студенти
приймають рішення, вчаться простежувати
психологію дитини та викладача. Ігри
допомагають молодим людям здобути впевненість, виражати свої думки і взагалі сприяють
підвищенню рівня загальної культури і освіти. Ігри є дуже важливими для викладачів
іноземних мов, тому що вони дають можливість студентам використовувати набуті навички у
менш формальній атмосфері. Процес навчання стає більш творчим, привабливим, сама
атмосфера ділової гри створює певний емоційний настрій і змушує її учасників бути
активними [7, с. 9].
Серед переваг використання ігор у підготовці студентів слід відзначити такі. Вони:
– урізноманітнюють навчальний процес;
– дозволяють швидше та краще засвоїти навчальний матеріал;
– використовуються для зростання мотивації студентів;
– приховують у собі практику певних мовних явищ (студенти іноді навіть не
усвідомлюють це);
– посилюють спілкування між студентами та зменшують домінуючу роль викладача;
– демонструють слабкі місця студентів, на які потрібно звернути увагу;
– допомагають зорієнтуватися в майбутній професійній діяльності.
“Під час ділової гри стимулюється активна розумова діяльність студентів, з’являється необхідність
активного використання набутих педагогічних знань у тому чи іншому виді педагогічної діяльності.
Використання ділової гри як метода навчання дозволяє максимально підкорити навчальний процес …
цілям підвищення професійної майстерності вчителів” [2, с. 70]. Рольова гра впливає на психологічну
переорієнтацію студентів. Вони починають усвідомлювати відповідальність у прийнятті рішень. Слід
пам’ятати, що крім завдання навчити студентів розмовної іноземної мови, вузівські педагоги повинні, по
можливості, “намагатися вирішити й іншу важливу задачу – прищепити своїм підопічним необхідні
навички самоуправління і самоконтролю в навчанні, які б могли дозволити їм успішно
підтримувати і далі удосконалювати свої мовні знання, сформовані в стінах вищих навчальних
закладів, у їхньому подальшому самостійному житті та діяльності не озираючись на викладача” [3, с.
134]. У грі студенти випробовують свої сили та самостійно розпоряджаються своїми “творіннями”.
Проба сил майже завжди поєднана з невдачами. Гра – це можливість для студентів спробувати себе
“безкарно” в педагогічній діяльності.
Слід звернути увагу на головну відмінність між рольовими та діловими іграми. Кожен із
учасників гри має свою певну роль. Однак ролі гравців у цих двох видах ігор є різними. У
рольовій грі – це набір певних індивідуальних рис характеру, цілей, задач персонажу, які він
повинен зберігати, мати під час гри, тобто роль полягає в якостях. У діловій грі роль – це
набір індивідуальних задач, функцій і дій персонажу під час гри, це називається діловою
установкою. Тобто, фактично різниця полягає в тому, що рольова гра має на меті формування
дій гравця, виходячи з його рольової установки, а ділова гра – формування профілю гравця
(рис і якостей), виходячи з його ділової задачі. За Н.В. Басовою в навчальному процесі вузу
чисто умовно можна назвати такий вид навчання діловою грою. Це, швидше, рольова гра, так
як студент ще не володіє в повній мірі своєю майбутньою професією. Зокрема Н.В. Басова
дає таке визначення ділової гри: “це програвання тої чи іншої ситуації спеціалістами. Їх мета
– визначити процес чи його результат. Метою ж рольових (або умовно ділових) ігор є
формування певних навичок та вмінь студентів в їх активному творчому процесі”[1, с. 93]
Через відсутність загальноприйнятого поняття “ділові ігри” існує їх різна класифікація.
Наприклад, “виділяють ігри потій сфері діяльності, яку вони обслуговують: орієнтовні,
контролюючі знання, проектні, виробничі, планові, методичні і т.п.” [6, с. 220] Ігри також
можна поділити на різні категорії:
– за типом розгортання гри (за сценарієм або без нього);
– за ступенем керування ними (стихійні, слабо – керовані, жорстко – керовані);
– за часом проведення (тривалі, середньої тривалості, короткі);
– за кількістю учасників (до 3 студентів, від 3 до 5, дві команди, вся група).
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Луїза Полак поділяє ділові ігри на навчальні, дослідні, народногосподарські, імітаційні,
операційні, рольові, ігри за методом інсценуванням психодрами, соціодрами[7, с. 7].
Можна виділити такі етапи ділової гри: введення в гру, підготовка гри, хід гри та
підведення підсумків. Ось наприклад, як може виглядати методика підготовки та проведення
ділової гри “Створення нового гуртка в школі.”
Мета гри: удосконалення навичок мовлення (говоріння та слухання), мовних функцій, а
саме: вираження наміру, бажання, надії, сподівань, невдоволення, схвалення, несхвалення,
заборони тощо, граматичних умінь та навичок, формування практичних навичок проведення
дебатів, обговорень та засідань.
Розглянемо особливості кожного з етапів даної ділової гри.
Введення в гру. Учасникам гри усно або на картках, що роздаються описується ситуація:
“До директора школи прийшла молода вчителька із пропозицією створення гуртка з вивчення
історії англійської мови. Її підтримують деякі учні та батьки, хоча є й ті, хто проти цього.
Директор збирає бажаючих обговорити необхідність існування такого гуртка. Далі студентам
роздаються рольові картки, в яких роз’яснюються ділові установки кожного, цілі та завдання
гри. Це ролі:
– директора школи, який виступає арбітром, і якого мають переконати студенти в
необхідності прийняття рішення, що вони відстоюють. Саме до нього звертаються із
виступами студенти, і він має вирішити фінал гри, підводячи підсумок щодо доцільності
створення гуртка;
– молодої вчительки, яка бажає створити гурток;
– досвідченої вчительки, яка скептично ставиться до подібної ідеї;
– матері, яка вважає, що програма школи і так занадто важка;
– учня, який хоче поступати до університету на факультет іноземних мов і зацікавився
подібною ідеєю;
– учениці, яка хотіла б займатися в такому гуртку, але вона погано знає англійську мову;
– учениці, яка проти створення такого гуртка.
Тобто ми одержуємо дві команди, учасники яких мають переконати один іншого в
необхідності прийняття рішення, яке вони відстоюють.
Підготовка гри. Слід зауважити, що під час підготовки до гри за Н.В.Басовою викладач
має наступні завдання:
– підготувати дидактичний матеріал: картки –завдання для кожного;
– підібрати підгрупи студентів або роздати “ролі”;
– поставити задачу (проблему), з приводу якої студенти повинні висловити свою точку зору;
– продумати можливі відповіді та репліки;
– проявляти інтерес до студентів під час гри, постійну увагу [1, с. 94].
Картки учасників можна роздати студентам наперед, щоб дати їм можливість підготувати
стислий виклад своєї точки зору. Ролі підбираються згідно з бажанням студентів, хоча іноді
викладачеві варто порадити правильний вибір ролі. Якщо студенти попереджені про гру,
можна дати їм шанс придумати власні ролі, даючи кожному тільки ділову установку –
відстоювати точку зору свого характеру, намагаючись переконати своїх опонентів у власній
правоті. Викладач має добре підготуватися до гри. Потрібно завчасно підготувати картки
учасників. Бажано, щоб вони були надруковані; це потрібно для того, щоб студенти бачили,
що викладач заздалегідь підготувався до заняття. Не дуже охайні картки, написані від руки,
можуть не налаштувати студентів сприймати наміри викладача серйозно. Необхідно
повторити фрази, що використовуються для вираження згоди та заперечення, незгоди в
англійській мові. Потрібно пам’ятати, що гра – це не п’єса зі завченими фразами. Студенти
не знають, які аргументи наведуть їх “супротивники” та спонтанно реагують на репліки.
Саме в цьому і полягає сенс гри. Не слід хвилюватися через помилки та труднощі, які
неминуче виникнуть під час гри. Студенти повинні відчувати себе вільно та невимушено.
Хід гри: Від зацікавленості студентів, їхньої підготовки та знання мови, від того,
наскільки вони перевтілились в свою роль залежить успіх проведення гри. Студенти повинні
чітко виражати свою думку, намагаючись переконати «директора». Успіх гри залежить від
запитань, що будуть задавати один іншому опоненти, швидкості та адекватності відповідей.
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Однією з переваг гри є можливість спонтанного спілкування англійською мовою, з одного
боку, та розуміння того, що хвилює батьків, вчителів та учнів, – з іншого боку. Студенти
вчаться розуміти різноманітність поглядів, толерантності. Вони висловлюють свої думки,
намагаючись дати повні та вичерпні відповіді. Важливо, щоб студенти не відповідали
простими загальними фразами, а доповнювали один іншого. Викладач повинен слідкувати за
активністю студентів, відзначаючи грамотність висловлювань, рівень володіння мовою,
зацікавленість, розуміння питання, що обговорюється. Таким чином викладач контролює
результати навчального процесу, виявляє слабкі місця та однотипні помилки студентів,
сформованість мовних навичок. Гра вважається завершеною після прийняття “директором”
рішення щодо створення нового гуртка.
Підведення підсумків. Із результатами виступає викладач, який вказує на помилки,
відзначає активність студентів, дає оцінку їхньої участі в грі, робить висновки щодо
реалізації мети гри. Слід зауважити, що критерії оцінювання студентів набули значних змін
останнім часом. Це питання потребує подальшого дослідження і аналізу.
Висновки. Отже, ділова гра як метод професійної підготовки студентів – філологів
повинна знайти своє місце у вищій педагогічній школі. Вона допомагає студентам здобувати
необхідні їм мовні та професійні навички, активно використовувати їх. Ділові ігри роблять
процес навчання більш творчим, створюють емоційний настрій, а також активізують
навчально – пізнавальну діяльність студентів.
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Л.П. Василевська-Скупа
м. Вінниця
МУЗИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ ЯКОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
На сучасному етапі оновлення вищої освіти пріоритетною має стати педагогіка особистіснорозвиваюча, педагогіка співробітництва, партнерства, що моделює процес виховання за зразком
суб’єкт-суб’єктних взаємин та відбувається в певному культурному полі.
У зв’язку з цим перед музично-педагогічними факультетами ВНЗ постає важливе
завдання – формування майбутніх фахівців з високим рівнем фахової майстерності та
педагогічної культури, здатних виступати в ролі трансляторів культурного потенціалу
суверенної України.
Нині залишається актуальним питання вивчення інтегральних якостей педагогічної
культури та їхніх структурних компонентів, а саме: комунікативності, емпатії, креативності,
рефлексії. В цьому контексті слід виокремити наукову категорію “комунікативність”, яка, на
думку багатьох винахідників, є “ядром професіоналізму вчителя” та розкриває важливішу
проблему спілкування. Особливого значення це питання набуває в процесі підготовки
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вчителя музики як майбутнього пропагандиста музичного мистецтва, духовного наставника
молоді в урочній та позакласній роботі. Адже від майстерності педагогічного спілкування
залежить успіх його багатогранної діяльності як педагога, вихователя, виконавця. Слід
зазначити, що специфіка музичного мистецтва потребує особливої підготовки вчителя до
спілкування з ним. Без цього він не зможе скористатися з того прекрасного і повчального, що
несуть музичні твори, він не буде тим чуйним цінувальником, яким має бути справжній
педагог-вихователь 5, с. 58.
Цінність музичних творів ми усвідомлюємо в процесі музичного сприйняття. Саме
даний феномен належить до найбільш складної по своїй організації та загадкової для
психологів естетичної сфери духовного життя особистості. Ця проблема детально висвітлена
в працях С.Н. Біляєвої-Екземплярської, Б.Л. Яворського, Б.В. Асаф’єва, Б.М. Теплова,
Є.В. Назайкинського, С.Х. Раппопорта, В.О. Медушевського, О.Г. Костюка та ін.
Взаємозв’язок цієї категорії з розвитком педагогічної культури майбутнього вчителя
розкривається в дисертаційному дослідженні та наукових працях О.П. Рудницької. Так, автор
наголошує: “Вплив музичного сприйняття на розвиток педагогічної культури майбутнього
вчителя закономірно залежить від цілеспрямованої організації процесу “спілкування” з
музикою, яке грунтується на розумінні естетичного кредо й світоглядної позиції автора
твору, адекватному пізнанні й особистісній інтерпретації образного змісту музики,
усвідомленні післядії музичних творів, самооцінки власного “я”, що, у свою чергу, зумовлює
формування особистісних професійно значущих якостей комунікативності, емпатії,
креативності, рефлексії, котрі становлять головні структурні компоненти педагогічної
культури” 5, с. 75. Однак, залишаєтся невизначеним питання співвідношення музичного
сприйняття і комунікативної якості у діалектичній єдності процесу і результату в умовах
фахової підготовки майбутнього вчителя музики, зокрема вокально-хорової. Адже відомо,
що саме вокально-хоровій роботі належить провідне місце в практичній діяльності вчителямузиканта. Безперечним є те, що на індивідуальних заняттях з постановки голосу,
диригуванні та групових хорових є велика можливість створення атмосфери співпраці за
зразком суб’єкт-суб’єктних відносин, необхідних для формування педагогічної культури
майбутнього вчителя. Тому мета даної статті – визначити особливості спілкування з
музичним мистецтвом в процесі його сприйняття та його вплив на розвиток комунікативної
особистісної якості майбутнього вчителя музики в умовах вокально-хорової підготовки.
Характеризуючи комунікативність як стрижневу ознаку педагогічної культури, слід
наголосити, що серед різноманітних засобів її розвитку одне з головних місць належить
мистецтву, котре можна назвати “школою мистецтва спілкування, що формує культуру
останнього” 5, с. 63. Комунікативну природу мистецтва вивчав О.М. Леонтєв, визначаючи
його як продукт естетичної діяльності, направлений на вплив на людей, та вже в самому
процесі його створення ніби закладено те, що він буде сприйматись. Психолог підкреслює,
що естетичний продукт вимагає сприйняття особливого роду, а саме естетичного 2, с. 235.
На його думку, слід розкрити глибинні психологічні особливості мистецтва як форми
спілкування. В цьому випадку слід зосередити увагу на психологічну специфіку
“комунікативного наміру” і ”способу відобразити цей намір”, а не на створення та слухацьке
осягнення музики. Однак наблизитись до розуміння сутності даного феномену можливо
лише вивчаючи психічні процеси його породження та сприйняття мистецтва. Дослідники
розглядають музичне сприйняття як діяльність людини направлену на духовне оволодіння
творами музичного мистецтва. Вузлові поняття діяльнісного підходу у вивченні сутності
поняття, що розглядається визначає Є.В. Назайкінський. Автор наголошує, що дана категорія
направлена на осягнення та осмислення тих значень, якими володіє музика як мистецтво, як
особлива форма відображення дійсності, як естетичний феномен 1, с. 39. У науковій
літературі спілкування зі світом мистецтва дослідники визначають як художнє спілкування
(М.С. Каган, М.М. Бахтін, Ю.Я. Барабаш, Г.П. Шевченко, О.П. Рудницька та ін.). Так,
Сипченко І.В. подає досліджуваний феномен як “здійснення інтелектуально-творчого зв’язку
автора і реципієта та передачу останньому обробленої, організованої, скріпленої художньою
концепцією інформації про світ” 6, с. 37. Цінність художнього спілкування пов’язана з
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великою творчою силою мистецького твору. Адже художні твори, узагальнено відтворюючи
різноманітні ситуації взаємин людей, моделюючи сам процес їх стосунків, досягають
виняткової глибини й повноти у розкритті форм і шляхів людського спілкування,
психологічного аналізу його сутності 5, с. 64. Творець передає своє бачення світу, потаємні
думки та почуття словом, пензлем або засобами музичної виразності, спілкуючись з
майбутнім читачем, слухачем, глядачем. Він розкриває перед людьми свою душу як перед
найближчими друзями, сповідається перед ними, відверто і відкрито, і тим самим їх виховує
і формує 6, с. 40. Тому мистецтво “саме є спілкуванням у його самоцінності”, бо структура
мистецького твору завжди розрахована на майбутній діалог із реципієнтами і тому діалогічна
за своєю природою 5, с. 64. Сипченко І.В. в дисертаційному дослідженні зазначає, що
художні твори виступають носіями досвіду людства, ось чому індивід, спілкуючись з ними,
вдосконалює та збагачує свій емоційний досвід. Автор підкреслює: “ ...під час спілкування зі
світом мистецтва, індивід отримує позитивний або негативний заряд, і ця емоційна оцінка в
чуттєвій сфері здійснюється на основі відібраних і закріплених в актуальному художньому
досвіді особистості уявлень про гармонію, прекрасне та досконале в мистецтві” 6, с. 33-34.
На думку музичного психолога Костюка О.Г., музичне сприйняття є продуктом історичного
розвитку людської культури та духовного становлення особистості, що в свою чергу сприяє
формуванню у слухачів ідейно-естетичного і морального потенціалу 1, с. 86. Дослідники
дійшли висновку, що музика формувала певні сторони і структури духовного життя
особистості. В цьому зв’язку досить цікавим є гіпотетичне припущення Розіна В.М., що саме
класична музика сформувала в людині нової доби (починаючи з 17 ст. і далі) певні сторони
та структури духовного та емоційного життя 4, с. 11. Автор стверджує, що завдяки
мистецтву, філософії, науці формується з однієї сторони інститут особистості “Я реальності”
з іншої – новий тип поведінки та життєдіяльності. До 17 століття сформувалась не тільки
нова наука та мистецтво, але і нова художня комунікація, яка виявлялась в емоційному
самопереживанні та співпереживанні окремої людини. Самопереживання дозволяло
реалізувати почуття автора твору в мистецтві, а спілкування з його образом викликало
співпереживання слухача, читача або глядача, розширювало їх досвід шляхом
спостережиння за переживаннями творця. Безперечним є те, що (в жанрах кантати, хорала,
опери та ін.) формуються різноманітні знаки музичної виразності. Вони, як пише
А. Швейцер, “є лише засобами спілкування, передачею естетичної асоціації ідей”. Так, під
впливом “Я реальності” нового значення набувають всі музичні знакові засоби, забезпечуючі
централізацію та індивідуалізацію (підсилення та розвиток головного, верхнього голосу,
яскраву ідивідуальну мелодію, тенденцію до групіровки всіх акордів вкруг тонічного
тризвуку). Наприклад, В. Конен зазначає, що для вираження почуття скорботи, горя
формуются особливі мелодійні звороти (як правило нисхідний мелодійний рух), акорди
мінорного ладу, ритмічна підтримка мелодійних зворотів та акордів, повільність та особлива
акцентуація ритму і , нарешті прийом остінатності (повернення до одного і того ж мотиву)
4, с. 19. Весь даний комплекс в контексті співпереживання при слуханні арії є складною
музичною мовою, музичним виразом сумних почуттів. В музичному контексті реалізується
сфера самопереживання особистості та музичний твір слугує однією з закінчених форм
такого самопереживання 4, с. 24. Таким чином, художнє спілкування починається з
творчого процесу народження художнього тексту, в якому кодуєтся за допомогою мови
даного виду мистецтва концептуально наповнена і цілісно орієнтована художня думка.
Звідси випливає діалогічність художнього спілкування, яка складається з двох прошарків:
“кожний читач, глядач, слухач через образи героїв твору веде розмову з його автором, тобто
спілкується і з художнім образом, і з його творцем” 5, с. 64.
Таким чином в умовах вокально-хорової підготовки відбувається своєрідний діалог між
викладачем, студентом і образом музичного твору, в результаті якого виникає “діалог
цінностей” (А. Гжегорчик). Викладач, готуючи студента до художньо-педагогічної
діяльності, повинен організувати спілкування з твором мистецтва таким чином, щоб увага
студента була спрямована на його художньо-естетичні якості, смисл, засоби виразності, на
його дидактичний зміст, на технічні проблеми в його виконанні тощо. В залежності від
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організації спілкування з музикою, формується фахова майстерність, емоційна і художня
свідомість студента, яка у професійному становленні проявляється особливим ставленням до
творів мистецтва. Однак, характер і результат такого “діалогу” залежить не тільки від того,
що автор втілив в художньому тексті, а й від активності сприймаючого. Отже, процес
формування смислу мистецтва детермінує активність свідомості, особистісну діяльність
щодо освоєння художньо-естетичних цінностей 4, с. 60. Іншими словами, студент
спрямовує свою духовну енергію на пізнання, оцінювання, інтерпретацію художнього
об’єкта. Слід підкреслити, що ефективність вказаних “маніпуляцій” прямо пропорційна
підготовленості індивіда: здібностям, фантазії, пам’яті, особистісному культурному досвіду.
Однак характер і результат “діалогу” залежить не тільки від того, що автор втілив в
художньому тексті, я й від того, що “дає” тексту культурно-рецептивна підготовленість і
активність сприймаючого 6, с. 38. Саме твори мистецтва є тими феноменами, розуміння
яких сприяє поглибленому розумінню самого себе. Звідси випливає, що розуміння музичного
твору сприяє розвитку емоційної сфери і почуттєвої активності та припускає водночас і
розвиток інтелекту, бо сама емоція, емоційна реакція – це діалектична єдність переживання і
пізнання 6, с. 34. Таким чином, розуміння музичного твору сприяє перетворенню
естетичної цінності, моральних норм автора в частину духовного світу студента, його
внутрішнє “Я”. Митець розкриває перед людьми свою душу як перед найближчими друзями,
сповідається перед ними, відверто і відкрито, і тим самим їх виховує і формує. Так,
безперечним є вплив художнього спілкування з музичним мистецтвом на формування і
розвиток особистості майбутнього вчителя музики. За словами Г.П. Шевченко: “мистецтво у
всьому своєму багатстві видів та жанрів є каталізатором усіх творчих потенцій особистості
вчителя, воно здатне пробуджувати сугубо особистісні специфічні якості в професійній
діяльності” 6, с. 41. Тому правомірно думати, що в процесі спілкування з викладачем і з
образом твору студент отримує необхідні знання, навички, вміння, формує свою свідомість,
емоційну сферу та особистісні якості. Так, комунікативна якість може формуватись в процесі
музичного сприйняття. Крім того, вона може розглядатись як чинник, що безпосередньо
детермінує формування культури, котрий в свою чергу, розмежовується на зовнішній (коли
здійснення комунікативних процесів зумовлюється цілеспрямованою організацією
педагогічного управління) та внутрішній, що пов’язаний з особистісними характеристиками
вчителя. Даний розподіл необхідний для розуміння механізмів і шляхів розвитку
педагогічної й музичної культури, бо дає змогу простежити процес інтеріоризації означеного
чинника, його перетворення із зовнішнього на внутрішній 5, с. 74. Саме внутрішнім
надбанням повинна стати культура педагогічного спілкування – це вміння спілкуватись з
учнями, колегами, батьками.
Специфічним для вокально-хорової діяльності є комунікативний контакт між
диригентом, хоровим колективом та слухачем, який залежить від рівня сформованості
вокальної та диригентськиої техніки хормейстера та його вокально-тембрової культури.
Саме ця якість є мовою в вокально-хоровому “діалозі” і залежить від загальної та музичної
культури диригента. За слушним зауваженням О.П. Рудницької: ”...емоційний вплив тембру
можна порівняти з палітрою кольорів у зоровому сприйнятті. Усі вони є звуковиявленням
зовнішнього світу й формуються на основі реальних життєвих прообразів, тому виступають
специфічними засобами емоційного спілкування”. Особливого значення набуває підбір
пісенного репертуару, який повинен знайомити слухачів з вивіреними часом творами
композиторів-класиків, зарубіжним та вітчизняним мистецтвом, який уособлює в собі
єдність форми і змісту, гармонійну ясність і завершеність, тонкість і глибину втілення
людських почуттів, емоцій, думок. Також майбутній вчитель музики повинен вміти
обговорити музичні враження, формувати здатність до естетичної вербальної оцінки творів.
Адже, для професійної підготовки студента-музиканта, а саме для розвитку комунікативного
чинника виключне значення має не лише безпосередній діалог із самою музикою, а й
“комунікація з приводу музики”, тобто міжособистісне спілкування партнерів на основі
музичного сприйняття 5, с. 65. Видатний диригент дитячого хору Г. Струве наголошував
на важливості спілкування керівника хору або (ще більш бажано) дітей хору із слухачами. Ця
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розмова з аудиторією полегшує контакт хору із слухачем, а також сприяє пропаганді
хорового мистецтва.
Таким чином, музичне сприйняття – найсуттєвіша ланка піднесення пізнавальновиховного впливу музики не лише на розвиток фахової майстерності, духовності, ерудиції,
світоглядних позицій майбутнього вчителя музики, а й на розвиток його творчого потенціалу
та формування комунікативної особистісної якості, як головної характеристики його
педагогічної культури.
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С.Я. Веремієнко, Н.В. Веремієнко
м. Вінниця
ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Дистанційне навчання є універсальною гуманістичною формою навчання, що базується
на використанні широкого спектру традиційних, нових інформаційних, телекомунікаційних
технологій і технічних засобів, що створюють умови для тих, хто навчається, вільного
вибору освітніх дисциплін, діалогового обміну з викладачем. При цьому процес навчання не
залежить від розташування студентів у просторі і в часі.
Дистанційна освіта становить систему, в якій реалізується процес дистанційного
навчання для досягнення тими, хто навчається, певного освітнього рівня, який стає основою
його подальшої творчої і трудової діяльності. Дистанційне навчання-це демократизація
доступу до одержання знань (наприклад, інваліди в домашніх умовах; працюючі на
виробництві; студенти, які не мають можливості відвідувати заняття).
Стратегічна мета дистанційної освіти – забезпечити громадянам право одержання освіти
будь-якого рівня за місцем свого проживання або професійної діяльності 1, c. 2.
Технології дистанційного навчання поділяються на „кейс”-технології, TV-технології,
мережеві та змішані технології. „Кейс”-технологія є комплектом засобів навчання, які
розміщено у так званому кейсі і надається студенту з моменту його зарахування на навчання.
Комплект містить методичні документи, спеціально розроблені посібники, довідники, аудіоі-відео касети, дискети. Дидактичне забезпечення достатнє для самостійної роботи з
конкретного курсу. Організація навчального процесу кожного з курсів передбачає
проведення т’юторіалів, виконання домашніх завдань, проміжні та підсумкові екзамени,
„недільні” (літні) школи. Останні є інтенсивними практичними заняттями навчальної групи
під керівництвом т’ютора, під час яких застосовуються такі методи навчання, як: аналіз
конкретних ситуацій, розробка бізнес-планів, ділові ігри тощо.
TV-технологія дистанційного навчання передбачає застосування в процесі навчання
різних систем телебачення (кабельного, супутникового) та спеціальних освітніх програм.
Мережева технологія на сьогодні є технологією високого класу та рівня. Її основним
принципом є застосування у навчанні телекомунікаційних мереж, в тому числі й Інтернет,
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найсучасніших інформаційних технологій пред’явлення, відображення, корекції, оновлення
та зберігання навчальної інформації 2, c.12.
Процес створення курсів дистанційного навчання-трудомісткий і дуже дорогий проект. Однак,
елементи дистанційної освіти-дистанційні курси (мультимедійні курси, комп’ютерні програми,
електронні посібники, конспекти лекцій, тестові завдання),які доповнюють стаціонарне або заочне
навчання-це той рівень, який доступний більшості наших ВНЗ уже тепер.
Інформаційні технології суттєво впливають на зміст і методику викладання.
Створюються потужні електронні ресурси, носії інформації, які дозволяють значною мірою
інтенсифікувати й урізноманітнити процес навчання. Використання комп’ютерів,
комп’ютерних програм, мережі Інтернет в процесі навчання іноземної мови набуло
широкого застосування. На відміну від інших технічних засобів персональний комп’ютер не
тільки відображає, але й запам’ятовує і переробляє інформацію. За допомогою ком’пютера
може бути реалізований найважливіший дидактичний принцип індивідуалізації навчання, що
дозволяє використовувати цей технічний засіб не тільки для подання навчальної інформації,
але й для керування навчальною діяльністю студентів. Технічні можливості персональних
комп’ютерів і комп’ютерних мереж призвели до широкого застосування в навчальному
процесі мультимедійних програм, які сприяють формуванню мовленнєвих умінь.
Комп’ютерні технології привертають увагу вчителів середніх загальноосвітніх шкіл,
викладачів вищих навчальних закладів перш за все такими технічними і методичними
можливостями, як здатність моделювання умов, необхідних для комунікативної діяльності,
збільшення обсягів лексичного, граматичного матеріалу, який може бути використаний в
процесі оволодіння лексико-граматичними навичками, індивідуалізації і диференціації
навчального процесу, реалізації принципу зворотнього зв’язку, об’єктивного контролю навичок і
вмінь. Комп’ютер здатний моделювати мовну поведінку студентів, мотивувати прагнення оволодіти
іноземною мовою. До інноваційних методик необхідно віднести в першу чергу використання
Інтернету та мультимедійних ресурсів у викладанні різних дисциплін. Це набуває особливого
значення у викладанні іноземних мов. Новітні інформаційні технології відкривають доступ до
необмежених і невичерпних джерел інформації з різних аспектів країнознавства, історії мови,
лексикології, методики викладання та ін.
Використання мультимедійних технологій допомагає інтегрувати різні форми діяльності
і надає процесу вивчення іноземних мов більшої інтенсивності 3, c. 84.
Лінгвістична компетенція як «знання системи мови і правил її функціонування у процесі
іншомовної комунікації» є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців, які
володіють іноземними мовами, і тому вимоги до рівня лінгвістичної компетенції студентів
мають бути високими 4, c.72.
Оволодіння мовою і навчання іноземної мови складається з трьох взаємопов’язаних
компонентів: користування мовою, усвідомлення природи мови, розуміння іноземної та
рідної культури – кожна з цих частин є невід’ємним складником загальної освіти студентів, у
той же час кожен з цих елементів не залежить від інших. Важко передбачити, з культурою
якої країни буде пов’язана професійна діяльність кожного студента. Але важливим – є те, що
вони повинні розуміти можливу різницю між їх рідною та іншими культурами, а також
розвивати позитивне сприйняття інших культур і набувати вмінь долати культурні
відмінності [5, c.18].
Загалом застосування комп’ютерів у навчанні іноземних мов сприяє реалізації
діалогу/полілогу культур. Процес інформатизації освіти передбачає використання
можливостей нових інформаційних технологій, методів та засобів, необхідних для реалізації
ідей розвиваючого навчання.
Інформатизація навчального процесу створює передумови для впровадження в практику
розробок психолого-педагогічного характеру, які б забезпечували перехід від механічного
засвоєння знань до оволодіння навичками самостійно отримувати нові знання.
Засоби сучасних інформаційних технологій реалізують:
– роботу в інтерактивному режимі;
– миттєвий зворотній зв’язок між користувачем та комп’ютером;
– реєстрацію, накопичення та обробку інформації про явища, які вивчаються;
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– архівне зберігання великих масивів інформації з можливістю швидкого доступу.
Все це визначає педагогічні цілі використання засобів сучасних інформаційних
технологій. Це, перш за все, інтенсифікація всіх рівнів навчальної діяльності та підвищення її
якості розвиток творчого потенціалу студента. Дані цілі визначають основні напрямки
застосування інформаційних технологій, одним з яких є їх використання для організації
позааудиторної роботи студентів, що, в свою чергу, передбачає функціонування
інформаційно-навчального середовища, тобто умов, які сприятимуть забезпеченню
взаємозв’язку між студентом, викладачем та комп’ютером. Інформаційно-навчальне
середовище включає в себе засоби та технології накопичення, передачі, обробки, розподілу
навчальної інформації, засоби представлення інформації.
Важко переоцінити важливість роботи з метою засвоєння мови на початковому етапі
навчання, адже саме в цей період студенти отримують базисні навички вживання
найважливіших мовних явищ.
Однією з найсуттєвіших груп труднощів є граматичні та лексичні явища. Але завданням
навчального процесу є не тільки вдосконалення мовленнєвих навичок, але й розвиток
мовленнєвих умінь. Часу, відведеного на аудиторні заняття, замало для опрацювання всіх
необхідних вправ і завдань, отже значна частина матеріалу після попередньої роботи в
аудиторії повинна бути опрацьована студентами самостійно. Організація ефективної
самостійної роботи, що супроводжується контролем правильності виконання завдань, є
однією з основних проблем вивчення іноземної мови на початковому етапі.
Комп’ютерні програми мають очевидні переваги перед безкомп’ютерним тестуванням:
– забезпечують зворотний зв’язок у формі покрокової допомоги;
– показують результати роботи студентів (у балах та оцінках, час виконання завдання) та
помилки;
– дають можливість об’єктивно оцінювати результати;
– дозволяють заощадити час.
Навчальні програми мають паралельну будову, тобто складаються з паралельних
розділів, які не залежать один від одного. Перспективним з точки зору методики навчання є
використання вправ, які дозволяють диференціювати навчальний матеріал, багато разів
повторювати його.
Комп’ютерні технології навчання дають можливість студенту ефективно працювати в
умовах відсутності безпосереднього контакту з викладачем та коригувати дії студента в разі
неправильного виконання завдання. Вправи, метою яких є розвиток рецептивних
граматичних навичок, а саме читання та аудіювання, сприяють розвитку інших навичок,
знайомлять студентів з країнознавчою інформацією.
Мультимедійні засоби базуються на застосуванні персонального комп’ютера з СD-ROM
пристроєм для відтворення інформації з лазерного диска. За допомогою мультимедійних
засобів поряд з текстовою інформацією (сторінки книги, газетні матеріали), на екрані може
відтворюватись різноманітна графічна інформація (малюнки, таблиці, схеми) і звук (озвучені
фрагменти текстів, коментар до малюнків). Одним з видів мультимедійних програм є
електронні енциклопедії. Вони можуть бути загальноосвітніми, тобто містити інформацію з
різних галузей знань або тематичними.
Енциклопедії забезпечують пошук найдетальнішої інформації з багатьох тем, викладачі
мають можливість використовувати матеріал енциклопедій для створення завдань з різних
видів мовленнєвої діяльності. Електронні енциклопедії можуть використовуватись для
підготовки тематичних доповідей. Ще однією перевагою електронної енциклопедії є те, що з
нею можна працювати безпосередньо з компакт диска: програма не вимагає інсталяції, а
користувач економить час при запуску програми.
Важливою особливістю комп’ютерних програм, посібників, підручників є наявність
розгалуженої системи допомоги користувачеві та реалізація зворотного зв’язку.
Програма не залишає студента наодинці з навчальним матеріалом, а пропонує теоретичну і
практичну допомогу у засвоєнні знань та оволодінні необхідними навичками й вміннями.
Умовно інформаційні ресурси для навчальних цілей можна розділити на такі групи:
– мультимедійні курси
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– довідкові матеріали (словники, бази даних, енциклопедії т. ін.);
– електронні бібліотеки текстової, графічної, звукової та відеоінформації;
– методичні матеріали для викладачів.
Автоматизовані навчальні курси є мультимедійними продуктами; на екран разом з
текстовою інформацією подається різноманітна графіка (статичне зображення, малюнки,
схеми) і звук (мова, музика, функціональні шуми і звуки). Текст і зображення можуть бути
кольоровими, супроводжуватися фонограмами і звуковими ефектами.
Мультимедійні програми –- це синтез підручника, відеокліпа, педагогічного та
методичного досвіду, перетворений в кінцевий продукт – віртуальне навчальне середовище.
Ці навчальні програми забезпечують гіпертекстову презентацію навчального матеріалу
(користувач може отримати довідку або необхідну допомогу в разі потреби), формування
активного .та пасивного словника, контрольні завдання для перевірки правильності
розуміння тексту 6, c. 32.
Навчальні курси з іноземних мов повинні відповідати основним дидактичним та
методичним принципам. Кожне граматичне і лексичне явище повинно опрацьовуватись в
системі комунікативно спрямованих вправ, які дозволяють не тільки побачити, але й почути
певну граматичну чи лексико-граматичну одиницю в автентичному мовленні, написати її в
ситуації, яка відтворює реальне спілкування.
Головна перевага мультимедійних курсів полягає в тому, що сприйняття нового
матеріалу здійснюється не тільки завдяки активізації зору (текст, колір, анімація статичні
зображення), але й слуху (голос диктора, музичне супроводження), що дозволяє створити
відповідний емоційний фон, який підвищує ефективність засвоєння матеріалу. Для
закріплення вивченого матеріалу, а також для підтримання належного мовного рівня в
позаауднторний час доцільно використовувати комп’ютер та навчальні програми. Вони
ефективні для самостійної роботи, оскільки:
1) вони універсальні, до складу комп’ютерних курсів входять не тільки матеріал для
засвоєння граматики, лексики, але й начитані диктором тексти;
2) комп’ютерні програми навчання іноземній мові об’ємні, тобто на диск можна
вмістити великий обсяг інформації (в тому числі і словники), яку не можна помістити в
одному підручнику;
3) застосування комп’ютерних програм не доцільно обмежувати лише формуванням
навичок і вмінь. Вони мають багато переваг у порівнянні з традиційними методиками. В
процесі читання тексту з екрану монітора в разі потреби студент має можливість отримати
допомогу і роз’яснення. В цьому випадку комп’ютер виконує функції довідника, в той же час
комп’ютер виконує контролюючі функції.
Однією з найважливіших складових частин процесу навчання іноземній мові є система
вправ, тому що вправи формують вміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності. Як і
будь-яка система, вправи характеризуються ієрархічними відмінностями. Система вправ
може вважатись задовільною, якщо вона включає в себе вправи для засвоєння знань, формує
навички та розвиває вміння, додержується принцип «від простого до складного», всі вправи
скеровані на досягнення комунікативної компетенції.
Комп’ютерні програми та мультимедійні технології здатні реалізувати зазначені вимоги.
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К.М. Врадій
м. Суми
ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Наразі практично не можна назвати сферу людської діяльності, яка не зазнає залежності
від ринку інформації і не має потреби у використанні новітніх інформаційних технологій.
Зміни в соціально-економічному житті країни суттєвим чином впливають на вимоги до
випускників вищих навчальних закладів. В сучасних умовах формування професійних
якостей випускника вищих навчальних закладів повинно бути зорієнтоване не стільки на
обсяг і повноту конкретного знання, скільки на здатність самостійно поповнювати знання,
ставити і розв’язувати завдання, пропонувати альтернативні вирішення, відпрацьовувати
критерії відбору найбільш ефективних з них.
Все це значною мірою змінює уявлення, погляди, поведінку, спосіб життя і мислення
сучасної людини і ставить до неї нові вимоги, найважливішою серед яких є опанування
інформаційною грамотністю, інформаційною культурою.
Розуміння інформаційної культури як особливого, відносно самостійного аспекту
культури стало можливим в результаті становлення інформаційного підходу до пізнання
дійсності, розвитку уявлень про інформаційне суспільство, в якому інформаційні ресурси за
своєю значимістю не поступаються енергетичним, фінансовим та іншим стратегічним
ресурсам, а сама інформація оцінюється як економічна категорія – товар, що ефективно
використовується в сучасному діловому світі для підвищення кваліфікації персоналу,
прийняття оптимальних рішень, оволодіння новою професійною сферою, одержання
стратегічних переваг перед конкурентами.
Нині відсутнє загальноприйняте тлумачення поняття „інформаційна культура”. Зміст даного
поняття є предметом дослідження багатьох науковців, зокрема І.О. Шевченко, Н.І. Гендіної,
І.Л. Скіпор, Г.А. Стародубової, О. А. Медведєвої, А. Дулатової та ін. [2; 3; 4; 5; 6].
Аналіз та систематизація підходів зазначених науковців до визначення даного поняття
призвели до висновку, що під інформаційною культурою слід розуміти такий рівень
інформаційної підготовки, який дозволяє людині не тільки вільно орієнтуватися в
потрібному інформаційному середовищі, а й брати участь у його формуванні та
перетворенні, сприяти та поширювати інформаційні контакти. Категоріями інформаційної
культури особистості можна вважати її вміння формувати свою потребу в інформації,
ефективно здійснювати пошук необхідної інформації в усій сукупності інформаційних
ресурсів, переробляти і створювати якісно нову інформацію, вести індивідуальні
інформаційно-пошукові системи, відбирати та оцінювати інформацію, а також – здатність до
інформаційного спілкування і комп’ютерну грамотність.
У більшості країн світу інформаційне навчання є організованим процесом у системі
навчальних та інформаційних закладів. На певному етапі розвитку суспільства і системи
освіти педагогами була визнана необхідність навчання студентів самостійному пошуку
необхідних знань (інформації). Так, з історії відомо, що ще на початку ХІХ ст. у Віленському
університеті Олександр Боготкевич розпочав викладати студентам курс лекцій із загальної
бібліографії, який орієнтував на пошук необхідних знань. Однак це був одиничний випадок,
що не одержав широкого розповсюдження в системі освіти того часу [8, с. 38]. Разом з тим,
на початку ХХ ст. аналогічні курси почали викладатися в Петербурзькому і Московському
університетах [5].
Більш широке розповсюдження навчання основам бібліографічних знань одержало в
школах і ВНЗ Радянського Союзу. В 1960-ті рр. у відповідності з нормативними
документами був запропонований курс „Основи бібліотечної справи, бібліографії”. Із 1985 р.
у зв’язку з комп’ютеризацією навчального процесу в загальноосвітніх школах і у вищих
навчальних закладах було введено дисципліну „Інформатика та обчислювальна техніка”. Це
стало причиною припинення вивчення „Основ бібліотечної справи, бібліографії”,
незважаючи на те, що курс інформатики зводився лише до вивчення технологічних питань
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комп’ютерної грамотності, а за його межами залишились велика кількість гуманітарних
проблем, пов’язаних з пошуком, створенням і розповсюдженням інформації.
Отже, проблема організації інформаційної підготовки була вже досить актуальною на
той час. Про це було наголошено в 1990 р. на зустрічі у Фінляндії експертів з 12 країн і
спостерігачів ІФЛА, ФІД та ін. [7, с. 5].
Про формування інформаційної культури студентів у процесі викладання традиційних
вузівських дисциплін – історії, політології, екології, менеджменту писали Є. Майорова,
Н. Судавцева, В. Пенькова, Ю. Бич, Є.Редчикова, Г. Назарова [7].
Щодо запровадження і поширення основ цих знань у вузах та середніх навчальних
закладах, є підстави стверджувати, що навчальні програми семидесятих років давно
застаріли і в змістовому, і в моральному аспектах, а кількість відведеного часу на їх вивчення
є мізерною.
Всі вищезазначені причини призвели до того, що багатьма вченими і педагогами внесено
пропозицію щодо включення в систему освіти комплексної дисципліни „Інформаційна
культура особистості”, яка містить не лише бібліотечно-бібліографічні знання, а й інші
гуманітарні проблеми опрацювання, розповсюдження і використання інформації і займає
загальноосвітнє, загально розвиваюче місце в системі освіти.
Нам відомо, що в окремих вищих навчальних закладах, зокрема Московському і
Краснодарському державних університетах культури і мистецтв, Кемеровській державній
академії культури і мистецтв та Харківському державному університеті культури і мистецтв
розроблено пакет навчальних програм для середньої та вищої ланки, в основі якого –
концепція інформатизації освіти. В навчальних планах вузів відповідний курс називається
по-різному: „Інформаційна культура особистості”, „Інформаційна культура спеціаліста”,
„Інформаційне суспільство”, „ Основи інформаційної культури”, але має спільну мету і
завдання.
Як зазначалося вище, даний курс було впроваджено лише у вузах культури і мистецтва
та спрямовано на процес підготовки студентів інформаційно-бібліотечних спеціальностей.
Щодо вузів неінформаційного профілю проблема формування інформаційної культури
студентів наразі залишається відкритою.
Не викликає сумніву той факт, що реформа освіти, успіх нової педагогічної парадигми
залежить від формування ноосферної концепції єдиного світу, створення універсальної
моделі знань людини як соціально-природньої істоти (згідно теорії В.І. Вернадського, яка
синтезує природничонаукову і гуманітарну культуру, всю системи знання про світ, людину і
суспільство) [3, с. 7].
Нова система вищої освіти передбачає виховання інноваційних здібностей, методології
активної, творчої перетворюючої діяльності особистості. В наш час – переходу до глобальної
інформатизації проблема формування інформаційної культури особистості набуває
особливої актуальності.
В основі парадигми вищої школи ХХІ ст. лежить, як відомо, навчання, що виховує
перетворюючий інтелект, де ключовий результат буде розглядатися не як знання про світ і
його закони, а як методологія творчої перетворюючої діяльності. Одним з важливих
чинників, що в сучасних умовах здійснює усе більший вплив на розвиток системи
формування професійних якостей вчителя є процес інформатизації освіти. Нові
інформаційні технології все ширше використовуються як суспільний продукт, який
забезпечує інтенсифікацію усіх сфер економіки, прискорення науково-технічного прогресу,
розвиток педагогічної науки, демократизацію суспільства. Саме тому дослідження
ключових аспектів інформатизації освіти, забезпечення школи кваліфікованими,
професійно компетентними кадрами, які мають високий рівень культури в цілому і
інформаційної зокрема, та підготовки майбутнього вчителя сучасної школи до професійної
діяльності в інформаційному просторі є актуальними проблемами.
Аналіз наукових праць з даної проблеми свідчить, що достатньо глибоко опрацьовані
окремі її аспекти, проте відсутні роботи, в яких науково обґрунтується система
формування інформаційної культури, визначаються реальні й потенційні її можливості,
поза увагою дослідників залишилась й проблема формування інформаційної культури
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вчителів початкової школи, сфера діяльності яких значно ширша від діяльності вчителівпредметників.
Нова парадигма освіти потребує принципово нових курсів, які сприятимуть озброєнню
студентів інтегративною культурою мислення і методологією інноваційної діяльності.
Саме таким курсом, що в змозі підвищити ефективність структурування навчального
процесу при підготовці за спеціальністю „Педагогіка та методика початкового навчання”, на
нашу думку, може стати „Інформаційна культура вчителя початкової школи”.
Для вчителя початкової школи інформаційна культура є основою професіограми, а її
компоненти входять в ядро професійних знань, умінь та навичок. Весь навчальний цикл
процесу підготовки за даною спеціальністю спрямований на примноження знань, навичок
конкретної діяльності, але не на розвиток професійного мислення, загальної методології
творчої діяльності. Ми вважаємо, що для подолання цих суперечностей необхідно перенести
акценти на формування загальної культури і, зокрема, інформаційної майбутнього вчителя
початкової школи.
Отже, формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкової школи – це
комплексна, багатоаспектна проблема. Одним із напрямів її розв’язання є розробка і
впровадження спеціального курсу „Інформаційна культура майбутнього вчителя початкової
школи”. За нашим припущенням, результатом вивчення такого курсу повинно стати:
оволодіння раціональними прийомами самостійного ведення пошуку інформації; освоєння
формалізованих методів аналітико-синтетичної її переробки; оволодіння технологією
опрацювання, узагальнення та оформлення результатів самостійної пізнавальної діяльності.
Таким чином, викладене вище дозволяє зробити висновок, що на сучасному етапі, коли
здійснюється перехід до інформаційного суспільства, до змісту поняття „всебічний розвиток
особистості” доцільно включити складову, яка передбачає формування інформаційної
культури. Раціональним може бути впровадження в процес підготовки фахівців за
спеціальністю „Педагогіка та методика початкового навчання” інтегративного навчального
курсу „Інформаційна культура вчителя початкової школи ”, який поєднує в собі досягнення
традиційної культури і культури нової інформаційної цивілізації.
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Т.В. Галич
м. Вінниця
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ
З ПІДЛІТКАМИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Інтеграція і глобалізація соціально-економічних, соціокультурних процесів, що
відбуваються у світі, перспективи розвитку Української держави вимагають глибокого
оновлення системи шкільної освіти. Суспільні явища, що пов’язані з переходом нашої
держави до нових умов політико-економічного розвитку та перспективою інтеграції до
Євроспілки, викликали істотні зміни у системності національної науки, освіти, культури.
Суттєві зміни у сфері освіти й виховання молоді сприяли визначенню принципових
підходів до розбудови української школи на засадах демократизації всіх сторін шкільного
життя, відмови від політизації навчально-виховного процесу, уніфікації школи, знеособлення
особистості дитини, зростання ролі сімейного виховання.
Однією з найважливіших у суспільстві була і залишається проблема розвитку духовного
світу особистості. Зокрема, руйнування моральних цінностей, що існували в межах
попередньої політичної системи, відсутність культурно-ціннісного шару у наступності
поколінь призвело до прагматичної орієнтації учнівської молоді. Економічні перетворення в
країні мають певні негативні наслідки, що деформують психіку молодої людини.
У сучасній загальноосвітній школі основну виховну функцію виконує класний керівник і
відтепер перед ним постає певна кількість завдань та вимог. Отже, класний керівник повинен
розуміти сутність суспільно-полі-тичних та економічних перетворень, відчувати зміни в
особистості вихованців, їхніх позиціях, цінностях, потребах, мотивах, постійно
переосмислювати свої педагогічні дії з метою удосконалення навчально-виховного процесу.
Необхідним критерієм роботи такого вчителя є збагачення професійного творчого наробку
новими цінностями і знаннями [5, с. 1].
Особлива відповідальність покладається на тих класних керівників, які працюють з
дітьми підліткового віку, в так званій, “середній ланці”. Саме цей вік фахівцями визнано
кризовим та визначальним у житті молодої людини, коли відбувається інтенсивне
особистісне самовизначення школярів, формується система цінностей, зміцнюється
мотивація поведінки та вчинків, проектується модель майбутнього ставлення до батьків,
оточуючих людей, до держави в цілому.
Слід зазначити, що сучасна школа поступово переорієнтовується на розвиток
особистості учнів. Однак, цьому процесові поки що бракує цілеспрямованості, системності,
науково-методичного забезпечення. Наука і практика все помітніше усвідомлюють гостру
потребу у створенні та реалізації особистісного підходу до учня як певної цілісної сукупності
концептуальних і практичних засобів, вироблених сучасною педагогікою і психологією.
Водночас розробка особистісного підходу – дуже складна теоретична і практична проблема,
оскільки сама особистість людини є найскладнішим утворенням. Отже, у цьому контексті
особистісний підхід доцільно вивчати як сукупність вихідних теоретичних і практичнометодичних засобів, як своєрідний методологічний і технологічний інструментарій, розробка
якого повинна спиратися на синтез видобутих психологічною та педагогічною наукою
закономірностей функціонування та розвитку особистості.
Суттєвого значення організації особистісно орієнтованого підходу до учнів надавали
видатні педагоги Ш. Амонашвілі, О. Захаренко, Я. Корчак, В. Сухомлинський та ін.
Особистісний підхід до виховної діяльності вони вбачали в дослідженні і моделюванні
оптимальних шляхів організації дитячого життя, у створенні власного новаторського стилю
праці. Теоретико-методологічні положення особистісного підходу різноаспектно висвітлені в
сучасних педагогічних дослідженнях (А. Бойко, О. Вишневського, В. Галузинського,
Б. Гершунського, Б. Ліхачова, В. Шаталова та ін.). У галузі психології це роботи І. Беха,
Л. Виготського, С. Рубінштейна, І. Кона, В. Рибалки, В. Семиченко, І. Якиманської та ін. У
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зарубіжній психології ці проблеми вивчали І. Джемс, П. Жане, А. Маслоу, Г. Оллпорт,
К. Роджерс та ін.
Так, наукові праці знаного українського психолога І. Беха висвітлюють механізм
створення і впровадження особисто орієнтованих виховних технологій на основі
індивідуально-творчої педагогічної діяльності вчителя [1]. Проте майже всі можливі
психолого-педагогічні аспекти особистісного підходу до дітей потребують подальшої
розробки або корекції та узгодження в цілісному контексті.
Вивчення досвіду організації особисто орієнтованого підходу до учнів підліткового віку
засвідчує, що проблема недостатньо розроблена як в теоретичному, так і в практичному
плані. Відсутність системних наукових досліджень у цьому напрямі і гостра соціальна
потреба у вчителях-вихователях, здатних самостійно, творчо проектувати систему виховної
діяльності, яка б забезпечувала розвиток особистості на гуманістичних демократичних
засадах, загальнолюдських цінностях, обумовили пошук нових форм виховної роботи,
проектних технологій, які б відповідали вимогам сьогодення.
Метою даної статті є аналіз змісту фахової підготовки майбутніх учителів до виховної
роботи з підлітками за умов реалізації особистісно орієнтованого підходу до виховання в
середній загальноосвітній школі.
Виховання як педагогічно організована система впливів на особистість, що має на меті її
соціалізацію у певному соціокультурному контексті, відбувається через налагодження
взаємин у тонкій і складній системі суспільних відносин, де кожна окрема особистість –
неповторна складова цієї системи. Одне із завдань виховання – визначення місця дитячої
особистості в нескін-ченному мереживі суспільного буття. Однією із складових педагогічної
реальності, де відбувається цей складний процес, є спілкування. Взявши до уваги ці
міркування, учитель знаходить ту методологічну та психолого-педагогічну площину, до якої
можна звести розмаїття виховних впливів. Виховання в атмосфері справжнього гуманізму
повинно стати сьогодні провідним напрямом всієї системи виховної роботи в школі.
Концептуально цей напрям осмислюється як розробка й реалізація особистісного підходу до
подолання цієї глибокої і досить тривалої кризи, яку все ще переживає сучасна школа,
насамперед її середня й старша ланки. Сутність цієї кризи – у відчуженні значної частини
школярів, а часто і їх батьків, від учителя, школи (а відтак і суспільства в цілому), в їхньому
небажанні відвідувати школу. Потрібно визнати, що школа сьогодні не задовольняє запити й
очікування багатьох підлітків, які нездатні пристосуватися до її вимог, знайти себе в
негнучких організаційних структурах і відвідують навчальні заняття проти своєї волі.
У проведених нами дослідженнях із застосуванням методів анкетування та аналізу
результатів дитячої творчості (творів) серед учнів середньої ланки є певна частина підлітків,
які висловлюють свої настрої досить однозначно: “Скоріше б закінчилась ця школа!” Ці учні
поводяться на уроках з цинічною деструктивністю, заважають нормальному перебігу
навчально-виховного процесу. Зрозуміло, що за таких настроїв говорити про гармонізацію й
гуманізацію міжособистісних взаємин у шкільному класі, про створення міцного колективу
недоцільно. Тим більше, що апатія, негативне ставлення до школи, соціально-психологічна
неадаптованість охоплюють дедалі ширші верстви шкільної молоді. Одже, перед майбутнім
класним керівником постає важке завдання створення колективу в сучасних умовах з
подоланням всіх перелічених негативних явищ з одного боку, та, з іншого боку,
максимального спрямування на особистість дитини всього процесу виховання. В контексті
сучасних життєвих реалій першорядним стає завдання всебічного вивчення особистісних
цінностей, соціальних установок і світосприймання сучасної шкільної молоді. Від студентів
педагогічних вузів вимагаються певні теоретичні знання та практичні навички застосування
методик вивчення особистості учнів.
Під час проходження педагогічної практики студентами Вінницького педагогічного
університету разом з класними керівниками було проведено низку досліджень щодо
виявлення рівня тривожності серед учнів 6-7 класів. В шостому класі, наприклад, серед 29-ти
учнів підвищений та високий рівень загальної тривожності мають двадцять учнів, що складає
70 % загальної кількості дітей. Ті ж самі дослідження виявили, що у 41 % учнів підвищена та
висока самооцінювальна тривожність; 62 % учнів тривожаться з приводу між особистісних
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стосунків у колективі; 59 % мають підвищену та високу шкільну тривожність. Соціометрія – це саме та
методика, яка переносить дослідника в галузь неформальних між особистісних взаємин класних
колективів. Цікавими з психологічної точки зору є аналіз стосунків між хлопцями та дівчатами. В тому ж
шостому класі соціометрічні дослідження виявили неформальних лідерів за статевою ознакою.
Заповнена карта групової диференціації дала уявлення про місце дитини в системі особистісних взаємин,
охарактеризувала тенденції спілкування, розкрила систему симпатій та антипатій і виявила, що в даному
класі достатньо високий відсоток неприйнятих (28%) та ізольованих (13%) дітей. Приблизно ідентична
картина в інших класах. Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що діти – підлітки
почувають себе незатишно і напружено у школі і, перш за все, у класному колективі.
Знаменно, що шкільний клас починає своє життя як формалізоване утворення. Учні
опиняються в певному класі, як правило, поза своєю волею. Однак, ставши членами однієї
контактної групи, знайомлячись один з одним у процесі спільної діяльності й розваг, вони
починають будувати взаємини значною мірою вибірково, керуючись певними симпатіями та
антипатіями. В результаті в межах формальної структури, створеної під керівництвом
педагога, виникають неформальні угрупування (мікрогрупи) на чолі зі своїми власними,
неформальними лідерами. Стосунки між такими угрупуваннями можуть бути різними – від
цілком лояльних і навіть дружніх до відверто ворожих, агресивних. Те, якими саме вони
будуть, залежить від багатьох чинників, серед яких вирішальна роль, звичайно, належить
педагогові [2, с. 23].
Отже, на підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що в дітей у
підлітковому віці виникають проблеми у міжособистісних стосунках, труднощі, пов’язані
безпосередньо з навчанням у школі, та часто діти страждають на неадекватну(завищену, а
частіше занижену) самооцінку. Необхідно наголосити, що саме у цьому віці, у дітей виникає
напруження і непорозуміння у стосунках з батьками та людьми старшого покоління.
Перед майбутнім класним керівником постає завдання допомогти підліткові подолати
цей “кризовий” період життя та створити власну “Я – концепцію” кожній особистості
класного колективу. Залишається знайти лише методи, що відповідають цим завданням.
На методичному об’єднанні класних керівників СЗОШ № 3 міста Вінниці відбувся пошук нових
форм роботи у середніх та старших класах. На правах експерименту було запропоновано здійснити
новий тип виховного заходу, який, за загальним узгодженням, було названо проект “Партнерство”.
Учителям-практикантам було запропоновано прийняти безпосередню участь у виховній роботі, звісно,
під керівництвом наставників. Даний проект було реалізовано у декількох класах з певними
позитивними результатами, які викладені нижче.
Новим у даній формі виховної роботи є її тривалість – 1 місяць. Це довгостроковий захід.
Мета його – презентувати свій клас цілком та максимально висвітлити кожного члена
класного колективу окремо, тобто шкільна громада повинна отримати максимальну
інформацію про даний клас. Право обирати форми і методи роботи закріплено за класним
керівником та класним колективом, адже у виховному арсеналі будь-якого педагога
знайдеться чимало цікавих і неординарних форм роботи. Фізкультурні свята, виставки,
конкурси, вікторини, змагання, олімпіади, карнавали, диспути і конференції, походи,
екскурсії та експедиції, вечори-зустрічі з цікавими людьми тощо – все це складові частини
системи виховної масової роботи, спрямовані на оптимальну реалізацію величезного
виховного потенціалу.
Зауважимо, що здійснюючи реалізацію виховних завдань, педагог повинен
дотримуватись принципу переходу від позиції “на рівних” до позиції надання вихованцям
більших прав, повноважень та обов’язків. Це стимулює учнів до самовиховання та
самовдосконалення. Необхідно також відмітити, що під час проведення масових виховних
заходів неприпустима будь-яка примусовість (Т. Сущенко). Критерієм їхньої виховної
ефективності є щирість, справжня зацікавленість, хвилювання, бажання діяти, внутрішня
потреба вдосконалювати себе. Таким чином, масова виховна робота організується у класі з
урахуванням психологічних особливості учнів [5, с. 6].
Зазначимо, що в розробці форм презентації класу та обговоренні їхніх переваг та
недоліків брав участь весь учнівський колектив класу. “Партнерство” – назва досить містка,
вона охоплює в собі багато понять, адже партнерами у великій загальній справі виступають
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учителі, класний керівник, всі учні даного класу та школярі з паралельних класів;
партнерами в роботі стають і батьки учнів, які активно залучаються до роботи, принаймні на
час дії проекту. Потрібно наголосити, що у студентів-практикантів майже ніколи немає
можливості поспілкуватися з батьками учнів класу, де вони працюють. Цілком випадає з
поля зору майбутнього педагога одна з найважливіших галузей роботи класного керівника, а
саме, співпраця з родиною вихованців. Таким чином, почавши працювати у школі, молоді
педагоги досить часто почувають себе безпорадними на батьківських зборах та губляться,
коли потрібно розмовляти з батьками учнів на неприємні теми. Завдяки даному проекту
студенти навчилися встановлювати перший контакт та отримали змогу творчо
співпрацювати з батьківською громадою.
Майбутні класні керівники вчились організовувати виховні заходи різних видів та
напрямів, нерідко пропонували досить цікаві й несподівані форми роботи. Наприклад, у
вищезгаданому 6-му класі протягом місяця відбулися такі заходи: диспут на тему “Моє
розуміння поняття “Толерантність”, де піднімалася проблема міжособистісних взаємин; гра
“Найрозумніший” за власним сценарієм дітей, де змогли проявити себе ерудити класу;
відбулися персональні виставки робіт художників класу, де кожній дитині відводився
окремий день, оскільки роботи відрізнялися тематикою та стилем виконання. Окремо
виставлялися ескізи та вироби модельєрів цього класу. Спеціальний день було відведено для
показу витворів декоративно-прикладного мистецтва окремих учнів. Було представлено
нагороди за спортивні досягнення всього класу та його окремих представників. На любителів
поезії чекала “літературна вітальня”, де школярі могли запропонувати до уваги власні вірші
та спроби літературних перекладів з англійської поезії. Була зроблена фотогазета, де
висвітлювалася участь батьківської громади у суспільному житті класу. Відбулася виставка
“Наші талановиті батьки”, де презентувалися доробки, картини, вишивки та інші речі
створені руками батьків дітей класу. Всіх зацікавив вернісаж сімейних реліквій “З бабусиної
скрині”, на якому можна було почути цікаву розповідь про старовинні речі та їхню історію.
На завершення відбувся цікавий захід, де діти представляли свій клас як географічну
одиницю з власним рельєфом, кліматом, столицею та населенням. Основним заняттям
мешканців цієї країни, тобто всіх однокласників, було написання книги життя класу. Кожен
учень вписував по одній букві на сторінки великої книги. Буква відповідала особистості
учня: наприклад, С – спортсмен; П – поет; Т – творчий тощо. Батьки допомогли зробити
технічне обладнання класу. Крім того, найрішучіші з них взяли участь у цьому заході як
група туристів, яка подорожувала незвичайною країною. Цікаво, що 7-й клас презентував
себе блоками: якими вони були раніше, якими вони є тепер та якими вони себе бачать у
майбутньому, теж залучивши до роботи батьківську громаду.
Отже, протягом місяця для реалізації експериментальної виховної методики “проект
“Партнерство” були задіяні всі форми роботи: масові, групові та індивідуальні. Не було
жодного учня, який би не взяв участь в презентації власного класу.
Наприкінці терміну здійснення “Проекту” нами, разом із студентами педагогічного вузу,
які теж завершували свою практику, були зроблені повторні тестування учнів щодо
виявлення рівня тривожності у вказаних класах. Потрібно сказати, що результати помітно
покращилися: в тому самому шостому класі загальна тривожність зменшилася на 35%,
поліпшилися стосунки серед однокласників, у 20% дітей підвищилася самооцінка; дещо
налагодилися стосунки з батьками. Цікавими виявилися дані і повторного соціометрічного
дослідження: з трьох неформальних лідерів залишився лише один, тобто припинився
розподіл класу на три окремих групи, класний колектив став більш згуртованим;
збільшилась кількість взаємних виборів при тестуванні, зникли неприйняті діти, а
ізольованою залишилася лише одна дитина. Отже, така форма роботи як проект
“Партнерство”, на нашу думку, має право на існування, оскільки має певні переваги над
іншими формами роботи. Інноваційність його у довгостроковості: місяць – це той період, за
який можна висвітлити кожну особистість класу, показати однокласникам та всій школі
здібності та таланти кожного представника класу, у класі з’являється певний імідж, який дає
змогу виокремитися у шкільному загалі. Ще Г. Роков висловлював думку про те, що
шкільний клас – це не проста сума статистично незалежних величин, а особлива групова
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індивідуальність, яка має свої характерні психічні властивості, що не зводяться до
властивостей окремих індивідів, має своє обличчя, свій “розумовий і моральний склад”.
Г.Роков вважав клас ціліснішим та згуртованішим, ніж більшість гуртків і корпорацій
дорослих, у психічному відношенні навіть тісніше зв’язаним, ніж сім’я, між членами якої
вікові відмінності породжують відмінності психічні. Автор говорить про клас як про живий
організм, який відчуває, мислить, страждає тощо [4]. Повноцінне життя такого організму
можливо спостерігати класному керівнику протягом місяця активної роботи.
Взагалі перед майбутнім класним керівником відкривається широке поле діяльності для
вивчення класного колективу та окремих особистостей. Протягом цього часу можна вести
спостереження, проводити педагогічний експеримент, створювати проблемні ситуації тощо.
Така методика роботи з класними колективом допомагає у вирішенні ще однієї проблеми
сучасної школи, так званого “класного егоїзму”. Ще А. Макаренко вказував на цю проблему
та висловлював думку про те, що справжній учнівський колектив у класі можна створити
лише за умови, якщо він органічно входить до структури загальношкільного колективу.
Однак великий педагог змушений був констатувати, що шкільний колектив досить важко
створюється [3]. Певні кроки до створення шкільного колективу та подолання “класного
егоїзму” можна зробити під час реалізації загально шкільного проекту “Партнерство”, а саме,
запрошувати на виховні заходи у якості глядачів або групи підтримки представників
паралельних класів, та самим відвідувати їхні заходи; влаштовувати спільні виставки,
вернісажі тощо.
Отже, реалізація проекту “Партнерство”, розкриває перед нами шляхи оптимізації
організації виховної роботи з підлітками, а саме:
– співвіднесення різних форм роботи (масову, індивідуальну, групову);
– охоплення даним процесом всіх без винятку учнів класу;
– виявлення та представлення шкільній і батьківській громаді сильних сторін й талантів
кожної особистості класу; підвищення учнівської самооцінки;
– покращення психологічного клімату класу, створення певного іміджу класу та
підтримування його протягом подальших років навчання;
– подолання такого явища як “класний егоїзм” та створення шкільного колективу в
цілому;
– залучення до шкільного виховного процесу батьківської громади шляхом реалізації
нових нестандартних заходів;
– вивчення психологічних особливостей кожного учня шляхом спостереження,
постановки психологічного експерименту, створення проблемних ситуацій тощо.
Подібні види роботи майбутніх учителів під час проходження педагогічної практики в
загальноосвітній школі створюють умови їх фахового зростання та розширення діапазону
виховних умінь:
– молоді класні керівники мають змогу практичного застосування методик вивчення
особистості учнів та факторів впливу на структуру класного колективу;
– їм надається можливість спілкування з батьківською громадою у формальній та
неформальній обстановці, набуваються перші навички роботи з родиною вихованців;
– практично відпрацьовується взаємодія різних форм виховної роботи (індивідуальної,
групової, масової) тощо.
Узагальнивши теоретичні та емпіричні дослідження, підсумовуємо, що для того, щоб
підвищити виховну роль та ефективність різноманітних форм масової роботи у школі,
необхідно вивчити всі чинники, що впливають на формування особистості. При цьому
ефективність педагогічного впливу перелічених соціальних структур на особистість учня
певною мірою залежить від їхньої координації.
Довготривалий масовий виховний захід, який враховує індивідуальні особливості
кожного члена класного колективу, дає знання учням, розвиває їх емоційну сферу, запобігає
виникненню стресів, виховує впевненість у собі, формує демократичність, самостійність,
розвиває позитивне ставлення до світу та стимулює бажання до самоактуалізації та
самовдосконалення.
Насамперед, потрібно зазначити, що не всі майбутні класні керівники змогли реалізувати
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дану форму виховної роботи. Звичайно, найдосконаліші практичні заходи з формування
класних колективів та особистісно орієнтованого підходу у вихованні не дадуть очікуваних
результатів, якщо сьогоднішні студенти-педагоги не будуть належним чином озброєні в
теоретико – методологічному відношенні, зокрема, в галузі етики і психології
міжособистісних взаємин.
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УДК 37.013.
О.М. Гомонюк
м. Хмельницький
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА»
Постановка проблеми. Сьогодні не викликає сумнівів важливість та необхідність
підготовки майбутніх соціальних педагогів, які володіють загальною і педагогічною
культурою, вмінням самостійно і гнучко мислити, ініціативно і творчо вирішувати
професійні й життєві завдання.
Аналіз останніх публікацій. Проблемі формування культури особистості приділяли
увагу
М.В. Александров,
А.М. Арсеньєв,
М.І. Болдирєв,
О.В. Барабанщиков,
Ф.М. Гоноболін, І.Ф. Ісаєв, І.А. Зязюн, І.Ф. Кривоніс, І.П. Підласий та інші видатні педагоги,
які відзначали, що успіх навчання залежить передусім від особистості педагога, його власної
культури, яку визначали як фундамент професійної майстерності.
Невирішені раніше частини проблеми. У дослідженнях науковців не в повній мірі
розкриті взаємоз’язок загальної та педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів.
Мета статті. Серед учених – педагогів немає єдиної думки у виділенні та класифікації
складових професійно-педагогічної культури. Тому в нашій статті ми розглянемо основні
підходи до визначення однієї із провідних складових професійно-педагогічної культури
майбутніх соціальних педагогів – загальної культури.
Основний матеріал. В українському суспільстві професія соціального педагога має
особливе значення як початок усіх професій, як вічна професія у ряді інших давніх професій
– лікаря, будівельника, хлібороба. Від нього вимагається, зокрема, творити з любов’ю до
людей, плекати душі своїх вихованців в атмосфері добра й справедливості, психологічного й
морального комфорту, бути носієм культури. “Педагог тільки тоді виправдовує соціальні
очікування, коли його особистість, загальна і професійна культура розвивається
випереджаючими по відношенню до інших членів суспільства темпами” [11]. Ось чому
формування й розвиток культури соціального педагога, як керівника дитячого колективу і
вихователя, складає пріоритетний напрямок у теорії та практиці сучасної педагогічної освіти.
Сьогодні культура стала предметом загальної уваги та інтересу. Це пояснюється тим, що
вона являє собою складне, багатофункціональне соціальне явище. За визначенням
В.П. Андрущенка: «Культура – це історично сформована сукупність соціальних норм і
цінностей даної суспільної системи. Норми і цінності культури генетично не
успадковуються, тому культура своїм існуванням демонструє соціальну природу,
висловлюючи в кожний момент спрямованість суспільства на створення, збереження і
поширення результатів людської діяльності» [8].
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Культура як явище виткане зі свідомості, його елементів. Але культура не свідомість
взагалі, не окремі її елементи, а спосіб, метод ціннісного освоєння дійсності. Як спосіб
освоєння дійсності, культура – не окремі оцінки, норми, не їхній набір, сума, а лише ціннісні
елементи, узяті як цілісність. Внутрішній зміст культури виявляється у вигляді стійкої
визначеності, що логічно простежується в основних елементах свідомості, сприйняття світу,
оцінки реальних явищ, цінностей ментальності. Зміна взаємозв’язків людей призводить до
еволюції культури. З такої точки зору світ людської культури виступає сферою формування,
розвитку та прояву сутнісних сил людини, їх реалізації в природі та суспільстві.
За підрахунками соціологів у різних галузях наукової діяльності сформульовано більше
250 визначень культури. Саме коротке й одночасно саме широке визначення запропонував
американський культуроантрополог М. Херсковіц (1895-1963), який стверджував, що
«культура – це частина людського оточення, створена самими людьми» [10]. Тобто до
культури належить будь-який, навіть самий простий предмет, створений людиною, будь-яка
думка, що зародилася у її свідомості.
Маргарет Мід була твердо переконана, что «саме культура є головним фактором, який
учить дітей, як думати, відчувати та діяти у суспільстві» [10, с. 48-49].
Визначаючи зміст та значення поняття культура, важливо усвідомити, що у сучасних
умовах культура не просто наукове поняття в однозначному визначенні, але і реальна
практична проблема, що потребує розв’язання у всіх сферах.
У будь-якій культурі є сучасність, минуле і майбутнє. Минуле в культурі і минулі культури
осягаються лише через буття в сучасній культурі, через наявну в ній історичну пам’ять, традиції.
Феномени культур минулого постають перед нами в соціокультурному просторі-часі. Так
постають перед нами в нашему баченні культури Київської Русі, Візантії та ін.
Сучасне пов’язує нас. не лише з минулим – воно містить в собі прориви у майбутнє, бо в
культурі мають своє наявне буття не лише традиції, але й новації. Історія культури
невіддільна від історії народу. Творча діяльність народу є та основа, на якій базується будь–
яка культура. Народ не тільки сила, що створює всієї матеріальні цінності, але і єдине і
невичерпне джерело духовних цінностей. Створюючи предметний світ культури, людина
одночасно створює себе як суб’єкта, суспільну істоту, формує свою здатність до творчості.
Виникнення самого поняття “культура” пов’язують з римським державним діячем і
письменником, ім’я якого Марк Порций Катон (234-149 рр. до н.е.). Він написав трактат про
землеробство, про те, як треба ставитись до цієї діяльності, як доглядати за землею.
Римський оратор і філософ Цицерон (106-43 рр. до н.е.) говорив про обробку й вирощування
духовності і розглядав філософію як культуру духу й розуму.
В епоху середньовіччя часто застосовувалось слово “культ”, яке виражає здатність
людини розкрити власний творчий потенціал в любові до Бога. В епоху Відродження
воскресає античне уявлення про культуру. Воно виражає активне творче начало в людині,
яка тяжіє до гармонійного, піднесеного розвитку.
Сучасне наукове визначення культури відкинуло аристократичні відтінки цього поняття.
Воно символізує переконання, цінності і виразні засоби (застосовувані в літературі і
мистецтві), що є загальними для якоїсь групи; вони служать для упорядкування досвіду й
регулювання поведінки членів цієї групи. Вірування й погляди підгрупи часто називають
субкультурою.
Засвоєння культури здійснюється за допомогою научіння. Культура створюється,
культурі навчаються. Оскільки вона здобувається не біологічним шляхом, кожне покоління
відтворює її та передає наступному поколінню. Цей процес є основою соціалізації. У
результаті засвоєння цінностей, вірувань, норм, правил і ідеалів відбуваються формування
особистості дитини й регулювання її поведінки. Якби процес соціалізації припинився в
масовому масштабі, це привело б до загибелі культури. Культура формує особистості членів
суспільства, тим самим вона в значній мірі регулює їхню поведінку.
Інша важлива частина культури полягає в тому, що культурні цінності формуються на
основі добору визначених видів поведінки й досвіду людей. Кожне суспільство здійснило
свій добір культурних форм. В одній культурі матеріальні цінності ледь визнаються, в іншій
вони мають вирішальний вплив на поведінку людей. В одному суспільстві до технологій
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відносяться з неймовірною зневагою, навіть у сферах, необхідних для виживання людей; в
іншому суспільстві постійно удосконалюються технології, що відповідають вимогам часу.
Але кожне суспільство створює величезну культурну надбудову, що охоплює все життя
людини – і юність, і смерть, і пам’ять про неї після смерті.
У сучасному значенні слово культура почала вживатися в XVII ст. Першим, хто
застосував його в якості самостійного поняття, був німецький юрист та історіограф
С. Пуфендорф (1632-1694). В якості терміна воно стало широко застосовуватись в
європейській філософії та науці, починаючи з другої половини XVIII ст.
Філософи XVIII ст. ототожнювали культуру з формуванням духовного та політичного
саморозвитку суспільства та людини; французькі просвітителі XVIII ст. Вольтер, Тюрго та
ін. зводили зміст культурно-історичного процесу до розвитку людського розуму.
“Культурність” та “цивілізованість” держави чи нації, таким чином, складається із
“розумності” чи “культурності” їх суспільства. Натуралісти вбачали джерела культури в
натуральній природі людини. Ідеалісти бачили призначення культури для морального
розвитку людини і досягнення нею моральності.
Стосовно соціологічного підходу В. І. Поліщук говорить: “Культура тут трактується як
фактор організації та утворення життя будь-якого суспільства… Культурні цінності
створюються самим суспільством, але вони ж потім і визначають розвиток цього суспільства,
життя якого починає все більше залежати від створених ним цінностей” [7].
Е.С. Маркарян вважає, що культура – це “…позабіологічно вироблений спосіб
діяльності” [5].
Етимологічно слово “культура” складається із санскритського та друїдичного коренів:
“культ” – шанування, створення; “ур” – світло [4]. Тобто культура – це є шанування світла,
створення прекрасних образів.
Сьогодні культура розуміється як “сукупність матеріальних і духовних цінностей, які
створені і створюються людством у процесі суспільно-історичної практики та
характеризують історично досягнутий ступінь у розвитку суспільства” [4].
У повсякденному вживанні термін “культура” використовується для позначення певної,
достатньо чітко визначеної сфери явищ. У зв’язку з цим ми говоримо про духовну культуру,
культуру мови, культуру поведінки і т. ін. Однак, якими б деталями не відрізнялися ці
визначення, усі прояви культури поєднує та обставина, що всі вони є здобутком творчості
людей, який виник у процесі їх сумісних контактів.
Історія розвитку культури – це історія розвитку людини. Культура являє собою результат
спільної діяльності людей, систему взаємовідносин між людьми, що становлять сутність
людини, спосіб її життєдіяльності в суспільстві. Культура виникає із особливостей
людського буття [1].
Аналіз наукової літератури дозволив нам виділити такі функції культури:
1. Пізнавально – евристична функція.
Знання культури тої чи іншої епохи дає можливість адекватно судити про ступінь
пізнання природи та суспільства. Культура дає не тільки цілісну картину пізнання та
освоєння світу за допомогою усіх форм суспільної свідомості, але і сприяє здійсненню
евристичних форм посилення влади людини по відношенню до навколишнього світу.
Як реалізація сутнісних сил людини в усіх сферах її діяльності, культура пов’язана з
творчістю.
2. Функція передачі соціального досвіду.
Поряд з генетичною програмою, розвиток людини здійснюється шляхом засвоєння
соціального досвіду попередніх поколінь. Це стає можливим переважно завдяки особливій
суспільній системі – культурі, яка виступає формою збереження, соціальної трансляції,
застосування та вдосконалення людського досвіду. Таку функцію культура реалізує через
складні знакові системи, що зберігають соціальний досвід поколінь в словах, символах,
формулах, знаках та ін.
3. Регулятивно-аксіологічна, ціннісна функція.
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Культура з позиції такої функції виступає як система суспільних норм та цінностей у
сфері міжособистісних відносин. Цінності – це основний системоутворюючий елемент
культури. Регулятивна функція культури підтримується суспільною думкою, мораллю, правом.
Культура регулює повсякденну поведінку людини у всіх основних сферах соціального
життя. Без регулятивної функції культури суспільство взагалі не змогло би існувати. У
реальному житті функції культури взаємодіють та переплітаються, збагачуючи та
доповнюючи одна одну. Культура виступає способом самовизначення особистості. Звідси,
культура на рівні особистості визначає характер процесу індивідуалізації суспільного в
індивідуально-особистісне, формує у особистості нормативно-онтологічний аспект
світовідношення, що виявляється в конкретних вчинках особистості. Культура – це процес
залучення індивідуальної життєдіяльності до колективного досвіду та соціально-культурного
арсеналу. Освоєння культури – процес вияву творчих здібностей людини. У такому значенні
культура є невичерпним джерелом дійсного багатства суспільства
Не існує культур вічних. Історичні їхні форми неминуче зникають, розчиняються у
культурі людства. Спочатку зникають носії культури, довше живуть традиції і, напевно,
найдовше життя належить пам’яткам культури (духовним та матеріальним цінностям).
Культури не вмирають безслідно. Залишені ними матеріальні та духовні цінності живлять
потік спадковості. Але остання може існувати доки живе людина. Серед усіх живих істот
лише з людиною пов’язана культурна діяльність, розвиток культури.
Узагальнюючи наявні підходи до розуміння такого складного феномену як культура,
можна умовно виділити такі способи її трактування.
По-перше, культура – це сукупність ціннісних об’єктів, які виникають у результаті діяльності
соціальних суб’єктів. Ця точка зору відома як ціннісний підхід до культури, як традиція визначати
культуру у вигляді певної об’єктивної по відношенню до людини дійсності – «сукупність досягнень
суспільства в його матеріальному і духовному розвитку». На думку деяких авторів (А.І. Арнольдов,
Ю.І. Єфімов, І.А. Громов, А.А.Зворикін, Г.Г. Карпов, В.А. Малахов, В.П. Тугарінов, Н.З. Чавчавадзе,
Г.Ф. Францев та інші), сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством, і складає
сутність культури [9].
Тобто людина діє завжди в рамках визначеної культури, будучи одночасно об’єктом
культурних дій і суб’єктом, творцем цінностей. Основні проблеми, що розглядаються
авторами даного наукового напрямку досліджень культури, стосуються цінностей, їхньої
структури і ролі в житті та діяльності людини.
Однак, навряд чи дослідження культури як соціального і педагогічного явища можна
обмежити лише аналізом аксіологічного аспекту. Дане трактування пояснює культуру як
статичне явище, як набір цінностей, що склався в ході історичного розвитку суспільства і є
його результатом, але не як процес.
За умов аксіологічного розгляду феномену культури не визначена позиція окремої
людини як суб’єкта діяльності, а уявлення про культуру як сукупність матеріальних і
духовних цінностей не дозволяє з достатньою повнотою дослідити її внутрішню структуру.
Отже, по-друге, культура – це сукупність властивостей, сил і можливостей, що
характеризують сам соціальний суб’єкт. Особливість даної позиції полягає в тому, що її
прибічники (Б.Г. Ананьєв, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, Л.Н. Коган, В.Ж. Келле,
Л.К. Круглова та інші) підходять до визначення культури з точки зору людської особистості,
розуміючи під культурою ряд властивостей і рис, що характеризують людину як
універсального суб’ єкта суспільно-історичного процесу [3].
Так, Л.Н. Круглова вважає: «Культура – це історично конкретна система способів і
результатів розвитку сутнісних сил людини, що функціонує в цілях задоволення потреб
суспільства, окремих особистостей» [3].
Розглядаючи культуру як наскрізну суспільну систему, що пронизує всі сторони життя
суспільства, В.М. Межуєв включає у це поняття не тільки верстати, машини, твори мистецтва, наукові
роботи, створені людьми, але і самих конкретних людей, що створюють їх, у всьому різноманітті своїх
життєвих проявів, у всій повноті свого індивідуального буття [6].
Автор Л.Н. Коган, підкреслюючи основну соціальну функцію культури – людинотворчість,
бачить головну ціль культури формування певного типу особистості [2].
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При особистісному підході до поняття “культура” людина виступає в якості суб’єкта
культури, і як спадкоємець історичного досвіду, і як творчий початок історії. При такому
розумінні культури виявляється, що приєднання до неї індивіда є моментом особистої
біографії кожної людини.
Саме особистісний характер приєднання до культури робить суспільство відповідальним
за оптимальність цього процесу і перед індивідом, і перед собою. Важливою ділянкою в
забезпеченні цієї відповідальності є система освіти, яку потрібно розглядати як суспільний
інститут формування особистості в якості суб’єкта культури.
По-третє, культура – похідна системи людської діяльності. Даний методологічний підхід
до культури, який прийнято називати діяльнісним, характеризує культуру як сукупність
способів перетворення людських сил і можливостей в об’єктивні соціальне значущі цінності.
Одним із основних у даній концепції є поняття «діяльність», яке характеризує активну,
цільову дію, властиву тільки людині.
Цікава точка зору З.С. Маркаряна, який поділяє діяльнісний підхід на дві концепції: по-перше,
концепція культури як творчої діяльності (автори А.В. Болдирєв,Е.А. Баллєр, Н.С. Злобін) [4]; подруге, культура як специфічний спосіб людської діяльності (В.Є. Давидович, М.С. Коршунов, З.С.
Маркарян, В.С. Семенов) [5].
Загальна риса вказаних концепцій полягає в тому, що вони розглядають культуру
процесуально і динамічно, у постійній проекції на людську діяльність. Але кожна з них
проводить це якісно різними способами. Їх швидше всього потрібно вважати
взаємодоповнюючими.
У працях З.С. Маркаряна, В.С. Семенова глибоко досліджується проблема культури як
специфічного способу людської діяльності. При такому підході культура розглядається як
певна якісна характеристика діяльності людини і її результатів [5].
Культура виступає як механізм, створений суспільством для наслідування і передачі від
одного покоління до другого досвіду і здійснення обміну діяльністю, тобто механізм єдності
успадкованої і породжуючої діяльності. Розуміння культури як способу діяльності якраз і
свідчить про те, що культура являє собою історично мінливу і історично конкретну
сукупність тих прийомів, процедур, норм, які характеризують рівень і спрямованість
людської діяльності, взятої у всіх її змінах і відношеннях.
Однак не кожна діяльність викладача, студента розвиває і збагачує культуру, а тільки та, у
результаті якої створюються приклади і цінності матеріального і духовного життя, у результаті яких
розвивається і змінюється сама людина, вважають Л.Н. Коган, Ю.Р. Вишневський. Діяльність як
спосіб розвитку культури виконує, перш за все, культуротворчу функцію, у процесі якої створюються і
перетворюються цінності культури. Саме культура виступаючи активною формою людської
діяльності, є фактором суспільного розвитку і формування людської особистості.
Таким чином, культура є універсальним способом діяльності людини з освоєння світу і
виявлення своєї внутрішньої сутності. Результатом цієї діяльності є сукупність створених і
накопичених культурних багатств, як особливої форми культурної реальності, що служить
однією із головних основ усієї людської діяльності і людського буття. У цьому головна
цінність культури. При всій значущості і своєрідності даного аспекта культури його не
можна вважати єдиним і універсальним. Як і в аксіологічному підході тут спостерігається
виключення суб’єкта діяльності з культури.
Вказуючи на творчу природу культури, Н.С. Злобін, стверджує, що культура – це творча,
продуктивна діяльність людини, як минула, зафіксована, опредмечена в культурних
цінностях, так і сучасна, заснована на розпредмеченні цих цінностей, тобто перетворююча
багатства людської історії у внутрішнє багатство живих особистостей, що втілюється в
універсальному освоєнні у переробці дійсності і самої людини [1].
На діалектичний взаємозв’язок культури і творчості вказує Г.А. Давидов. Автор стверджує, що
творчість неможлива поза культурою, тому що у відриві від неї вона втрачає умови і механізми свого
існування, того, за допомогою чого і в чому вона реалізується. Але і культура неможлива поза
творчістю, бо вона є її об’єктивована форма, її предметне буття [4].
За умов творчо-діяльнісного підходу культура розглядається як сутнісні сили людини, як
діалектична єдність процесу і результату, норми і творчості. Якщо абстрагуватися від деяких
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теоретичних розходжень між окремими представниками цієї концепції, то культура з позиції
даного підходу може бути визначена як соціально значуща творча діяльність у
діалектичному взаємозв’язку її результативного вияву і процесуальності, що передбачає
освоєння людьми вже існуючих результатів творчості, тобто перетворення багатства досвіду
людської історії у внутрішнє багатство індивідів, знову втілюючих зміст цього багатства у
своїй соціальній діяльності, спрямоване на перетворення дійсності і самої людини.
Узальнюючи погляди вчених у руслі такого розуміння культури, проблема культури
розкривається як проблема взаємодії людей у якій відбувається їхнє взаємоформування.
Науковець – педагог І.Ф. Ісаєв вважає, що соціальна взаємодія забезпечує актуалізацію
культури, оскільки поза нею культура виступає лише потенційною можливістю культурної
діяльності [11]. Фіксуючи підсумки суспільної практики людей, культура відображає
проблеми взаємодії культури і особистості, культури і творчості, розвиток індивідуального
стилю професійної діяльності. Процес творчого розвитку особистості, як процес
розпредмечення культури, обумовлений власною суспільно-перетворюючою діяльністю
особистості.
Таким чином, концепція культури як творчої діяльності розкриває шляхи до практики
виховання людей, формування творчої особистості. При цьому важливо відмітити, що
концепція культури як специфічного способу людської діяльності орієнтує на індивідуальноособистісну сторону культури. А це означає, що соціальний педагог як довірена особа
суспільства, якій воно ввіряє найдорожче – дітей, зобов’язаний бути яскравою, неповторною
особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, високої культури.
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О.Є. Горохівський
м. Львів
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МНС УКРАЇНИ
Навчальний процес у вищих військових навчальних закладах МНС України має як
спільні для всіх вищих навчальних закладів ознаки, так і специфічні. Основними спільними
ознаками є його складові: діяльність викладача, діяльність того, хто навчається, і зміст
освіти. Діяльність студента (курсанта), спрямовану на засвоєння певних знань, умінь і
навичок, називають учінням. Діяльність викладача з організації і управління учінням
називають викладанням. Використовуючи різні методи і засоби, викладач спеціальним чином
організовує взаємодію студентів (курсантів) із дидактично підготовленим змістом. Функція
викладача полягає не лише у викладанні необхідного для засвоєння змісту, а й у створенні
умов для власної навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається, а також в організації
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та керуванні пізнавальною (або практичною) діяльністю студентів (курсантів),
контролюванні й оцінюванні її результатів. Навчальний матеріал засвоюється тими, хто
навчається, не шляхом сприймання і закріплення у пам’яті, а лише внаслідок активних дій,
спрямованих на його опанування. Зміст може бути повноцінно (а не формально!) засвоєний
лише на основі його співвіднесення з тим, що вже відомо студентові (курсантові), і лише
тією мірою, якою він включений в їхню активну діяльність.
Вказуючи на спільні ознаки навчального процесу в усіх типах ВНЗ, ми дотримуємось
тих поглядів, що навчально-пізнавальна діяльність курсантів інституту пожежної безпеки
МНС має чітко виражену військово-професійну спрямованість, що відображає специфіку
діяльності фахівців пожежної служби. А це певною мірою позначається не лише на змісті
навчального матеріалу, а й на формах і методах організації усієї навчальної діяльності
курсантів.
Мета статті
полягає в тому, щоб чіткіше окреслити специфічні особливості
навчального процесу у вищих військових навчальних закладах МНС України, врахування
яких може суттєво позначитись на його ефективності.
До таких особливостей слід віднести перш за все те, що вона регламентується вимогами
військових статутів, положенням про організацію педагогічного процесу в навчальних
частинах, наказами, директивами, інструкціями й іншими документами, усім укладом життя
й побуту військовослужбовців.
Пізнавальна діяльність курсантів здійснюється й функціонує в процесі планових занять,
самостійної й методичної підготовки, стрілецьких, вогневих, хімічних і інших тренажів,
стажування, гурткової роботи, зборової підготовки, у процесі факультативів і інших
елементів навчально-виховного процесу.
Навчальний процес у ВВНЗ, як стверджує В. Ягупов, становить струнку систему, що
включає певні елементи (компоненти військово-навчального процесу), має структурні
складові відповідно до її функцій. При цьому слід враховувати, що ця система має тенденцію
до постійного саморозвитку і самовдосконалення. Система військово-навчального процесу –
це цілісна сукупність її основних складових, яка створює певну модель навчання
військовослужбовців. Вона складається зі значної кількості взаємопов’язаних елементів:
мети, навчальної інформації, засобів педагогічної взаємодії суб’єктів і об’єктів навчання,
форми їхньої взаємодії тощо [2]. Системоутворюючими поняттями військово-навчального
процесу є мета навчання, викладання, учіння і результат. Змінними складовими цієї системи
є засоби управління. Це зміст навчального матеріалу, методи навчання, матеріально-технічні
засоби, організаційні форми навчання військовослужбовців.
Усі ці елементи створюють цілісність і діють у комплексі. Цілісність і комплексність є
закономірними властивостями військово-навчального процесу в Збройних силах України.
Більшість занять мають комплексний характер, навчальні завдання реалізуються під час
повних і часткових комплексних тренувань, маневрів, тактико-спеціальних занять і навчань
тощо. Це певною мірою можна пояснити тим, що в умовах виконання бойового завдання
психіка людини зазнає надзвичайно великих навантажень. Тому навчання майбутніх
пожежників спрямоване на одержання конкретного практичного результату в комплексі,
узгодження рівня теоретичних знань та практичних навичок і вмінь, формування психічної
стійкості та готовності до виконання складних завдань в екстремальних умовах.
Різноманітний характер цієї підготовки, її фундаментальна і військово-практична
спрямованість передбачають чітку організацію, планомірність і тривалість військовонавчального процесу, що також зумовлюється складністю сучасної бойової техніки,
колективним характером її застосування.
Специфіка професійної підготовки майбутніх фахівців Міністерства надзвичайних
ситуацій спричиняє до того, що організація навчального процесу у ВВНЗ під час планових
занять має різний характер. Так, практичні заняття спрямовані на розвиток рухових навичок і
вмінь у курсантів, які необхідні їм будуть для практичної діяльності. Пізнавальна діяльність
курсантів на теоретичних заняттях спрямована на розвиток внутрішніх якостей особистості
фахівця надзвичайних ситуацій (військово-професійні знання, мислення, уява, пам’ять і т.д.),
тобто передача курсантам необхідного багажу військово-професійних знань необхідних для
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успішної діяльності в надзвичайних ситуаціях, розвиток умінь і навичок оперативного
професійного мислення.
Слід враховувати і той факт, що навчально-пізнавальна діяльність курсантів
здійснюється не лише під час планових занять, факультативів і інших елементів навчальновиховного процесу в ВВНЗ Міністерства надзвичайних ситуацій. На неї суттєво впливає
спосіб організації життя військових колективів, система взаємин, морально-психологічний
клімат; традиції, звички й стереотипи поведінки, рівень організації навчально-виховного
процесу в цілому.
Виходячи з вищесказаного, можна виділити такі особливості організації навчальнопізнавальної діяльності курсантів ВВНЗ Міністерства надзвичайних ситуацій, які суттєво
впливають на рівень пізнавальної активності курсантів:
1. У процесі пізнавальної діяльності вирішуються конкретні завдання: поточні й
перспективні. Поточні завдання пов’язані із засвоєнням програми навчання згідно обраної
майбутньої спеціалізації. Перспективні завдання передбачають засвоєння вмінь і навичок
організаторської, виховної й військово-професійної діяльності у військах, тому що
випускники повинні мати уміння й навички командування військовими структурними
підрозділами, вміти правильно встановлювати взаємини з підлеглими; досконало знати й
уміло використовувати військову техніку, зброю, технічні засоби охорони; мати здатність до
дій в екстремальних ситуаціях за умов ускладнення оперативно-службових обставин і т. д.
2. Будь-яка пізнавальна діяльність має свою специфічну систему організації навчальновиховного процесу, виходячи з конкретних завдань навчання й особливостей діяльності
випускників ВВНЗ. Навчальний день курсантів у порівнянні із студентами цивільних
навчальних закладів має більшу насиченість за рахунок вартових планових занять,
методичних занять, факультативів, фізичної зарядки, що також проводяться у формі
навчального заняття. Якщо прорахувати загальний об’єм лише планованого навчального
часу протягом дня, то він складе 10-11 академічних годин, що є свідченням зовнішньої
активності навчального процесу. Звідси пізнавальна діяльність курсантів проходить в умовах
значних розумових, морально-психологічних, фізичних і емоційних навантажень.
3. Об’єктом пізнавальної діяльності курсантів є зміст навчальних предметів. Виходячи із
завдань навчання, загального обсягу навчального часу вибудовується змістова сторона
навчально-виховного процесу: характер і зміст навчальних предметів, тем занять,
методичних годин, самопідготовки, факультативів і т.д.
4. Пізнавальна діяльність вищих військових навчальних закладів завжди мотивована,
насамперед, такими мотивами: прагнення курсантів одержати військове звання сержант,
зайняти провідне положення в підрозділі. Ці мотиви суттєво впливають на загальну
тенденцію їхньої пізнавальної діяльності протягом усього періоду навчання.
5. Пізнавальні потреби, мотиви й інтереси визначають способи й прийоми пізнавальної
діяльності курсантів, реалізація яких відбувається шляхом порівняння пізнавального
матеріалу із уже наявним (тезаурусом курсанта), а також самооцінкою й самоконтролем. .
Наступна особливість пізнавальної діяльності курсантів під час занять у процесі
вивчення різних навчальних предметів зумовлена їхньою організацією й методикою
проведення. Пізнавальна діяльність курсантів пов’язана з різною послідовністю, етапністю у
вивченні різних за обсягом навчальних предметів і необхідністю комплектування знань,
навичок і вмінь в інтересах професійної діяльності.
Слід також враховувати, що характер пізнавальної діяльності курсантів визначається не
лише специфікою змісту і цілей вивчення того або іншого навчального предмета. Специфіка
навчально-пізнавальної діяльності курсантів, їхнє ставлення до того чи іншого навчального
предмета залежать від наступних чинників:
– обсяг навчального курсу, кількість годин, відведених на його вивчення;
– місце навчального предмета в системі інших навчальних предметів (які знання й у
якому обсязі є основою для вивчення даного предмета, які предмети вивчаються паралельно
з цим предметом і як вони співвідносяться один з іншим і т.д.).
– частка теоретичних і практичних занять у навчальній програмі предмета.
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Так, виявляючи ставлення курсантів до тих або інших навчальних предметів, було
з’ясовано, що, насамперед, воно залежить:
- від ступеня важливості предмета (про це заявили 68 % опитаних курсантів). На їхню
думку, в навчальному процесі (згідно специфіки майбутньої професійної діяльності) наявні
основні й не основні навчальні дисципліни. В зв’язку з цим і вимоги до вивчення основних
навчальних предметів, стверджують курсанти, повинні бути значно вищими. Ці предмети
значною мірою впливають на результати випускних іспитів, мають більшу практичну
спрямованість у подальшій діяльності випускників. Тому, стверджують вони, природно, що
до них повинен бути й більший інтерес ;
- від змісту предмета (46% респондентів), а також можливістю його застосування в
майбутній професійній діяльності;
- від змісту й ступеня важливості тієї або іншої теми конкретного предмета (45%
курсантів);
- від здатності керівника заняття логічно подати навчальний матеріал, зацікавити ним
курсантів (61%) [1].
З огляду на те, що пізнавальна діяльність кожного курсанта функціонує в навчальному
колективі, то на неї впливає характер взаємин у колективі, його мікроклімат, загальне
прагнення навчального колективу до досягнення навчальних цілей і завдань у процесі
навчання.
Відмінними рисами пізнавальної діяльності курсантів навчальних частин під час занять є
її зумовленість їхньою психологічною підготовкою до майбутньої професійної діяльності, до
виконання службово-бойових завдань як у звичайній обстановці, так і в умовах
екстремальних ситуацій. При цьому необхідно виділяти спеціальну психологічну підготовку
до виконання службових завдань: вироблення стійкості психіки до психогенних подразників,
загартування й цільову психологічну підготовку до конкретного завдання, що передбачає
підйом функціональної активності психіки курсантів, вироблення чіткої установки на
майбутню діяльність, з’ясування її завдань, вірної оцінки обстановки.
Існують загальні принципи введення елементів небезпеки в пізнавальну діяльність
курсантів в інтересах їхнього психологічного загартування: складні, небезпечні ситуації, які
вимагають від курсантів значної напруги, повинні бути під контролем керівника занять; їх
необхідно створювати на заняттях систематично; вони не повинні бути шаблонними, інакше
в тих, кого навчають, формуються лише деякі стереотипи простих реакцій, які ускладнюють
дії в реальній оперативно-службовій обстановці. Доцільно також, щоб створювана
обстановка була на межі труднощів, що забезпечує виникнення того рівня напруженості, при
якому найбільш інтенсивно відбувається формування психологічної стійкості.
Особливу роль у педагогічному процесі ВВНЗ Міністерства надзвичайних ситуацій
відіграє стажування у пожежних частинах. За своєю суттю воно є аналогом професійної
діяльності і характеризується тією самою багатогранністю стосунків (курсант – підлеглий
особливого складу підрозділу, курсант – командир підрозділу) і функцій. Організація
стажування створює ситуацію занурення курсанта в реальну службово-бойову обстановку.
Під час військового стажування курсанти, по суті, вперше беруть на себе юридичну
відповідальність за життя та здоров’я підлеглих. Це сприяє більш глибокому усвідомленню
суспільної значущості своєї професії, усвідомленню тих вимог, які вона ставить до офіцерапожежника, часткової перевірки професійної готовності до неї, що створює природні умови
для активізації навчально-пізнавальної діяльності курсантів.
У той самий час стажування у військах сприяє прояву основних рис характеру
майбутнього офіцера пожежної охорони, дає можливість зібрати психолого-педагогічну
інформацію про нього, про його професійну спрямованість, особистісні якості, рівень
відповідальності, тобто дозволяє глибше виявити індивідуальні особливості курсантів,
мотивацію їхньої навчальної діяльності. Після успішного проходження військового
стажування зростає інтерес курсантів до навчально-виховного процесу в інституті,
формується розуміння необхідності відповідального ставлення до навчання, більше уваги
приділяється самовихованню.
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У процесі стажування відбувається найбільш чітка орієнтація курсантів у правильності
вибору своєї професії, що суттєво впливає на характер їхньої навчальної діяльності, рівень
пізнавальної активності. Одні переконуються в правильності свого вибору і значно
відповідальніше ставляться в подальшому до навчання, інші глибше замислюються над своїм
вибором. Досвід роботи у вищому військовому навчальному закладі дає підстави
стверджувати, що всі функціонуючі форми і методи організації військового стажування
здатні суттєво впливати на формування відповідальності в майбутніх офіцерів-пожежників,
посилювати їхню пізнавальну активність.
Спостерігається закономірність: у тих видах стажування, де курсантам надається більше
можливості проявляти ініціативу, самостійність і творчість, його вплив на активізацію
навчально-пізнавальної діяльності курсантів зростає, і навпаки, там, де курсантам не
створюються можливості для самореалізації, вплив незначний.
Важливою функцією навчального процесу у ВВНЗ, де готують майбутніх пожежників, є
їхня психологічна підготовка. Це пов’язано із системністю, комплексністю і цілісністю
функціонування психіки людини, взаємообумовленістю всіх психічних характеристик
особистості військовослужбовця, їх постійним формуванням і розвитком. Важливу роль у
психологічній підготовці майбутніх офіцерів пожежної охорони відводиться навчальному
процесу. Саме в процесі навчання, особливо під час вивчення спеціальних дисциплін
загартовується характер, відбувається повне розкриття здібностей військовослужбовців,
формуються вміння та навички самоуправління психічними станами та інші позитивні зміни
в психічних утвореннях.
Аналіз навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах
Міністерства надзвичайних ситуацій дозволяє зробити наступні висновки, які
характеризують пізнавальну діяльність курсантів:
 пізнавальна діяльність становить систему взаємозалежних інтелектуальних і
практичних дій, емоційних відносин до об’єкта, процесу й результатів пізнання;
 завжди цілеспрямована й пов’язана з майбутньою професією;
 залежить від дії багатьох факторів і умов;
 характеризується проявом різних мотивів, інтересів, вольових зусиль;
 організується й проводиться в навчальному колективі, має індивідуальний характер;
 забезпечує оволодіння системою теоретичних навичок і вмінь, необхідних для
виконання посадових обов’язків;
 має властиві їй закономірності й протиріччя;
 пов’язана з усіма психічними пізнавальними процесами, властивостями, станами й
утвореннями курсантів;
 реалізується на основі системи принципів навчання через різні методи, форми й
прийоми;
 здійснюється під безпосереднім керівництвом викладачів у взаємодії з ними і під
їхнім контролем.
У такий спосіб кожний із цих показників окремо й усі вони разом узяті в сукупності
визначають вихідний навчальний потенціал курсантів і характер їхньої пізнавальної
діяльності в конкретний момент або відрізок навчального часу.
Література:
1. Лобанов С.И. Активизация познавательной деятельности курсантов учебных частей внутренних войск
МВД России. Дисс. ... канд. пед.наук. Санкт-Петербург, 1996. – 225 с.
2. Ягупов В.В. Військова дидактика: Навчальний посібник. – К.: Київський університет, 2000. – 400 с.

250

УДК 377.1
В.М. Гречка
м. Вінниця
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ
ОБСТАНОВКИ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО
РІВНЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ТА ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
Глобальний розвиток людської цивілізації, крім позитивних надбань, породив чисельні
загрози життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і держави. Значне
місце серед цих загроз займають небезпеки техногенно-природної сфери.
Потужний промисловий розвиток, характерний для України в ХХ столітті, призвів до
значних антропогенних порушень і техногенної перевантаженості території України, а як
наслідок, до зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій (НС) різного характеру.
Крім того, значну шкоду економіці держави завдають надзвичайні ситуації природного
характеру, внаслідок яких утворюються вторинні фактори враження в техногенній сфері.
Виходячи із небезпек, які можливі в природній і в техногенній сфері на всіх рівнях
реагування на надзвичайні ситуації створюються відповідні органи управління, на які
покладається завдання аналізувати та оцінювати обстановку при загрозі та при виникненні
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та приймати на їх основі
правильні рішення для організації заходів з ліквідації НС.
Однак, ще недостатньо відпрацьоване питання проведення аналізу та оцінки обстановки,
яка складається на відповідний момент, особливо, як практика показує, це актуально для
об’єктового рівня.
Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на
об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою
небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей або значних
матеріальних втрат.
На основі всебічних даних про виробничий процес та інформації територіальних органів
з питань НС та ЦЗН (надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення) виявляється
осередок небезпеки, який при певних умовах може призвести до НС. Після чого
уточнюються вихідні дані, щоб провести правильний аналіз і дати йому відповідну оцінку.
Такими даними можуть бути:
В техногенній сфері:
1. Безпосередньо виробничі джерела на території об’єкта:
– технологічні процеси, цехи, дільниці, де використовуються НХР (небезпечні хімічні
речовини), ВР (вибухові речовини), РР (радіоактивні речовини), пожежо-небезпечні рідини,
їх характеристика по складових показниках;
– кількість і види НХР , вибухонебезпечних речовин, радіоактивних речовин,
легкозаймистих речовин, умови зберігання, розміщення, охорони;
– характеристика систем енергозабезпечення (види енергоресурсів, умови їх
розміщення, протяжність, тривалість експлуатації);
– ступінь пожежної безпеки (кількість вибухо і пожежо небезпечних споруд, будинків,
дільниць, цехів, прогнозуємі площі пожеж);
– наявність засобів і сил пожежогасіння;
– умови виробництва і зберігання стиснутих газів (кількість і фізико-хімічні
характеристики);
– кількість працівників, які можуть потрапити в небезпечну зону (по дільницям,
підрозділам, в цілому за об’єкт);
– інші специфічні відомості.
2. Зовнішні джерела:
– короткі дані про розташування поблизу потенційно-небезпечних об’єктів;

251

Види небезпеки: НХР, пожежо-вибухо-небезпечні речовини, радіоактивні речовини,
легкозаймисті речовини, джерела задимлення та загазованості, їх кількість і характеристики;
– віддалення небезпечних об’єктів;
– умови проходження забрудненої хмари (забудова, рельєф місцевості, наявність річок,
ставків, лісистість);
– віддалення транспортних комунікацій, види небезпечних речовин, які можуть
транспортуватись поблизу об’єкта;
– види НС, умови виникнення і можливі масштаби аварії на комунально-енергетичних
мережах;
– гідродинамічні об’єкти, руйнування яких може призвести до безпосередньої загрози.
В природній сфері:
– дані багаторічних метеорологічних досліджень, можливість небезпечних погодних
явищ, їх частота виникнення, роза вітрів (панівний напрям вітру), максимально можлива
сила вітру, морози снігові замети;
– лісові торф’яні масиви, вірогідність і частота їх загорання;
– можливість землетрусів, їх сила і частота;
– типові масові захворювання людей, тварин, рослин.
Слід зазначити, що в подальшому суттєвим кроком в організації роботи є відтворення
можливої обстановки розвитку надзвичайної ситуації в окремо кожній із сфер від різних
джерел.
Найбільш доступним і якісним є аналіз безпосередньо виробничих джерел небезпеки.
В таких випадках є всі необхідні параметри для аналізу (елементи технологічних
процесів, кількісні та якісні характеристики складових небезпеки, умови виникнення
критичних ситуацій).
Найбільш складними в аспекті аналізу і оцінки обстановки є природна сфера
виникнення НС, а також зовнішні джерела техногенної сфери, непостійні по місцю, об’єму і
часу виникнення. Наприклад, аварії і катастрофи на транспорті, землетруси, бурі, урагани,
радіоактивне, хімічне і біологічне забруднення навколишнього середовища.
Відповідно до ситуації, повинен змінюватися підхід до аналізу. В першому випадку
можна закласти конкретні параметри критичних ситуацій, а також ступінь їх небезпечної дії,
в другому випадку прогноз максимально можливих, найбільш масштабних параметрів тієї чи
іншої події.
Виходячи з цього необхідно виділити три види аналізу:
– оснований на конкретній інформації про джерело небезпеки;
– по прогнозу виникнення тієї чи іншої небезпечної події;
– на основі існуючої НС.
Розглянемо послідовність аналізу при умові виникнення і розвитку аварії на
технологічному обладнанні (безпосередньо внутрішньовиробничі джерела) на основі «Вимог
до потенційно (хімічно, вибухо, пожежо) небезпечних об’єктів». В кожній ситуації
проводиться аналіз, оцінка події, визначаються можливі причини їх виникнення, можливі
збитки і намічаються заходи по попередженню та зниженню збитків.
При виході параметрів за критичний стан вивчаються причини (наприклад, корозійний,
механічне випрацювання обладнання, порушення технологічного процесу, неправильні дії
операторів, вплив зовнішніх факторів). Враховується специфіка продуктів аварії,
виявляються особливо небезпечні характеристики і параметри, їх критичні значення,
достатність оснащення засобами, виключаючи вихід параметрів за допустимі межі, їх
ефективність і надійність.
Проаналізувавши всі параметри, визначаються причини
які викликають аварію.
Визначаються шляхи покращення системи обстеження і регламентів, своєчасної заміни
відпрацьованих деталей і блоків, підготовки операторів.
З руйнування агрегатів проводиться аналіз якісних енергетичних характеристик, даних
якості апаратури. Визначаються додаткові міри по оснащенню агрегатів запобіжними
пристроями, збільшенню надійності у процесі виробництва.
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Аналогічно проводиться аналіз по кожному із етапів розвитку аварій. В кінцевому
результаті на основі висновків із оцінки ситуації можливої НС визначаються міри по
попередженню аварії, її локалізації, захисту людей і виробництва, які і закладають в
плануючі документи.
При зовнішніх джерелах техногенних НС вихідними даними для аналізу є інформація
територіальних органів з НС про небезпечні об’єкти, їх місце розташування, характеру
небезпеки, яка іде від них, об’ємах, характеру можливих НС.
Типова схема аналізу розвитку НС в принципі аналогічна раніше розглянутій.
Вихідними даними для проведення аналізу і оцінки можливої дії на об’єкт зовнішнього
джерела може бути:
– характер небезпеки (можливість зараження парами НХР, радіоактивними, хімічними,
біологічними речовинами, вибухо-пожежонебезпечними газами, рідинами);
– кількість небезпечних речовин, які знаходяться на об’єкті;
– відстань до небезпечного об’єкту;
– умови проходження забрудненої хмари (характер забудови, місцевості, водні
перепони на шляху проходження);
– погодні фактори (направлення і швидкість приземного вітру, вертикальна стійкість
повітря, стан навколишнього природного середовища, погодних умов).
При аналізі і оцінці НС по прогнозу за основу розрахунку беруться дані з максимально можливою
кількість шкідливих речовин (НХР, радіоактивних препаратів, вибухонебезпечних, об’єктів).
Інформація про джерело небезпеки можна отримувати через територіальний орган з НС
та ЦЗ, при цьому повідомляються місце розташування джерела, вид небезпеки, кількісні і
якісні характеристики.
Аналіз починається з оцінки часу (час підходу зараженої хмари, випадіння
радіоактивних опадів, вибухової хвилі). Обов’язково повинні враховуватись погодні умови
(швидкість вітру, вертикальна стійкість повітря), характер забудови, особливості місцевості
на шляху можливого проходження забрудненої хмари.
В подальшому оцінюється ступінь шкідливої дії наслідків аварії (загазованість території,
будівель, споруджень). Виходячи із цього ведеться розрахунок вірогідного враження людей,
проводиться оцінка масштабів і характеру руйнувань, визначається можливість послідуючої
виробничої діяльності, визначаються варіанти захисту персоналу, вирішуються питання по
можливості виконання заходів по безаварійній зупинці виробництва.
Так, як в одному випадку мова іде про джерело небезпеки, яка має постійні параметри
(віддалення, кількісні і якісні характеристики), рекомендується завчасно розрахувати дію
аварійних факторів сусіднього об’єкту на своє підприємство і звести їх в таблицю, яка
повинна доповнити план дій по попередженню і ліквідації НС.
Варіант
Назва сусіднього небезпечного об’єкту ___________________________________
кількість НХР , яка зберігається і його вид ________________________________
відстань в км ________________________
Умови проходження забрудненої хмари:
– по лісному масиву _______ км
– по зонах забудови _______ км
– по відкритій місцевості _______ км
Вертикальна
Швидкість вітру м/с
стійкість
1
2
5
10
атмосфери
Інверсія
Конвекція
Ізотермія
Примітка:
1. В чисельнику – час підходу зараженої хмари (в хв.)
2. В знаменнику – вірогідна концентрація до моменту підходу.
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Розглянемо другий варіант. Виникнення і розвиток НС в результаті прогнозу.
В цьому випадку вихідними даними для аналізу є:
– кількість поверхів і тип конструкції забудови, площа скління, особливості будови
даху, наявність дерев’яних і складських будівель;
– використання у виробництві НХР і агресивних рідин;
– комунально – енергетичні комунікації: наземні – газо-повітряні, електромережі,
підземні – водопровідні і каналізація;
– наявність технологічних ліній, при раптовому відключенні, в яких можуть виникнути
вибухи і інші аварійні ситуації.
Знаючи рушійні дії урагану, на першому етапі визначають, які будівлі і споруди можуть
бути зруйновані повністю, які отримають руйнування різного ступеню, в яких виробничих
структурах створиться аварійна ситуація, які ємкості будуть зруйновані чи пошкоджені,
наслідки цих руйнувань. Далі аналізують і оцінюють втрати в системах комунальноенергетичних мереж, до чого це може призвести, визначають ступінь небезпеки від пожеж,
загазованості.
Результати аналізу і оцінки обстановки виносять в цифрових показниках по двох
варіантах розвитку події: перший – наприклад, до початку дії урагану були прийняті міри по
захисту людей, проведена безаварійна зупинка виробництва, другий – дії урагану застали
раптово і захисних будь-яких мір не проводилось.
В результаті такого аналізу і всебічної оцінки обстановки плануються і по мірі
можливості виконуються заходи по захисту людей і зниженню негативних факторів НС на
виробництво.
Надзвичайна подія виникла. В цьому випадку зовсім друга методика аналізу і оцінки НС.
Варіант 1. Об’єкт мав дуже короткий проміжок часу до початку НС. Наприклад,
надійшла інформація про аварії на поблизу розташованому хімічно небезпечному об’єкті. В
цьому випадку в залежності від того скільки часу, аналіз і оцінка обстановки виконується по
раніше відпрацьованим схемам по захисту людей і виробництва. (Проводиться екстрена
евакуація людей, безаварійна зупинка виробництва, виставляються пости РХС (радіаційного
і хімічного спостереження)). Характер, повнота, об’єм заходів залежить від характеру НС і
дефіциту часу.
Варіант 2. Об’єкт попав в зону дії НС раптово. Аналіз і оцінка обстановки в даному
випадку виконується на основі результатів розвідки і доповіді керівників структурних
підрозділів. Вступає в дію план ліквідації НС, в повну силу розгортається робота об’єктової
КТЕБ (комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, штаб з ліквідації
НС). Чергова служба об’єкту негайно повідомляє населення, членів КТЕБ і особовий склад
формувань, організовуються екстрені міри по зниженню дії НС (відключень енергомереж,
подачі газу, стисненого повітря). Одночасно інформують міські і відомчі органи НС та ЦЗ
при необхідності – органи МВС, СБУ, охорони здоров’я.
По мірі збору членів КТЕБ уточнюється обстановка і негайно організується розвідка – це
найважливіший вид забезпечення дій, сил і засобів.
Використовуючи дані всіх видів розвідки, КТЕБ вивчає, аналізує і оцінює:
– характер і об’єм руйнувань;
– радіаційну, хімічну і бактеріологічну (біологічну) обстановку і як діють ці фактори на
проведення Р і ІНР (рятувальних і інших невідкладних робіт);
– втрати і ураження людей;
– стан управління, наявність зв’язку з вищестоящими начальниками і територіальними
органами НС та ЦЗ , підлеглими підрозділами;
– положення, характер дії сил і засобів, їх можливості;
– стан виробництва, характер і об’єми руйнувань і втрат, стан під’їзних маршрутів,
осередків пожеж;
– об’єм і умови проведення Р і ІНР, способи найбільш ефективного використання сил і
засобів;
– наявність резерву матеріально-технічних засобів, необхідних для проведення робіт;
– стан території об’єкту, навколишньої місцевості, маршрути і місця евакуації людей;
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– інші параметри дії у надзвичайній ситуації.
На основі всебічної оцінки і глибокого аналізу обстановки, яка склалася,
відпрацьовується рішення на проведення Р і ІНР.
Оцінка і аналіз обстановки, яка може скластися в результаті будь-якої НС – це всебічно,
кропітка робота, яка вимагає від виконавців високих професійних навичок і глибокого
знання обставин НС.
Тому є необхідність при КТЕБ мати аналітичну групу, на яку можуть покластися
завдання:
– аналізувати причини лиха, які можуть в тій чи іншій мірі створювати загрозу людям,
виробництву;
– оцінювати вражаючі фактори НС і її основні характеристики;
– знаходити слабкі місця на своєму об’єкті, виявляти недоліки, характерні виникненню
і розвитку небезпеки;
– розробляти моделі можливого розвитку НС;
– визначати свої сили і засоби, а також ті сили і засоби, які залучаються по плану
взаємодії;
– відпрацювати заходи по попередженню і ліквідації наслідків НС.
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Л.В. Грибова
м. Київ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
КАДРОВОГО ПЕРСОНАЛУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ РИНКУ
Концептуальні проблеми організації професійного вдосконалення кваліфікації фахівців
сфери туризму базується на положеннях Конституції України, Законах України „Про освіту”,
„Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту”, „Про внесення змін до Закону
України „Про туризм”, Національну доктрину розвитку освіти в Україні, а також Державної
програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки, в яких визначено пріоритетне значення
освіти в державній політиці, обґрунтовано стратегію та основні напрями її розвитку.
Принципово нова політична, економічна і соціальна ситуація, що склалась в Україні, її
вихід як самостійного суб’єкта на міжнародну туристичну арену. багатство і різноманітність
національних культурних пам’яток, створення рекреаційно-туристичних зон потребує
відповідного професійного рівня фахівців сфери туризму.
Процес реформування підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
туристської галузі розпочався з прийняття у 1991 році Закону України „Про освіту” та у 1993
році – Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття). Цими
документами було започатковано створення в Україні неперервної системи освіти,
забезпечення на кожному етапі освіти гнучкості загальноосвітньої, професійної та наукової
підготовки фахівців відповідно до соціально-економічних вимог і потреб суспільства.
Сучасний стан розвитку туризму потребує якісно-нового кадрового персоналу, здатного
забезпечити конкурентоспроможність продукту туризму, задовільнення потреб різних груп
споживачів туристських послуг. А тому організація підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів сфери туризму має забезпечувати розв’язання таких завдань:
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– оперативне реагування на потреби та вимоги вітчизняного та світового ринку
туристських послуг;
– підготовка висококомпетентних фахівців, конкурентноздатних на сучасному ринку
праці;
– безперервний професійний саморозвиток кадрового персоналу, поглиблення його
професійних знань;
– формування полікультурних знань;
– опанування додатковими знаннями і уміннями в оволодінні конкуренцій ними
професіями;
– організація форм навчальної роботи щодо забезпечення професійної адаптації
фахівців сфери туризму до професійної діяльності в нових умовах праці.
Післядипломна освіта фахівців сфери туризму, складовими якої є перепідготовка і
підвищення кваліфікації, розглядаються як важлива частина неперервної туристської освіти.
Підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму являє собою цілеспрямовану спеціально
орієнтовану і керовану цілісну систему формування спеціального досвіду відповідно до
соціальних запитів і можливостей особистості.
Отже, підвищення професійного рівня кадрового персоналу сфери туризму, як один із
найважливіших заходів активної політики зайнятості населення, сприяє стабільності
економічного зростання, активно впливає на профілактику втрати роботи, забезпечує
розв’язання важливих соціально-економічних завдань.
Проблема удосконалення професійної підготовки кадрів сфери туризму глибоко
досліджується в наукових працях Ф.К. Федорченка, Н.А. Фоменко, Л.І. Поважної та ін. В
наукових працях цих учених розглянуті теоретичні та практичні аспекти неперервної
туристської освіти, її стандартизації та уніфікації, організації практичної підготовки фахівця
туризму. [1; 3; 4]
Однак ґрунтовних досліджень теоретико-методичних засад підвищення професійного
рівня фахівців туризму в умовах неперервної професійної освіти ще недостатньо.
А тому дослідження, спрямоване на вивчення теоретичних та методичних підходів до організації
підвищення професійної кваліфікації є актуальною професійно-педагогічною проблемою.
Отже, об’єктом дослідження вибрано процес підвищення професійної кваліфікації
кадрів сфери туризму.
Предмет дослідження: форми, методи та прийоми організації підвищення кваліфікації
фахівців сфери туризму.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні організаційно-методичних
засад удосконалення фахової підготовки кадрів сфери туризму.
У здійсненні дослідження ми виходили з припущення що процес підвищення
кваліфікації кадрів сфери туризму є ефективним за умови відповідності сучасним соціальноекономічним потребам.
Світовий туризм на початку ХХІ ст. набув надзвичайно стрімкого розвитку. Туристи, які
подорожують світом, лише у 2002 р. витратили в інших країнах 3,6 трильйони доларів США.
За даними Всесвітньої туристської організації туризму нині належить 10 % світового
валового національного продукту, 7 % загального обсягу світових витрат, 11 % світових
споживчих витрат, 5 % всіх податкових надходжень та третина світової торгівлі послугами.
Отже, туристська індустрія це важлива прибуткова економічна галузь.
В Україні приділяється певна увага розвитку туризму як ефективному економічному напряму
діяльності, спрямованому на розв’язання державнозначущих соціально-економічних завдань.
Важливим у цьому є визначення шляхів забезпечення відповідності професійного рівня фахівців
туристської галузі сучасним потребам і вимогам, визначення на цій основі теоретико-методологічних
засад удосконалення туристської освіти в умовах ринку.
У своїх наукових працях В.К. Федорченко зазначає що, туристська освіта в умовах
ринкових перетворень потребує врахування історії становлення і розвитку вітчизняної
системи професійної підготовки, перепідготовки ті підвищення кваліфікації фахівців для
сфери туризму, аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду. Неперервна туристська освіта
має забезпечувати особистісну орієнтовану та професійно-спрямовану освітньо-виховну
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діяльність, сприяти розкриттю творчого потенціалу суб’єктів педагогічного процесу, якісно
забезпечувати туристську галузь України конкурентоспроможними фахівцями за всіма
спеціальностями згідно з суспільними потребами [3, с. 358-366].
Ми повністю поділяємо думку вченого і вважаємо, що ефективність підвищення
кваліфікації працівників туристської індустрії забезпечується дотриманням принципів
неперервності туристської освіти, яка поєднує всі ступені і рівні підготовки фахівців, має всі
необхідні можливості для набуття потрібних знань і умінь.
Відомо, що сучасна система неперервної освіти – це система, яка вирізняється
різноманітністю ринків різноманітних послуг, ступінчастістю та гнучкістю. Показником
розвитку системи є постійне оновлення змісту і форм навчання на всіх ступенях і рівнях,
удосконалення фахової підготовки для всіх освітніх рівнів.
Відповідно до освітньої програми європейського співтовариства Концепція „освіта і
навчання протягом усього життя” є одним із основних принципів державної політики в сфері
туринської освіти. Концепція неперервної туристської освіти визначає державну політику в
системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів туристської галузі.
Ми вважаємо, що відповідними завданнями у підвищенні кваліфікації працівників сфери
туризму є опанування:
– професійними компетенціями стосовно реальних посад та сучасних вимог і потреб
працедавців;
– новітніми інформаційними технологіями у наданні туристських послуг, здійсненні
відповідних професійних дій;
– конкуренційноздатними туристськими професіями.
Важливим у створенні системи підвищення кваліфікації кадрового персоналу сфери
туризму є системне підвищення кваліфікації працівників забезпечуючої інфраструктури.
Сучасні соціально-економічні зміни, інтеграція України до міжнародного співтовариства
потребують також організації міжнародного співробітництва у сфері підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників туристської галузі, врахування професійного досвіду
розвинутих країн світу стосовно удосконалення підготовки фахівців туризму.
Визначення форм підвищення кваліфікації має ґрунтуватися на використанні існуючого
фахового досвіду працівника, розробці на цій основі індивідуальних програм поглиблення
професійної підготовки, набуття сучасних знань і умінь, визначення шляхів адаптації
фахівця до нових умов праці.
Як зазначає М.І. Скрипник, підвищення кваліфікації фахівців туристської сфери
потребує застосовування диференційованого підходу в рамках поглиблення спеціалізації,
збереження та покращення фахового рівня працівника. Підвищення кваліфікації може
передбачати ротацію (переведення на інше адекватне робоче місце) [2, с. 137-145].
На думку Н.А. Фоменко [4, с. 29-34 ], важливим чинником ефективності професійної підготовки
кадрового персоналу туризму є організація виховної роботи за такими напрямами:
– забезпечення цілісності процесу виховання в туризмі і взаємозалежності його
компонентів за умови, що туристське виховання керується предметною реалізацією ідеалів,
класичних законів виховання;
– забезпечення визначальної ролі спілкування у вихованні, формуванні позитивних,
емоційно-насичених емоцій;
– полікультурне виховання;
Ми цілком погоджуємося з думкою автора і вважаємо, що важливим напрямом у підвищенні
професійної кваліфікації працівників туризму є організація спеціальних виховних заходів, спрямованих
на формування особистісних компетенцій сучасного фахівця туризму.
Основним завданням підвищення професійної кваліфікації фахівців туризму має бути
забезпечення потрібного рівня компетентності щодо здійснення професійних дій у
відповідності до сучасних професійних стандартів, потреб і вимог працедавців.
На нашу думку ефективне функціонування системи підвищення кваліфікації фахівців
сфери туризму має передбачати дотримання таких принципів:
– прогностичності навчання, спрямованого на застосування сучасної наукової і
професійної інформації щодо нових форм організації праці, якості туристських послуг;
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– модульний підхід в організації підвищення кваліфікації кадрового персоналу;
– організація індивідуально-групової форми підвищення професійного рівня фахівців
сфери туризму;
– використання активних форм і методів в організації теоретичного і практичного навчання;
– залучення до навчального процесу провідних фахівців галузі туризму, працівників
органів виконавчої влади, провідних науковців, працедавців та інших працівників, котрі
займаються дослідженням ринку праці та виявленням чинників якості туристських послуг;
– забезпечення зворотнього зв’язку як в організації підвищення кваліфікації, так і після
закінчення навчання;
– здійснення вхідного і вихідного контролю рівня професійної підготовки фахівців
сфери туризму з подальшим застосуванням отриманих знань і умінь у професійному
саморозвитку персоналу;
– застосування інноваційних технологій у підвищенні професійної кваліфікації фахівців
сфери туризму.
Важливим в удосконалення фахової підготовки в сфері туризму, як зазначає
Л.І. Поважна, є розробка форм практичного навчання з моделюванням реальних
професійних дій в умовах навчально-виробничих комплексів, котрі моделюють реальні
умови праці [1, с. 119-135].
Ми повністю підтримуємо наукові думки автора і вважаємо, що важливою передумовою
ефективності підвищення професійного рівня є зорієнтування навчального процесу на
реальні умови праці.
На нашу думку ефективним у цьому може бути проведення практичних занять в системі
сучасних туристських, готельних комплексів, санаторно-курортних закладів, опанування
інтегрованими професіями. Це сприятиме покращенню адаптації фахівців у здійсненні
професійної діяльності в нових умовах праці.
Професійне самовизначення фахівця туризму – це гнучке опанування потребами сучасного
споживача туристських послуг, постійне удосконалення компетентності, емоційно-вольової та
моральної сфери, самостійність у виконанні завдань діяльності, прогностичне бачення результатів
власної праці щодо конкурентоспроможності продукту туризму.
У забезпеченні відповідного професійного рівня важливим є визначення методів і
підходів щодо формування знань і умінь певних компетенцій сучасного фахівця туризму.
Все це вимагає проектування відповідного змісту, конкретних методик теоретичного і
практичного навчання. Причому відбір змісту навчання потребує попередньої розробки
професійних моделей фахівця туризму на основі аналізу його професійної діяльності.
Обов’язковим є моделювання у навчальному реальної професійної діяльності. Професійне
навчання на такій основі сприятиме підвищенню рівня професійних знань і умінь, їх
відповідності сучасним потребам і вимогам.
Таким чином, аналізуючи вищезазначене можна зробити висновок, що підвищення
професійної кваліфікації кадрового персоналу туристської індустрії має здійснюватися з
урахуванням аналізу сучасних соціально-економічних потреб суспільства, за умови
неперервності підвищення професійного рівня фахівців туристської галузі. Суттєвими
чинниками ефективності цього процесу є формування потрібного рівня компетентності
фахівця щодо здійснення професійних дій, емоційно-моральної підготовки у діловому
спілкуванні та роботі зі споживачами туристських послуг. Основними підходами в
організації цієї форми навчання є індивідуально-групова підготовка, котра враховує
професійний досвід працівників, їхні здатності та можливості. Обов’язковим є відтворенням
у навчальному процесі реальних умов праці, забезпеченням гнучкості і мобільності
кадрового персоналу туризму на вітчизняному та світовому ринках праці.
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Є.В. Громов
м. Вінниця
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ
У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
У сучасному світі вже не ставиться під сумнів необхідність використання
обчислювальної техніки в процесі навчання іноземним мовам. З інформаційної точки зору
мистецтво навчання може розглядатися як найбільш ефективна організація спілкування того,
хто навчається із знаннями, а головна мета сучасної освіти – навчити людей ці знання
видобувати, систематизувати і використовувати у повсякденному житті.
Якщо розглядати сучасні персональні обчислювальні машини не просто як засіб
технічної підтримки навчального процесу, а як устаткування, що здатне виконувати
педагогічні функції, а також таке, що містить у собі конкретні знання з можливістю їхньої
передачі в процесі діалогу з учнями, то можна виділити різні способи використання
комп’ютерів у процесі навчання:
 комп’ютер – помічник викладача. У цьому випадку навчальний процес будується у
відповідності з традиційним змістом освіти та методами передачі знань від викладача до учня.
Навчальні програми, що використовуються при цьому, лише моделюють деякі завдання, теми,
розділи курсу, що вивчається, та спілкуються з учнями за доволі жорстким сценарієм. За цих умов
превалює груповий метод навчання в традиційних групах, класах тощо.
 комп’ютер – викладач. За цих умов також моделюється традиційна методика навчання
і будується жорсткий план процесу. Однак відповідні навчальні програми спрямовані на
навчання цілому курсу (інформатиці, англійській мові, таке інше). Як правило, вони
призначені для індивідуалізованого навчання (частіше за все – в домашніх умовах).
 комп’ютер – джерело знань та оцінювач знань учня. В цьому випадку
використовується так звана альтернативна педагогіка, коли учень, виходячи із цілей
навчання та своїх можливостей, спираючись на власні знання та досвід, звертається до
комп’ютера як до носія необхідної для нього інформації або як до оцінювача отриманих
учнем знань. Такий спосіб можна використовувати як при груповому, так і при
індивідуалізованому навчанні в межах дистанційної освіти.
Методики створення комп’ютерних навчальних програм, що можуть використовуватися
як помічники викладача, детально розглянуті в роботах Зубової І.І., Карамишевої Т.В.,
Корнєєва Л.А., Міхневіч А.Я., Нелюбіна Л.Л., Піотровської А.А., Полілової Т.А. та
Потапової Р.К. Особливості ж організації навчальних програм, що використовують двома
іншими способами, потребує більш детального розгляду.
Комп’ютерні програми індивідуального навчання іноземним мовам
Комп’ютерні програми індивідуального навчання іноземним мовам зазвичай становлять
собою певні закінчені курси, що призначені для використання, починаючи з перших етапів
навчання іноземній мові і на послідуючих етапах удосконалення мовних навичок. Від
програм, що призначені для підтримки навчання, вони відрізняються тим, що мають
повністю замінити викладача в навчанні іноземній мові. Ця особливість примушує
створювачів цих програм формувати ірраціональну інтуїтивно-креативну діяльність
викладача, наблизити процес навчання за допомогою подібної навчаючої програми до
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реального процесу навчання з викладачем. Серед значної кількості вимог до комп’ютерних
програм індивідуалізованого навчання, найбільш важливими з педагогічної точки зору є:
 суміщати в собі навчаючу, контролюючу та пошукову функції;
 спиратися на сценарії, що наближені до звичайного традиційного процесу навчання;
 максимально використовувати принцип наочності та досяжності, тобто виводити на
екран монітора не тільки текст, а й звук, ілюстрації, відео і т.п.;
 мати засоби швидкого та об’єктивного оцінювання знань навіть у випадках, коли
відповідь учня досить далека від найбільш очікуваної;
 містити можливості підлаштування програми під конкретного учня (вибір способу
подання нового матеріалу, типу вправ, швидкості відповідей і.т.п.)
Як правило, навчальні програми, що використовуються для індивідуального навчання,
реалізуються у вигляді так званих мультимедійних навчальних програм. Слово
мультимедійний вперше з’явилося у англо-російському словнику видання 1969 року і зовсім
не мало лексичного зв’язку з комп’ютерною термінологією. В ті часи урок називався
мультимедійним, якщо в ньому були використані і розповідь вчителя, і магнітофонні записи,
і кіно, і слайди, тобто будь-які технічні засоби навчання. Нині під мультимедійною
навчальною програмою розуміють комп’ютерну програму, що використовує текст, звук,
колір, графіку та рух. Визначення звук містить мову, музику, їхні комбінації (музика-мовиспіви), а також різноманітні звукові ефекти. Графіка в таких програмах може бути
представлена різними малюнками, геометричними фігурами, символами, фотографіями та
сканованими зображеннями. Рух в мультимедійних програмах представлений у вигляді
послідовності статичних елементів (кадрів) і може бути поділений на три види: відео,
квазівідео і анімація. Відео – це послідовність чорно-білих або кольорових фотографій, що
пропускається на екрані монітора зі швидкістю 24 фотографії на секунду. Квазівідео – це теж
послідовність кадрів, але вона рухається зі швидкістю 6-12 фото на секунду. Анімація – це
проста послідовність мальованих зображень. Такі програми дають можливість активізувати
різноманітні канали перцепції інформації та підвищують ступень запам’ятовування і
засвоєння навчального матеріалу.
У цілому процес створення мультимедійних навчальних програм містить такі етапи:
 поділ всього курсу, що пропонується для вивчення, на визначену кількість тем і підтем;
 підбір для кожної теми і підтеми певного лексичного та граматичного матеріалу;
 створення для кожної теми або підтеми набору сценаріїв, в межах яких будуть
засвоюватись лексичний матеріал та граматичні правила. Такі сценарії мають включати звук,
графіку та рух;
 підбір у відповідності до сценарію необхідних текстів, аудіо- та відео матеріалів;
 програмування сценаріїв. Ця робота може виконуватися висококваліфікованими
програмістами на різноманітних мовах програмування та за допомогою спеціальних
інструментальних систем для розробки та редагування навчальних програм.
Задачі створення ефективних мультимедійних програм для вивчення іноземних мов
можуть успішно вирішуватися тільки великими колективами, що складаються із досвідчених
викладачів іноземних мов, методистів, психологів, програмістів. До ряду найбільш успішних
фірм такого роду відносяться фірми “Seracuse Language System”, “Compulink”, “Foreign
Language Software Company”, “Macmillan Heinemann” та інші.
Мультимедійну навчальну програму з іноземної мови можна охарактеризувати
наступними дидактичними параметрами:
 тип користувача;
 призначення програми;
 кількість розділів, тем і підтем у програмі;
 мова коментарів та підказок;
 кількість одиниці словника;
 способи представлення одиниць словника;
 логічний об’єм курсу в годинах (тривалість послідовного прослуховування всього
звукового матеріалу програми без повторень);
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 кількість ілюстрацій.
Крім того, кожну програму можна охарактеризувати низкою технічних параметрів:
 об’єм навчального тексту у Кб;
 об’єм пам’яті у Мб, що зайнятий під звукові фрагменти;
 об’єм відео фрагментів у Мб;
 формат відео, аудіо та ілюстрацій.
Детально ці параметри описані в працях Садояна Р.Е. та Поваляєва Е.І.
По типу користувачів виділяють мутьтимедійні навчальні програми для: а) дітей; б) молоді та
дорослих; в) для бізнес-застосування; г) спеціалізовані програми.
За напрямами призначення такі програми ділять на програми: а) для ігор; б) для початкового
навчання мові; в) для удосконалення мовних навичок; г) для складання різноманітних іспитів; д) для
роботи з діловими текстами.
Зокрема, для початкового навчання англійській мові молоді та дорослих можна
використовувати такі мультимедійні програми, як Bridge to English, Репетитор English,
Професор Хіггінс, Learn to Speak English, Everyday English in Communication, Talk to Me,
Triple Play Plus. Для вдосконалення знань англійської мови корисними є такі програми:
Complete English, English for Communication, English Gold, English Platinum.
Удосконалення знань англійської мови дорослими в галузі бізнесу можна шляхом
використання мультимедійних програм Business English та EBC (English Business Contracts).
Їхня структура та можливості дуже добре описані в роботах Алєксеєва Г.І. та Поваляєва Е.І.
Прикладом спеціалізованих мультимедійних навчальних програм, орієнтованих на
молодь та дорослих та призначених для складання міжнародного тесту на володіння
англійською мовою як іноземною (TOEFL), є програма The Heinemann TOEFL.
Для того, щоб уявити можливості мультимедійної навчальної програми, проаналізуємо
програму English Gold. Програма орієнтована на вдосконалення володіння англійською
мовою молоді та дорослих та включає п’ять розділів: Фонетика, Граматика, Словник,
Діалоги та Фільм – загалом 144 уроки. Коментарі та підказка оформлені рідною мовою.
Словник містить 12000 слів. Кожна словарна одиниця представлена у письмовому та
звуковому виглядах, а також у вигляді зображення предмета. Логічний об’єм звуку складає
близько 100 годин. Програма містить більше 2000 ілюстрацій.
За подібною схемою можна охарактеризувати та проаналізувати ефективність будь-якої
мультимедійної програми, що використовуються для індивідуалізованого навчання іноземній мові.
Дистанційне навчання іноземним мовам
Як було зазначено вище, спосіб використання комп’ютера як джерела знань та
оцінювача знань учня по завершенні процесу комп’ютеризованого навчання реалізуються в
системі дистанційного навчання. В самому загальному сенсі дистанційне навчання – це
навчання на відстані, тобто в ситуації, коли учень відділений від викладача у просторі або
часі. В розумінні більшості викладачів це поняття ідентично заочному навчанню. Сьогодні є
доволі багато підходів щодо визначення даного поняття (в роботах Дмитренко В.І., Гуревича
Р.С., Потапової Р.К.). Синтезуючи всі ці підходи, можна запропонувати наступне визначення
поняття дистанційного навчання: це нова форма організації навчального процесу, що
поєднує в собі традиційні та нові інформаційні технології навчання, які базуються на
принципі самостійного одержання знань, та використовує головним чином
телекомунікаційні засоби надання учневі навчального матеріалу та інтерактивну взаємодію
учнів та викладачів як безпосередньо в процесі навчання, так і під час оцінювання отриманих
ними в процесі навчання знань та навичок. Дистанційне навчання – це основна складова
дистанційної освіти, яка, в свою чергу, зумовлює наявність засобів прийому та передачі
даних, єдиних потоків їхньої взаємодії, відповідного програмного забезпечення, групу
адміністративного управління.
Є різні підходи до класифікації видів та моделей дистанційного навчання. Найбільш
оптимальною здається класифікація, що залежить від способів донесення учневі навчального
матеріалу та принципів спілкування з викладачем.
Інтерактивне телевізійне навчання. В даному випадку викладач проводить заняття в
одному з класів, де встановлена відеокамера, і урок за допомогою телевізійних кабелів
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передається в іншу будівлю, інше місто, області, державу. За допомогою телевізійних
каналів (або пересилки відео- та аудіокасет) учням передається також навчальний матеріал та
завдання. Перевірка знань з видачею відповідних атестатів та дипломів здійснюється під час
особистого спілкування викладача зі студентами (учнями). Такий спосіб дистанційного
навчання широко використовується нині в Сполучених Штатах Америки. Найбільш відомим
в цьому аспекті навчальним закладом є Національний технологічний університет. Він є
центром дистанційної освіти штату Колорадо і об’єднує 40 дистанційних шкіл,
розташованих на його території. Для такого типу навчання в США активно використовується
і Система громадського телерадіомовлення. Навчальні курси з бізнесу, управління,
різноманітних галузей науки передаються чотирьма освітніми каналами і доступні всім
жителям країни.
Дистанційне навчання з використанням носіїв навчальної інформації на компакт-дисках.
Для отримання будь-яких консультацій у викладача широко використовується глобальна
комп’ютерна мережа Інтернет. Перевірка знань та навичок в цьому випадку, як і в першому
виді дистанційного навчання, здійснюється під час особистих контактів учнів з викладачем.
Дистанційне навчання з широким використанням телекомунікаційних мереж. У цьому
випадку як передача знань учням, так і перевірка їхніх знань та навичок здійснюється в
інтерактивному режимі роботи з глобальною мережею Інтернет. У центрі такого процесу
навчання знаходиться самостійна пізнавальна діяльність учня (самостійне вивчення, а не
викладання). Так визначають два основних варіанти взаємодії учня та навчального центру:
на основі World Wide Web (WWW) та в режимі відео конференції.
На першому етапі в групі адміністративного управління абітурієнт оформлює відповідні
документи, сплачує за навчання та одержує наступну інформацію:
 координати викладачів, які будуть надавати йому індивідуальні інтерактивні
консультації через Інтернет з кожної з навчальних дисциплін;
 пароль для доступу до мережевої електронної бібліотеки (якщо така є).
На другому етапі – етапі вступних іспитів – використовується спеціальна інтерактивна
підсистема тестування абітурієнтів з різних дисциплін, що зазначені як вступні. Абітурієнти,
які пройшли це тестування, включаються до числа зарахованих.
Третій етап – етап безпосереднього навчання. Перший крок такого навчання пов’язаний
з вибором конкретного набору навчальних дисциплін, що входять до навчального плану тієї
чи іншої спеціальності. З кожної дисципліни учень одержує набір навчально-методичних
матеріалів, що виконані у вигляді гипертексту (способу представлення усіх типів інформації
у вигляді послідовності вузлів, що пов’язані один з одним за допомогою асоціативного, а не
послідовного зв’язку).
У процесі навчання з кожного розділу учень виконує тест, який за допомогою
електронної пошти передається закріпленому викладачу. На разі необхідності учень
може одержати консультації електронною поштою або через Інтернет у режимі on-line.
Після позитивної оцінки всіх проміжних тестів з усіх розділів навчальної дисципліни
учень може допущений до складання іспиту з дисципліни. Такий іспит може
проводитись як у письмовій формі через електронну пошту, так і в усній формі в
регіональних навчальних центрах, де учень та викладач зустрічаються особисто. П ісля
виконання подібної процедури з кожної дисципліни, учень одержує сертифікат про
отримання тієї чи іншої спеціальності.
Ефективність дистанційного навчання багато в чому залежить від структури навчальнометодичних матеріалів з кожної з дисциплін, що вивчаються. Методистами розроблені спеціальні
положення щодо створення подібних комп’ютерних навчально-методичних матеріалів. Усе вище
сказане стосується і проблеми дистанційного навчання іноземним мовам.
Незважаючи на те, що в останні роки ідея дистанційної освіти знайшла значну
підтримку в усьому світі, в її практичній реалізації все ще є ціла низка суттєвих
труднощів. Найбільш принципова з них заключається у тому, що традиційне навчання
становить процес передачі знань від викладача учневі, а у випадку дистанційного
навчання відбувається передача не знань, а інформації. Говорячи про реалізацію
процесу дистанційного навчання в аспекті іноземних мов можна зазначити, що метою
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такого навчання є не стільки знання про сам предмет вивчення (тобто про мову – мовна
компетенція), скільки засвоєння відповідних навичок та умінь у різних видах
мовленнєвої діяльності на базі знань про спосіб діяльності (комунікативна
компетенція). Можливості комп’ютера під час навчання усному мовленню детально
досліджені у цілій низці робіт Р.К. Потапової. А те, наскільки швидко та ефективно
інформація, що передається за допомогою телекомунікаційних каналів, перетвориться у
знання, залежить від можливості учня її самостійно інтерпретувати. Останнє, у свою
чергу, пов’язано із попередніми (базовими) знаннями учня, його освітою, життєвим
досвідом тощо. До того ж, як відмічають психологи, інформація, що представлена на
екранах моніторів, відрізняється якостями, що відрізняються від тих, що має
інформація, що подана у книжках, фільмах, на слайдах. Спеціалісти з дистанційного
навчання пропонують провести дослідження інформаційного поля кожного учня
шляхом спеціальної вибудови навколишнього інформаційного середовища, що оточує
кожного учня.
Ще одна трудність пов’язана із необхідністю організації принципово іншої структури
навчального матеріалу, що використовується при дистанційному навчанні. На першому
плані тут з’являється так звана „самостійна пізнавальна діяльність учня” (навчання, а не
викладання).
Наступна проблема дистанційного навчання із максимальним використанням
телекомунікаційних мереж пов’язана з необхідністю оволодіння учнем навичками роботи з
обчислювальною технікою.
Є ще ціла низка проблем, які достатньо глибоко висвітлені у спеціальних дослідженнях
Дмитренко В.І., Полат Е.С. та Климова А.І.
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ЩОДО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МНС УКРАЇНИ
Наявна статистика причин виникнення пожеж показує, що біля 25% із них спричинені
явищами електромагнітного походження. Пожежі від електричних виробів у загальній
кількості пожеж в Україні мають значну питому вагу і знаходяться на другому місці після
пожеж, спричинених необережним поводженням з вогнем. Із 1999 по 2003 роки частка
пожеж від електричних виробів коливалася в межах від 20,4 % до 25,6 %, з яких біля 40%
виникали через несправності електропроводок [1].
Основними причинами виникнення таких пожеж є:
– порушення правил експлуатації електронагрівальних приладів та освітлювальних
приладів;
– перевантаження силових і освітлювальних мереж житлових, громадських та
виробничих будівель та споруд;
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– короткі замикання в електричних мережах, зумовлені пробиттям ізоляції, особливо в
місцях з’єднань і ручного накладання ізоляційних шарів або пошкодження ізоляції.
Такий стан справ ставить низку задач перед фахівцями пожежної безпеки під час
проведення наглядово-профілактичної діяльності успішність і ефективність вирішення яких,
у першу чергу, залежить від рівня їхньої фундаментальної і професійної підготовки у вищих
навчальних закладах системи МНС України. Основні відомості у цьому напрямі майбутні
фахівці із профілактично-наглядової та рятувальної діяльності отримують під час вивчення
відповідних спеціальних предметів, у тому числі загальної електротехніки (30 год) та
пожежної профілактики в електроустановках (64 год), включаючи практичні та лабораторні
заняття.
Розв’язання задачі. На підставі проведеного опитування встановлено, що 73% опитаних
висловлюють потребу в ґрунтовнішому і ширшому викладі даного курсу (опитувалися
практичні працівники наглядово-профілактичних та нормативно-технічних підрозділів (Г)У
МНС з 24 областей України – випускники відомчих навчальних закладів).
Курс електротехніки та пожежної профілактики електроустановок згідно з нині чинними
навчальними планами є надзвичайно обмежений, оскільки кількість виділеного часу на його
вивчення становить лише біля 2% від загальної кількості навчального часу підготовки
фахівця за спеціальністю „Пожежна безпека”.
Використовуючи принципи формування навчальних планів для підготовки таких
спеціалістів, виходячи із задач, які доводиться розв’язувати у першу чергу практичним
працівникам у своїй повсякденній діяльності, було розроблено анкети анонімного
опитування практичних працівників наглядово-профілактичного та пожежнорятувального напряму з різним стажем роботи. Зміст питань та результати обробки
анкетного опитування наведено у таблиці 1.
Анкетами охоплено низку питань, відповіді на котрі дозволяють з ’ясувати ключові
теми та розділи з електротехніки, електрообладнання та електричних мереж, які
доцільно планувати для якісної підготовки спеціалістів виходячи із потреб часу. Серед
них важливою є потреба фахівців із пожежної профілактики у фаховій співпраці зі
спеціалістами-електриками, та коло питань і задач, які під час такої співпраці необхідно
вирішувати.
Особливо відчутною потреба у фаховій підготовці спеціалістів МНС України за
даним напрямком відчувається на сьогодні, коли електрифікація охопила майже всі
види діяльності людини, зокрема, у побуті, в офісі та на теренах малого і середнього
бізнесу, транспорті, гірничо та хімічній галузях і ін. Обслуговуванням
електроустаткування часто займаються недостатньо кваліфіковані, або без відповідної
кваліфікації працівники, які засвоїли знання з електротехніки у кращому випадку в
обсязі курсу фізики за середню школу та на рівні аматорів, які не розуміють суті
електромагнітних процесів та структури побудов сучасних перетворювачів електричної
енергії в інші види та мереж для підведення й розподілу електричної енергії. Це вимагає
від працівників наглядово-профілактичного напряму розуміння принципу дії (89%) та
надійності електрообладнання (56%) опитаних.
Практика показує, що значна кількість сучасних офісних та побутових пристроїв,
які надходять в Україну (комп’ютери, сканери, копіювальні апарати, цифрові
фотолабораторії, кондиціонери та ін.), не забезпечені необхідними інструкціями із
вказанням правил приєднання до живильних мереж і їх безпечної експлуатації. Таке їх
використання також є причиною загорань. Зокрема, коли йдеться про надійність
електрообладнання, то практично оцінити його неможливо без глибоких знань
особливостей даного обладнання, які переважно визначаються принципом дії. Разом з
тим, в основу принципу дії всіх електротехнічних пристроїв покладені фундаментальні
закони електротехніки. Зрозуміло, що це вимагає вивчення основ електротехніки,
зокрема, теорії електричних і магнітних кіл, особливо, трифазних кіл, котрі є основою
трифазних систем електропостачання та каналізації електричної енергії на
підприємствах різного відомчого підпорядкування.
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Таблиця 1
Результати опитування (на питання 2,4,5,8,9 дозволялося давати кілька відповідей)

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Відповідь

2
3
Чи вирішуєте Ви у своїй
Так
діяльності питання з
ні
електротехнічним
персоналом підприємств?
не часто
Чого стосуються питання Принципу дії електрообладнання
профілактичного напряму, принципових і монтажних схем
які Ви вирішуєте з
електропостачання
енергетиками?
типів комутаційних апаратів
Ваш варіант
Якою мірою Ви
часто
використовуєте знання
інколи
електротехніки у своїй
практичній діяльності?
не використовую
Які теми курсу
принцип дії асинхронних машин
„Електротехніка та
принцип дії трансформатора
пожежна профілактика”,
умови експлуатації
на Ваш погляд, є
трансформаторів
важливими для питань
умови експлуатації
пожежної профілактики?
електродвигунів i
освітлювальних мереж
Які розділи
методи розрахунку
електротехніки, на Ваш
електромереж
погляд, найбільше
трансформатори та
потрібні у практичній
електродвигуни
діяльності?
вибір апаратів захисту
освітлювальна апаратура
розрахунок струмів короткого
замикання
Який відсоток об’єктів на
0-5%
Вашій території
10-30%
обслуговування містить
вибухонебезпечні зони?
30-50%
Який відсоток об’єктів на
0-5%
Вашій території
10-30%
обслуговування містить
пожежонебезпечні зони?
30-50%
Під час роботи з
вміння читати схеми
електротехнічною
маркування електрообладнання
частиною документації на вимоги Правил будови
об’єкти, які знання Вам
електроустановок
найпотрібніші?
Ваш варіант
Для вирішення питань
трансформаторні підстанції та
ПТО, на Ваш погляд, які
ввід
частини електроустановок розподільчі шафи
найпроблематичніші?
апарати захисту електромереж
силові агрегати
системи освітлення
кабельно-провідникове
обладнання
Ваші пропозиції щодо
збільшити час проведення
викладання курсу
практичних занять на ЕТУ
„Електротехніка та
промислових і цивільних
пожежна профілактика”
об’єктів
збільшити час проведення
лабораторних робіт
інші
Всього

Кількість
відповідей
працівників
із стажем 25p(122)
5
76
10

Кількість
відповідей
працівників
із стажем
>5p(87)
6
7
83
232
0
28

Всього

Питання

Кількість
відповідей
працівників
із стажем
<2p (123)
4
73
18
32
11

36
35

4
26

72
72

105
71
10
79
39

55
9
22
61
50

36
12
0
60
27

196
92
32
200
116

5
9
15

11
12
13

0
7
0

16
28
28

91

25

40

156

115

98

23

236

8

11

13

32

38
106
91

26
63
32

8
47
21

72
216
144

43
29
84

31
34
72

6
32
48

80
95
204

10
28
43

16
12
61

7
9
64

33
49
168

52
61
52

49
53
26

14
18
30

115
132
108

56
25

60
4

28
11

144
40

39
37
62
46
45

27
34
39
26
15

38
29
15
0
4

104
100
116
72
64

51

36

13

100

69

41

28

138

50
14

45
37

37
34

132
85
332
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Для фахового читання схем електропостачання під час технічної експертизи проекту
важливо знати особливості структур та побудови електричних мереж залежно від їхнього
функціонального призначення та умов оточуючого середовища згідно з вимогами
нормативних документів [2; 3; 4]. Основні положення та вимоги до побудови електромереж
також ґрунтуються і сформульовані на основі аналізу електромагнітних процесів у силовому
електрообладнанні з використанням теорії електромагнітних кіл.
Проведення пожежно-технічного обстеження електрообладнання наявних об’єктів вимагає
глибоких знань методів розрахунків режимів роботи електричних кіл з метою вибіркової перевірки
правильності вибору силового обладнання, електропроводок. Одночасно вказані розрахунки
дозволяють оцінити правильність вибору встановлених засобів та апаратів захисту силових і
освітлювальних мереж від ненормальних і аварійних режимів роботи. У цьому випадку важливим є
вміння виконати такі розрахунки або, принаймні, кваліфіковано їх перевірити. Це вимагає знання
методів розрахунків хоча б найпростіших розгалужених електричних кіл та параметрів заступних схем
електромагнітних апаратів.
Наступний аспект у діяльності працівників МНС України полягає в експертизі
електротехнічної частини проектів споруджуваних об’єктів. На даному етапі спеціалісти
повинні на належному технічному рівні вміти оцінити відповідність прийнятих
проектних рішень стосовно електрообладнання, яке, до того ж, визначається умовами
технологічних процесів відповідних приміщень та вибухо- і пожежонебезпекою
середовища (у 62% опитаних такі об’єкти становлять 10-30% на території
обслуговування). Тут повинні бути особливо високий професіоналізм працівників для
ефективного і своєчасного запобігання до моменту введення в експлуатацію
електроустаткування можливих надзвичайних ситуацій. Для цього від практичних
працівників вимагається вміння читати креслення і схеми електроустановок, самостійно
розібратися у структурі електричних мереж і схем живлення різноманітних споживачів,
зокрема, систем автоматики та захисту електроустановок (25% і 42% відповідно); знання
прийнятих згідно зі стандартами позначень і номенклатуру силового та іншого
електрообладнання, протипожежних вимог і норм та їх застосування (21% і 32%
відповідно).
Цей обсяг знань переважно набувається і засвоюється під час проведення
лабораторних і практичних занять та виконання курсових і дипломних робіт чи проектів.
Для формування вказаних знань і навичок велике значення має практика на діючих
об’єктах та в пожежно-рятувальних підрозділах МНС України.
Набуті теоретико-практичні знання за рахунок глибокого вивчення і засвоєння теорії
електричних кіл, принципу роботи електричних машин і апаратів та особливостей
влаштування електромереж дозволяють успішно вирішувати задачі пожежної
профілактики в електроустановках і, відповідно, запобігти великим матеріальним збиткам
та людським жертвам за рахунок суттєвого зменшення кількості пожеж, зумовлених
електроустановками.
Це й визначає роль і місце курсу електротехніки у підготовці спеціалістів МНС. У
зв’язку з цим авторами виноситься дискусійна пропозиція для методичних рад ВНЗ системи
МНС України щодо суті, змісту і рівня електротехнічної підготовки фахівців.
З метою суттєвого поліпшення якості підготовки випускників вищих навчальних
закладів системи МНС України з пожежної профілактики електроустановок пропонується
розробити і впровадити в навчальний процес курс, який складається з трьох частин, а саме:
– частини курсу теорії електричних і магнітних кіл;
– частини курсу який містить розділи з електростатичних та динамічних машин,
комутаційних і захисних апаратів, освітлювальних пристроїв, а також електричних мереж;
– частини курсу пожежної профілактики та безпеки експлуатації електроустановок.
Висновок. Для реалізації навчальної дисципліни в такому обсязі, за попередніми підрахунками,
необхідно виділити для аудиторних занять 212 годин, а для самостійної роботи – додатково 96 годин,
що в сукупності становить 4% від загального ліміту навчального часу. Сюди входить також час для
виконання курсової роботи і підготовки до лабораторних і практичних занять. Авторами здійснено
конкретний розподіл годин на всі види занять, із врахуванням контрольних заходів. Такий розподіл
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може бути лише як типовий, але при потребі змінюватися, залежно від спеціальності, яку набувають
курсанти і студенти під час навчання.
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України. – 2004. – № (2) 5.– С. 116-121.
2. Правила устройства електроустановок. Минэнерго СССР. – 6-е изд. Перераб и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 648 с.
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УДК 371
Ж.В. Давыдова
м. Харьков
ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ МИКРОГРУПП КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Современные процессы развития общества, предполагающие развитие межкультурных отношений,
ориентация Украины на евроинтеграцию ставят необходимость создания единого лингвистического
пространства. В этой связи одним из важнейших направлений образовательного процесса является
подготовка специалистов, осуществляющих свою деятельность на межгосударственном уровне. Эти
специалисты должны соответствовать целому ряду требований, наиважнейшими из которых является
уровень достаточно высоких навыков, как в профессиональной, так и в языковой компетенции. Это
предполагает усовершенствование существующих и разработку новых методов подготовки
специалистов, осуществляющих свою деятельность на различных уровнях международного
сотрудничества, в частности специалистов международных экономических отношений.
Одним из этапов эффективного обучения является правильное распределение обучаемых по группам
и создание внутри этих групп микроклимата, благоприятного для успешного овладения языком.
Об объединении обучаемых со сходным базовым уровнем говорил выдающийся российский
педагог Пётр Лесгафт. Он утверждал, что педагог должен следить за тем, чтобы обучаемые брались
только за те дела, которые им под силу. Иначе у них начинает развиваться лень, потому что пропадает
интерес к непосильной работе [3]. Выдающийся отечественный учёный и педагог О. Духнович
придавал особое значение доступности знаний обучаемым и советовал принимать во внимание их
возрастные и психологические особенности при определении содержания обучения. О.В. Духнович
разработал и предложил организацию учебного процесса, а именно: практиковать на занятиях
групповую работу учеников, поделив класс на три группы (обучаемые средних способностей,
наиболее сильные и самые слабые). На преподавателя в этом случае возлагались задачи работы с
этими группами не только фронтально, но и дифференциально, чтобы обеспечить соответственное
развитие каждого обучаемого [2].
Зарубежные и отечественные ученые-педагоги подчеркивают необходимость обучения в
сотрудничестве. Теория Л.С. Выготского заключается в том, что ребенок только в общении со
взрослыми или другими детьми учится разговаривать [1]. Он также отметил, что при взаимодействии
дети стремятся контролировать действия друг друга. Forman&Cazden отметили, что когда студенты
работают над сложными заданиями, они помогают друг другу, также как взрослые помогают детям
[4]. В таких заданиях диалог заключается во взаимном регулировании. Вместе они могут решать
сложные проблемы, которые невозможно решить, работая независимо друг от друга. Американские
учёные Johnson & Johnson разграничивают такие понятия как совместная работа (анг. Collaboration) и
сотрудничество (анг. Cooperation) [5]. При этом они отмечают, что сотрудничество – это форма
совместной работы для достижения общих целей. Совместная работа может проходить как в больших,
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так и в малых группах, а сотрудничество относится в первую очередь к малым группам студентов,
работающим вместе. Исследователи также подчёркивают преимущества обучения в сотрудничестве
над конкурентным и индивидуализированным обучением. По сравнению с конкурентной и
индивидуальной работой, сотрудничество является залогом более высоких групповых и
индивидуальных достижений и возникновения новых целей и способов решения проблемы. К тому
же, студенты, работающие в сотрудничающих группах, имеют более высокую внутреннюю
мотивацию, интеллектуальную любознательность, заботу о других и более устойчивое
психологическое состояние.
К сожалению, традиционное распределение по группам не даёт значительных
результатов. На самом деле, многим педагогам и учебным заведениям до сих пор не удалось
внедрить в учебный процесс сотрудничество, так как они не полностью осознали
необходимость того, что навыкам работы в сотрудничестве необходимо обучать и постоянно
применять на практике, особенно когда студенты привыкли работать самостоятельно и
конкурировать в борьбе за оценки.
На сегодняшний день исследователями недостаточно полно рассмотрены основные принципы
формирования микрогрупп при создании максимально благоприятной атмосферы сотрудничества и
обучения, особенно это актуально применительно к обучению иностранным языкам. Кроме того,
недостаточно внимания уделяется психологической совместимости членов группы, что является
необходимым условием функционирования взаимодополняющих микрогрупп, работающих в
сотрудничестве.
Целью данной статьи является исследование основных принципов формирования
взаимодополняющих микрогрупп, работающих в сотрудничестве при обучении иностранным языкам,
для повышения эффективности данного процесса.
Основой формирования таких групп является учет индивидуальных навыков обучаемых. Во всех
случаях обучения языку, как способу общения, необходимо говорить о коммуникативной подготовке,
которая заключается в способности восспринимать и передавать информацию. Таким образом, в
состав понятия языковая подготовка входят такие компоненты как умение говорить, слушать и
понимать иноязычное говорение, читать и писать. Анализ результатов знаний студентов показывает,
что относительно каждой из указанных характеристик языковой подготовки существуют
существенные расхождения, причем они проявляются как на начальном этапе обучения, так и на
завершающем. В связи с этим возникла необходимость анализа способности студентов воспринимать
и создавать речь. Для этого был проведен тестовый контроль для оценки преобладания каждого из
типов навыков внутри сформированных базовых групп (табл.1)
Таблица 1
Распределение учащихся по преобладанию конкретных навыков
А группа В группа
С группа D группа Всего
(12чел.)
(14 чел.)
(13чел)
(12 чел.)
(51 чел.)
Преобладающий
тип речевой
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
деятельности
письмо
3
25
4
29
2
15
2
17
11
22
аудирование
2
17
3
21
3
23
2
17
10
20
говорение
3
25
5
36
4
30
4
33
16
31
чтение
4
33
2
14
4
30
4
33
14
27
Анализ данных таблицы показывает, что распределение обучаемых по преобладанию
конкретных навыков в составе базовых групп было практически одинаковым. Наличие в
каждой из групп не менее 2 студентов с преобладанием каждого из навыков позволяет
осуществлять формирование не менее двух полноценных микрогрупп, в каждой из которых
были бы модераторы соответствующего направления.
Для сравнения эффективности обучения в составе микрогруппы и вне её в каждой из базовых групп
осуществлялось формирование лишь одной, максимум двух групп, состоящих из 4-5 человек. Обучение
остальных студентов проводилось по традиционным методикам вне микрогруппы.
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Возможность формирования микрогрупп возникает после определённого этапа обучения
в составе исходно сформированных групп на основе базовых знаний, уровень различий в
которых не превышает 1/3. Внутри сформированной группы выделяются микрогруппы, в
состав которых входят обучаемые, имеющие различные уровни полученных навыков,
необходимых для изучения языка. То есть в состав микрогруппы входят индивидуумы с
различно развитыми навыками к аудированию, чтению, говорению и письму (рис.1).
Данное распределение на микрогруппы позволяет осуществлять групповую
деятельность, преобладающую над самостоятельной и дополняющей её. Для каждого вида
деятельности, в соответствии с видом полученного задания, в микрогруппах модератором
выступает индивидуум, обладающий наибольшими навыками в данном типе деятельности.
Выполнение задания проводится совместно при активном участии и корректировании
деятельности модератором (модераторами). Для достижения однородных конечных
результатов, разница между модератором и другими членами микрогруппы по данному типу
навыков не должна превышать 1/3. В противном случае возникает ситуация взаимного
невосприятия и отчуждения какого-либо из членов группы в выполнении задания, что
приводит к внутреннему разрушению коммуникативных взаимоотношений внутри
микрогруппы и делает невозможным её дальнейшее функционирование. Контроль
результата, полученного микрогруппой при выполнении задания, оценивается по
приблизительному равенству результата, достигнутого каждым из членов микрогруппы.

Читаю

пишу

Читаю

пишу

Слышу

говорю

Говорю слышу

Читаю

пишу

Читаю

пишу

Говорю

слышу

Говорю

слышу

Рис.1. Схема структуры микрогрупп в составе базовых групп
В процессе постоянной работы во взаимодополняющей микрогруппе, обладающей высокой
степенью коммуникативности, должно происходить определенное сближение уровня языковых
возможностей членов микрогруппы и переход их на более высокий уровень (рис. 2).
Вторым принципом формирования микрогрупп стал принцип психологической
совместимости для достижения наибольшей эффективности деятельности группы. В
основу данного принципа формирования микрогрупп положена одна из модификаций
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социометрического метода, основоположником которого является американский
психиатр и социальный психолог Дж. Морено.
Совокупность межличностных отношений в группе по Дж. Морено составляет ту
первичную социально-психологическую структуру, характеристики которой во многом
определяют не только целостные характеристики группы, но и душевное состояние
человека.
Социометрическая техника была использована для диагностики межличностных
отношений в группах с целью формирования микрогрупп. Использование данной
методики позволило сделать моментальный срез динамики внутригрупповых отношений.
Целью данного теста была диагностика эмоциональных связей, то есть взаимных
симпатий между членами группы и решение следующих задач:
а) выявление относительного авторитета членов группы по правилам симпатии и
антипатии (лидеры, звёзды, отвергнутые);
б) обнаружение внутригрупповых сплочённых образований во главе с неформальным
лидером.

Уровень максимально
возможных различий (1)
Уровень допустимо
возможных различий (1/3)
Гипотетически-достигаемый
уровень различий (0)

Рис. 2. Динамика развития языковых навыков в процессе работы в микрогруппе
Был обследован 51 студент факультета международных экономических отношений
Харьковского
национального
экономического
университета,
предварительно
распределённые по группам в зависимости от базового уровня знаний. Критерии
социометрического выбора – вид деятельности, для выполнения которого индивиду
нужно выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он был оформлен
в виде опросника, с помощью которого измерялись отношения по поводу совместной
деятельности ради выполнения задачи группы.
Социометрическая процедура проводилась в параметрической форме. Каждому из
обучаемых с определённым типом преобладания навыков, предлагалось с
использованием стандартного бланка социометрического опроса сделать выбор одного,
максимум двух обучаемых из трёх других типов преобладающих навыков. Таким
образом, в конечном итоге, обучаемым выбирается три, максимум четыре партнёра по
микрогруппе. По полученным социометрическим бланкам была составлена
социометрическая матрица (табл. 2).
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Таблица 2
Социометрическая матрица
№
п/п
П
А
Ч

Г

1
2
3
4
5
6
7
8

Кто
выбирает
( Ф.И.О.)
П……ов
Л……ин
А……ова
В……ев
Х……..ич
К……ец
С…….ов
П……ко

9
10
11
12

Ч…….ина
Б……ий
Б……ус
Д…….ова

1

2

*
*
*

*
*
*

Кого выбирают из членов группы (№ п/п)
3
4
5
6
7
8
9
10 11

12

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

В качестве примера приведена социометрическая матрица для группы А. На основе
социоматрицы была построена социограмма, которая позволяет наглядно представить
социометрию в виде “схемы-мишени”.
Внутренний круг (I) – это так называемая “зона звёзд”, в которую попадают лидеры,
набравшие максимальное количество баллов.
Второй круг (II) – зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выборов в
количестве лиц внутреннего круга.
Третий круг (III) – зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, которые набрали
выборов в количестве ниже среднего.
Четвертый круг (IV) – зона изолированных – те, кто не получил ни одного очка.

I
II
III
IV

Рис. 3. Круги социограммы
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На основании проведенного социометрического исследования было сформировано 6
микрогрупп в составе базовых групп, состоящих из взаимосвязанных лиц, стремящихся
выбирать друг друга, в которые вошло 26 человек, относящихся в основном к первому и
второму кругам социограммы. 25 студентов не были включены в состав сформированных
микрогрупп. Это были в основном студенты, которых можно отнести к третьему и
четвёртому кругам социограммы.
В основу работы микрогруппы был положен принцип кооперативности. Преподавателем
давалось указание микрогруппе работать совместно над каким-то заданием. При этом он
сообщал, что по результатам работы определит, какой оценки заслуживает группа. В этом
случае студенты будут работать сообща, стремясь к единой цели – отличному выполнению
проекта. Каждый член группы будет чувствовать свою долю ответственности за достижение
групповой цели. Для достижения успеха члены группы должны сотрудничать друг с другом.
Можно сказать, что перед студентами была поставлена кооперативная цель.
Хотя группа может быть более эффективна в достижении цели и располагает большим
количеством полезной информации по сравнению с отдельно взятым человеком, были
замечены некоторые изъяны групповой работы. Байз (Buys, 1978) выделяет несколько
негативных моментов в деятельности группы. Группа зачастую склонна к принятию
импульсивных, рискованных решений, она не столь ответственна за результаты своего труда.
В группе нередко проявляется конформизм: её члены часто идут на поводу друг у друга.
Кроме того, группа часто потворствует паническому поведению. Вследствие распыления
ответственности отдельные члены группы порой бездельничают, предоставляя право работы
другим. Этот феномен получил название социальный паразитизм [6].
Харкинс и Петти рассмотрели возможные пути предотвращения социального
паразитизма. Они предлагают распределять работу таким образом, чтобы каждому члену
группы доставалась какая-то её часть, с тем, чтобы повысить чувство личной
ответственности и заинтересованности в группе. Латане и его коллеги предложили, чтобы
преподаватель наблюдал за работой каждого студента в микрогруппе и выставлял средний
балл по окончанию учебной пары. Таким образом, каждый студент, несмотря на участие в
общем деле, остаётся индивидуальностью. Применяя этот подход, микрогруппы смогли
избежать социального паразитизма и добиться хороших результатов.
Через год обучения был проведен сравнительный анализ его эффективности в
микрогруппах и вне их. Было отмечено, что динамика обучаемости в микрогруппе была
выше, чем вне её. Таким образом, можно сделать вывод, что групповая работа имеет
очевидные преимущества над индивидуальной. Информация, которой располагают
отдельные члены группы, суммируется и члены группы, используя её, могут предлагать
различные пути решения проблем. Таким образом снижается вероятность ошибок,
неизбежных при индивидуальной работе. Однако в групповой работе есть и свои
ограничения, главное из которых – лимит времени. Для того, чтобы найти решение
проблемы или справиться с каким-то заданием, группе требуется больше времени, чем
отдельному человеку.
Важным фактором групповой продуктивности является размер группы. При изучении
малых групп обнаружилось, что идеальный размер группы – это 4-5 человек. Большие
группы, как правило, инертны, непродуктивны и обнаруживают тенденцию разбиваться на
фракции. Кроме того, в многочисленных группах молчаливые люди почти не имеют
возможности высказать своё мнение. Положительное влияние на продуктивность групповой
работы может оказывать и лимит времени. Райс (Rice, 1981) отмечает, что группы,
требующие дополнительного времени для исполнения работы, недостаточно эффективно
используют выделенное им основное время. Реалистические сроки, отведенные группе для
решения какой-то задачи, стимулируют её членов и повышают продуктивность работы.
Таким образом, одним из способов повышения эффективности обучения иностранным
языкам является формирование взаимодополняющих микрогрупп, работающих в
сотрудничестве, а основным принципом формирования таких групп является наличие уровня
базовых навыков и психологическая совместимость их членов. Данная проблема является
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предметом дальнейших исследований, которые проводятся на занятиях со студентами
Харьковского национального экономического университета.
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УДК 378.14:53
М.В. Дідовик
м. Вінниця
НАСТУПНІСТЬ МЕТОДІВ І ДИДАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ
НАВЧАННЯ В ЛІЦЕЯХ І ВНЗ III–IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Постановка проблеми. Сучасний розвиток суспільства та економіки вимагають
швидких, ефективних прогресивних змін на всіх рівнях освітянської галузі. Не дивлячись на
наявність результатів численних досліджень, прийнятих законодавчих і нормативних актів
до цих пір існує розрив між шкільною і вузівською освітою. З цим пов’язані відомі проблеми
вузівського набору, адаптації вчорашнього абітурієнта до нових форм, методів і організації
навчального процесу у вищому навчальному закладі (ВНЗ). Як і раніше має місце значна
неузгодженість у змісті, методах формах навчання в школі і ВНЗ. Існують об’єктивні і
суб’єктивні причини адаптаційного періоду, що є наслідком недостатньої дієвості
наступнісних зв’язків між середньою і вищою ланками освіти. Соціальні замовлення та
вимоги до сучасних фахівців відображені в “Концепції освіти….” Нові аспекти цілей і
функцій освіти, спільні для школи і вузу, є інтегративним фактором і умовою забезпечення
наступності. Ведуться пошуки і впроваджуються нові освітні технології, які покликані
змінити на краще стан речей в кожному із соціальних інститутів (школа, ВНЗ, тощо).
Становлення в Україні профільної та ступеневої освіти вимагає взаємозв’язку усіх
освітніх ланок, реалізації принципу наступності, як одного із важливих факторів
забезпечення успішного навчання на всіх ступенях і особливо на етапах переходу від одного
ступеня до іншого в будь-яких педагогічних системах. Багаторічний досвід педагогічної
діяльності автора у середніх і вищих навчальних закладах та аналіз результатів досліджень
вітчизняних та зарубіжних авторів [1-5] з проблем вищої школи дозволяє зробити висновок
про актуальність проблеми наступності і необхідність її вивчення. Матеріали цього
дослідження ґрунтуються на досвіді роботи у Вінницькому обласному ліцеї-інтернаті,
Вінницькому технічному ліцеї та ВНЗ м. Вінниці.
Аналіз попередніх досліджень. Наступність викладання фізики в ліцеї та вищому
навчальному закладі передбачає реалізацію, форм, методів, прийомів і засобів отримання,
поглиблення і розширення знань, формування стійких позитивних мотивів навчання і
використання знань у майбутній професійній діяльності.
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Згідно Закону України “Про освіту” одними з основних принципів освіти є
“безперервність і різноманітність” та “єдність і наступність” системи освіти. Серед новітніх
закладів освіти, що з’явилися за останній час, виділяється ліцей, який є “загальноосвітнім
навчальним закладом ІІІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою” [6].
Пошук шляхів розв’язання проблеми наступності має базуватись на традиційних
методах, формах і прийомах навчання та виховання учнів і студентів, творчому використанні
наукових ідей вчених-фахівців з професійної педагогіки, кращих методів реалізації нових
ідей з урахуванням вітчизняного та світового досвіду. Останнім часом у психологопедагогічній літературі з’являється багато публікацій результатів досліджень з проблем
наступності в навчальних системах “школа – ВНЗ”, “школа – ПТУ”, “коледж – ВНЗ” та ін. В
своїх дослідженнях ми спираємось на відомі результати К.Д. Ушинського, Ю.А. Кустова,
А.А. Киверялга,
М.І. Махмутова,
Ш.І. Ганеліна,
І.Я. Лернера,
М.Н. Скаткіна,
Ю.К. Бабанського, Р.С. Гуревича, О.І. Коломок, Є.Є. Симдянкіної та ін. Окремі аспекти
реалізації наступності методів і прийомів навчання розглянуті в роботах Л.Ю. Макаренко [7]
(підготовка інженерів в системі “ліцей – ВНЗ”), О.Ю. Пінаєвої [8] (професійна підготовка в
системі “школа – ПТУ”), В.А. Гусєва [9] (викладання фізики в умовах системи
“індустріально-педагогічний коледж – інженерно-педагогічний ВНЗ”) та ін.
Разом з тим, на сьогоднішній день недостатньо вивченою є проблема наступності в
формах і методах фізико-математичної підготовки в згаданих навчальних системах і,
зокрема, в профільних ліцеях і ВНЗ III–IV рівнів акредитації.
При організації наступності методів, форм, прийомів навчання на різних етапах навчання
виникла необхідність аналізу цих важливих для методики викладання фізико-математичних
дисциплін понять, уточнення їх змісту та застосовності в процесі реалізації наступності
фізико-математичної підготовки в ліцеї і ВНЗ.
Метою даного дослідження є продовження розробки концепції намічених [10] шляхів
реалізації наступності, а саме: аналіз особливостей організації та здійснення наступності
методів і прийомів фізико-математичної підготовки на різних ступенях навчання в ліцеї і
ВНЗ.
Виклад основного матеріалу. Проблема методів навчання (викладання) і учіння є
виключно важливою як у педагогіці загальноосвітньої, так і вищої школи. В основі будь-якої
традиційної чи нової педагогічної технології лежать певні методи навчання.
Під методами навчання розуміють упорядковані способи взаємозв’язаної діяльності
вчителя і учня, направлені на досягнення поставленої мети освіти. У визначенні методів
навчання та їх класифікації в педагогіці не існує єдиних трактувань. Однак більшість
педагогів виділяє в понятті “метод навчання” дві головні ознаки–цілеспрямовану діяльність
вчителя і учня і виділення системи способів досягнення навчально-виховних цілей.
Метод навчання вибирає учитель, керуючись дидактичними принципами, особистими
можливостями і враховуючи, що метод залежить від мети уроку, від етапу уроку, від змісту
навчання, від психічних особливостей і можливостей учнів, від наявності навчальних
посібників, від конкретних умов і особистості учителя.
Вже в самій взаємозв’язаній діяльності учителя і учня–єдність навчання і викладання,–
відображається наступнісний зв’язок. Методи навчання і учіння спрямовані на досягнення
однієї і тієї ж мети: всебічний розвиток особистості. Відповідно до цього в навчальній
системі “ліцей–ВНЗ” використовуються ті методи, які сприяють найбільш ефективній
навчальній діяльності учня і вчителя, формуванню стійких мотивів учіння.
Наступність методів навчання визначається наступністю задач, що вирішуються
дидактичною системою “ліцей–ВНЗ”: підготовка учня до умов навчання у ВНЗ, формування
навичок самостійної роботи , навичок реферування літературних джерел та науковопошукової діяльності, озброєння фундаментом знань, умінь та навичок використання
комп’ютерних та лабораторно-вимірювальних засобів, адаптація до вузівської заліковоекзаменаційної системи контролю знань.
Загальновідомо, що ні один із методів не є універсальним–в залежності від мети уроку,
заняття, віку, досвіду учнів (студентів), зазвичай, застосовується комплекс методів,
враховується наступнісний фактор. Так, наприклад, при введенні такого складного
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фундаментального поняття у фізиці як температура слід звернути увагу, що формування
його–процес тривалий, багатоетапний. Отже, і методи навчання на різних етапах будуть
різними:
1. Пропедевтичний етап зв’язаний з курсом “Природознавство”. Поняття температури
вводиться на основі практичного, побутового досвіду школярів. Тому тут доцільні
експериментальні методи (демонстрацій, попередніх спостережень), словесні методи
(розповіді, бесіди, пояснення).
2. В основній школі (8-й клас) розвиток поняття температури проводять, спираючись на
пропедевтичні знання, на якісному рівні. Температуру вводять як одну з величин, що
характеризує тепловий стан тіл. Важливо, щоб учні засвоїли зв’язок між температурою тіла і
швидкістю руху молекул, правила користування термометром. Можливе поєднання методів:
емпіричний (проведення дослідів), проблемний, пояснювально-ілюстративний.
3. В старшій школі (10-й клас) на основі поняття про теплову рівновагу поглиблюють і
розширюють знання учнів про температуру, вводять поняття абсолютної температури.
Однак, ввести поняття термодинамічної шкали температур складно, оскільки не вивчаються
ІІ-й закон термодинаміки і теорема Карно, тому обмежуються газовою шкалою (на основі
рівняння стану ідеального газу). На цьому етапі вводять молекулярно-кінетичне
(статистичне) тлумачення температури. Враховуючи відоме евристичне значення
статистичного методу, а також наступність в навчанні фізики в ліцеї і ВНЗ та достоїнство
поглибленого вивчення курсу фізики в ліцеї, дають термодинамічне і статистичне
трактування поняття температури. В умовах старшої школи та ліцею можливе поєднання
словесних (вербальних) методів (лекція) з наочним та проблемним викладом матеріалу. Для
закріплення знань і формування вмінь і навичок використовують практичні методи навчання.
4. У вузівському курсі поняття температури та термодинамічної шкали температур
вводиться на основі термодинамічних та статистичних уявлень. Традиційно лекційний
(словесний) метод поєднують з наочним (ілюстративним), практичними методами навчання
(дослідницькими, емпіричними) і теоретичними методами пізнання (абстрагування,
моделювання, ідеалізація, дедуктивні висновки). В курсі теоретичної фізики (“Статистична
термодинаміка”) використовують вузівські методи навчання: лекційний метод, теоретичні і
емпіричні методи пізнання (статистичний і термодинамічний підхід).
Аналіз педагогічної практики показує, що найбільш поширеними в діяльності вчителів
та викладачів фізико-математичних дисциплін є словесні, наочні та практичні методи.
Специфічні цілі та зміст фізики і математики передбачає надання значної уваги практичним
методам навчання. Особливе місце в навчанні фізики посідають лабораторно-практичні
методи.
З усіх дисциплін, що викладаються в ліцеї і ВНЗ фізика є однією з найскладніших і для
викладання, і для вивчення. Поряд із складністю специфічних понять, законів, теорій вона
вимагає серйозних знань і володіння математичними методами. Наші попередні дослідження
[10] показують, що тут виникають серйозні проблеми, оскільки неузгодженість у наступності
викладання фізико-математичних дисциплін в цілому і окремих розділів зокрема викликає
суперечності, які не можна вирішити лише в рамках одного предмету. Тому координація
вивчення фізики і математики і в ліцеї, і у ВНЗ без порушення цілісності і логіки кожної із
наук може бути забезпечена лише в поєднанні з наступнісними зв’язками в методах і формах
навчання.
Методи навчання і учіння в ліцеї і ВНЗ, які використовуються нами, підпорядковуються
принципу наступності і ставлять своєю метою забезпечити як дидактичні принципи, так і
задачі профільного навчання у ліцеї і ВНЗ. Практика викладання в ліцеї показала, що більш
ефективним є впровадження таких методів навчання і учіння, в яких присутня активна
самостійна робота учнів. Шкільний і вузівський етапи навчання відрізняються постійним
контролем учнів ліцею з боку учителів, вихователів, адміністрації ліцею і батьків та більшою
самостійністю роботи студентів у всіх видах занять та на всіх ступенях навчання. Різка зміна
умов навчання у ВНЗ приводить першокурсників одних до розгубленості (невміння
спланувати свій час, працювати цілеспрямовано і систематично), втрати інтересу до
навчання, інших до стану ілюзії легкості навчання у ВНЗ (особливо це характерно для
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першого семестру), невчасного складання заліків і екзаменів. Тому в такій ситуації
важливість реалізації наступності форм і методів навчання в системі “ліцей–ВНЗ” очевидна.
Великий об’єм навчального навантаження у ВНЗ може бути засвоєний студентом лише за
умови напруженої навчальної діяльності студента. Її інтенсивність залежить від багатьох
факторів: мети і змісту завдань, рівня знань, інтелектуальних даних, достатньо сильних
мотивів і загальних психологічних установок особистості.
Навчальна діяльність студентів–процес складний, однак основні види діяльності можна
подати двома компонентами: аудиторна і позааудиторна (самостійна) навчальна діяльність.
Аудиторна навчальна діяльність студента строго регламентована просторово-часовими
рамками за допомогою навчального плану, програми і розкладу занять. Така діяльність
проводиться під керівництвом викладача і включає в себе лекційні, практичні, лабораторні
заняття, семінари, контрольні роботи, колоквіуми, заліки і екзамени. Контроль за діяльністю
студентів здійснює викладач. Позааудиторна (самостійна) навчальна діяльність посідає
значне місце в навчанні студента, не є контрольованою (за часом і місцем проведення)
викладачем, не регламентована розкладом. Студент сам вибирає режим роботи, виходячи з
власних здібностей, умінь і навичок. Однак, цей вид діяльності обов’язково перевіряється
викладачем.
У плануванні навчальної діяльності учнів і студентів має враховуватись певне
співвідношення між обома вищезгаданими компонентами. Наступність довузівського і
вузівського етапів підготовки передбачає узгодження навчально-виховного процесу в ліцеї і
ВНЗ як передумови успішної і прискореної адаптації першокурсників. Саме тому слід
акцентувати особливу увагу вчителів на формуванні в учнів ліцею вмінь і навичок
самостійної роботи у всіх її різновидностях. Питання наступності особливо актуалізується в
рамках профільного навчання і, зокрема, в системі профільний ліцей–педагогічний ВНЗ.
Наступність у формах і методах навчання має сприятливий вплив на формування
професійно-спрямованих мотивів навчання, враховуючи те, що в профільний ліцей
педагогічного спрямування і відповідні ВНЗ переважно вступає сільська молодь, мотиви до
вступу якої слабкі, нестійкі і є результатом окремих зовнішніх впливів (батьків, учителів та
ін.). Досвід роботи автора протягом 5-ти років в обласному ліцеї-інтернаті дозволяє зробити
висновок, що в такому “конгломераті” із сільських і міських дітей з різним рівнем
підготовки, інтересів і уподобань процес навчання вимагає на початковому етапі
інтенсивних, цілеспрямованих дій педагогів ліцею з вирівнювання фізико-математичної
підготовки учнів, адаптації до умов навчання в ліцеї, наближених до вузівських за методами,
формами і прийомами навчання.
Для наступнісного використання методів навчання маємо пам’ятати, що реалізація
принципу наступності повинна сприяти вирішенню навчальних, виховних і розвиваючих
функцій навчання. В ліцеях та ВНЗ традиційно використовуються словесні (вербальні)
методи: пояснення, бесіда, розповідь, лекція, які є достатньо ефективними способами
передачі інформації для наступного усвідомлення її учнями, формування та засвоєння знань.
Засвоєння нових знань – це вид спільної діяльності вчителя і учнів ліцею, де важливе
“живе” слово вчителя. Належний науковий рівень матеріалу повинен поєднуватись з
логічною послідовністю його викладу, доступністю для розуміння, прийомами створення
позитивних емоцій (цікавості, актуальності, подиву). Зокрема, один із словесних методів–
бесіда, сприяє активізації мислення, дозволяє організувати дискусію, але при умові, що учні
вже володіють певним запасом знань. Лекційний метод викладу використовуємо при
значних обсягах матеріалу, складністю логічних висновків, доведень, узагальнень.
Доцільність таких методів виправдано в 11-му класі, де увагою дітей можна володіти
достатньо тривалий час.
Наочні методи можна представити у вигляді двох груп: ілюстративні і демонстраційні.
Враховуючи специфіку науки–фізики, підкреслимо ту особливу роль, яка відведена на
кожному занятті демонстраційному експерименту. Досвідчені вчителі вважають великим
недоліком того уроку, на якому не було демонстрацій, або ілюстрацій (моделі, таблиці,
схеми, кіно фрагменти, досліди, тощо). Наступність класно-урочної схеми занять в школах,
ліцеях і лекційні форми в ВНЗ виливається в наступнісні зв’язки шкільного
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демонстраційного експерименту і лекційних демонстрацій. Величезна роль в їх підготовці і
проведенню належить учителю, викладачу, які мають бути творчими, блискучими
експериментаторами. Для учнів ліцею і студентів ВНЗ педагогічного профілю це має двояке
значення–для засвоєння предмета і для усвідомлення ролі вчителя в навчальному процесі.
Практичні методи найбільшою мірою сприяють формуванню в учнів умінь та навичок,
закріпленню набутих теоретичних знань. У змісті фізико-математичних дисциплін має бути
не тільки теорія, а й цікаві, взяті з життя, практичні задачі. Цій меті підпорядкований
розроблений і використовуваний нами на заняттях задачник-практикум з фізики [11], в якому
реалізований принцип наступності та рівнева, типова і тематична диференціація задач.
Подібний задачник з математики, розроблений нашими викладачами, також має рівневу
диференціацію, містить велику кількість задач, що дає можливість здійснювати
індивідуальний підхід, створювати атмосферу змагання, творчого пошуку, усуненню
формалізму знань [12]. Поєднуючи практичні методи з різними формами проведення занять
характерними для ВНЗ маємо можливість забезпечити наступність і професійну
спрямованість фізико-математичної підготовки: використання таких задачників-практикумів
буде корисним і на старших курсах ВНЗ (дисципліна ШКФ і МВ, ШКМ і МВ). На всіх етапах
навчання в ліцеї важливою є самостійна робота учнів з підручником і задачником, яка
дозволяє закріплювати знання, виробити навички розв’язування задач, розвиває творчу
активність, вольові і інтелектуальні риси характеру.
Експериментальні методи навчання в ліцеї і ВНЗ мають наступнісний характер і
реалізується на всіх ступенях фізико-математичної підготовки. Перелік фронтальних
лабораторних робіт а також фізичних практикумів визначено програмою. Зміст, мета і
завдання кожної роботи відображені в розроблених нами інструкціях, що мають
наступнісний характер і містять крім обов’язкових завдань також і творчі завдання
дослідницького характеру. Частина робіт фізпрактикуму є фрагментами лабораторного
практикуму, що пропонується в курсі “Загальна фізика” у ВНЗ. Виконання робіт
фізпрактикуму в 10-му і 11-му класах ліцею ми проводимо в лабораторіях Інституту
перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук (ІПТЕФН) університету на
штатному лабораторному обладнанні та окремо добавлених комплектах. Такий метод
проведення фізичних практикумів, на нашу думку, виправдовує себе з тих міркувань, що
учні ліцею з великою цікавістю і підвищеною акуратністю виконують роботи практикуму,
навчаються з великою охайністю і бережливістю ставитись до приладів, інструментів та
іншого обладнання. Крім того, як показує досвід, притаманний в юності потяг до
самостійності, до самореалізації сприяє формуванню стійких позитивних мотивів
професійно-педагогічного спрямування, посилює інтерес до науково-дослідницької
діяльності. Важливим і разом з тим складним і відповідальним моментом є технологія
обчислення похибок вимірювань, оцінка одержаних результатів і їх графічне представлення,
що вимагає реалізації міжпредметних зв’язків, виявляє можливості фізичних і математичних
методів досліджень.
Вирішення цих питань актуальне для наступних кроків у вивченні фізики. Методи
викладання, навчання, наукового пізнання важливі для учнів, а потім, в наступному, і для
студентів як у прикладному, так і в світоглядному значенні.
Існуючі наступнісні зв’язки між різними ступенями навчання в ліцеї та ВНЗ закладені в
навчальних програмах і повинні бути реалізовані в навчальному процесі. Викладаючи фізику
чи математику в ліцеї і ВНЗ учителі і викладачі крім методів навчання часто застосовують
невеликі за часом та затратах способи викладу, пояснення, привертання уваги до завдання,
досліду, тощо, які називають прийомами навчання.
Найчастіше використовуваний учителями прийом–це нагадування та повторення. До
нього вдаються перед поясненням нового матеріалу. Ефективність такого прийому стає
відчутним, якщо учні самостійно відновлять у пам’яті вивчений, скажімо, у 7-му класі
матеріал про атомно-молекулярну будову речовини перед тим, як у 10-му класі почнуть
вивчення теми “Основні положення молекулярно-кінетичної теорії”, пригадають питання
про два роди зарядів та взаємодію заряджених тіл з розділу “Електричні явища” (8-й клас) та
про сили притягання молекул (7-й клас) перед вивченням теми “Сили взаємодії молекул” у
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10-му класі. Дуже доречно, що, наприклад, у підручниках з фізики для загальноосвітніх
навчальних закладів (автори: Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко) та у пробних
підручниках “Фізика–10”, “Фізика–11” (автор С.У. Гончаренко) враховано наступнісні
зв’язки матеріалу з раніше вивченими у 7-8-му класах. Та, на жаль, не у всіх підручниках і
посібниках для СЗШ використовуються ці прості, але ефективні методи відновлення пам’яті
учнів основних положень, понять, вивчених раніше.
Наступнісний фактор відіграє вагому роль також у використанні елементів проблемного
навчання на всіх етапах занять і в усіх методах навчання: словесних, наочних, практичних.
Плануючи урок розв’язування задач учителю доцільно підібрати одну-дві задачі
дослідницького характеру. Перед початком або в ході розв’язання такої задачі “випадково”
формулюється проблема: “А що буде, якщо…”, або “При яких умовах можливо…” Тут
можливе включення міжпредметних і внутріпредметних наступнісних зв’язків для
вирішення проблеми. Такі прийоми ефектні і ефективні в 2-му семестрі 10-го і 1-му–11-го
класів ліцею, коли учні вже адаптувалися до умов навчання в ліцеї і ще “не обтяжені”
проблемами вступу до ВНЗ.
Завдання ліцею–глибоке і свідоме засвоєння знань,–спирається на глибокі наступнісні
зв’язки і в методах перевірки та контролю знань. Для цього використовуються методи
усного і письмового контролю. Традиційне усне опитування учнів біля дошки (відповіді на
запитання, розв’язування задач, тощо) модифіковано нами в тому, що за відповідь біля
дошки учень не отримує традиційну оцінку в 12-ти бальній шкалі, а лише коментар учителя,
щодо його роботи та підготовки і завдання по усуненню недоліків. Учень має право вільно
висловлювати свої думки, бачення розв’язку задачі, тощо. Головне – він має право і на
помилкові думки, ідеї, які тут же, негайно, можуть бути виправлені учнями класу, які також
мають право на дискусію. Приймаються і обговорюються колективно, можливі
альтернативні розв’язки задачі. Задача учителя–регулювати і спрямовувати у правильне
русло хід дискусії, підключати до обговорення проблеми малоактивних учнів. Учитель дає
оцінку якості знань учнів і їх активності та участі в ході заняття.
Поточний оціночний контроль знань у ліцеї проводиться у вигляді регулярних 5-10 –
хвилинних самостійних робіт (задачі плюс запитання) на початку занять, періодичний
контроль–залікова форма (усна і письмова) з окремих тем, плановий тематичний контроль
знань (тематичне опитування), контрольні та самостійні роботи.
Навчальний процес у школі зорієнтований на оволодіння фактами, науковими
поняттями, методами і способами дій. У профільних ліцеях, крім навчально-пізнавальних і
соціальних мотивів, у діяльності учнів важливого значення набувають професійні мотиви:
значимість професійних знань, соціальний престиж професії, тощо.
У ВНЗ пріоритетними стають форми і методи самостійної діяльності в здобуванні знань,
оволодіння методами і способами осмислення, поглиблення і засвоєння нової інформації.
Зрозуміло, що з точки зору наступності в сфері пізнавальної діяльності учнів і студентів
не може бути одностороннього підходу, коли, наприклад, в навчальній системі “ліцей–ВНЗ”
проводиться удосконалення форм і методів навчання в одній із підсистем, безвідносно іншої.
Висновки. Отже, реалізація наступності буде успішною, якщо:
1. Посилити частоту контролю і оцінювання успішності навчання першокурсників.
2. Форми навчання і методи навчання в ліцеї максимально наблизити до вузівських
(лекція, семінар, заліки, написання рефератів).
3. Проводити лабораторні практикуми із захистом звітів про виконані роботи.
4. Забезпечити навчання в єдиних принципах з студентами. Встановити тісний контроль
кураторів за навчально-виховною роботою першокурсників.
5. Викладання профільних дисциплін у ліцеї забезпечити (по можливості) викладачами
або аспірантами ВНЗ.
6. Встановити тісний зв’язок між ліцеєм і ВНЗ в проведенні культурно-спортивних заходів.
7. Встановити і підтримувати контакти по лінії керівництва в системі “ліцей–ВНЗ”. Це
створює грунт для колективних зв’язків: спільні зустрічі учнів і студентів, учителів та
викладачів, проведення педагогічної практики студентів, проведення конкурсів, змагань,
екскурсій, дня відкритих дверей, читання оглядових лекцій провідними вченими ВНЗ, тощо.
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8. Підтримувати тісні робочі зв’язки з батьками учнів ліцею та студентів молодших
курсів ВНЗ (загальні збори, виховні заходи та ін.)
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УДК 378.147
В.В. Євтєєв, Н.С. Кравчук
м. Вінниця
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМП’ЮТЕРНОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
Постановка проблеми. Питання комп’ютерного контролю становлять значний інтерес
для викладачів вузів і творців засобів реалізації такого контролю. Такий інтерес значною
мірою підвищується в зв’язку із впровадженням єдиного державного іспиту для випускників
середніх шкіл і зарахуванням у ВНЗ за наслідками цього іспиту. Питання комп’ютерного
контролю недостатньо широко висвітлені в теоретичному плані, і інтерес до них за звичай
реалізується в більшості випадків шляхом створення чергової програми комп’ютерного
контролю з наперед визначеним набором контрольних завдань. Проте, в області
комп’ютерного контролю ще не все так очевидно. Є деякі важливі питання, які або
висвітлені в малодоступній літературі, або працюють недостатньо прозоро.
Метою роботи є визначити основні вимоги, які пред’являються до комп’ютерних
програм контролю під час їхньої розробки, а також звернути увагу розробників і викладачів
на дидактичні проблеми, пов’язані з розробкою програм такого призначення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що контроль знань в процесі
навчання має багато педагогічних функцій. Під час розгляду комп’ютерних засобів контролю
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будемо мати на увазі тільки одну з них, а саме, – перевірочну (контрольну). Метою контролю
є встановлення рівня знань контрольованої особи, в спрощеному розумінні – виставлення
оцінки за знання. Ширшу оцінку знань за допомогою комп’ютерного контролю зробити
досить важко через специфічні обмеження, що накладаються комп’ютером на можливість
створення відповіді на поставлене питання. Мова надалі піде тільки про звичайні системи
контролю знань, без аналізу особливостей інтелектуальних програм контролю.
У звичайних системах створення відповіді на поставлене в завданні питання в процесі
контроля неможливе шляхом аналізу семантики відповіді, яка виконана в довільній мовній
формі. Звичайні комп’ютерні програми контролю можуть тільки зіставляти введену
відповідь з кодом, що характеризує правильну відповідь. Результатом такого зіставлення є
фіксація збігу або розбіжностей. У більшості програм збігу приписують одиницю (відповідь
правильна) або 0 (відповідь неправильна) – коли збігу немає. Звичайно, можлива також
фіксація відмови від відповіді. Проте ця відмова є неінформативною і, як правило, не
використовується.
Перерахуємо основні типи відповідей, які використовуються під час складання тестів з
фізики і які достатньо просто можна реалізовувати в межах перевірки кодованої відповіді.
1. Вибіркова відповідь. Питання (завдання) формулюється так, що на нього можна дати
набір варіантів відповідей, кожний з яких позначається кодом (цифрою, символом, набором
символів, картинкою і т.п.). Серед пропонованих варіантів відповідей може бути один
правильний, хоча б один правильний, декілька правильних, причому вимагається вказати або
всі правильні, або їхнє потрібне число. Іноді форма вибору відповіді ускладнюється,
пропонуючи контрольованій особі скласти деякий набір з декількох груп, в кожній з яких
слід вибрати той або інший компонент з представленого в кожній групі набору. Програма
зіставляє введений код з кодом, що розміщений в пам’яті програми комп’ютера, і фіксує
відповідь в бінарній системі.
2. Числова відповідь. Вимагається розв’язати задачу або зробити деякі дії, в результаті
яких повинне вийти число. Комп’ютер звіряє введене число з числом в пам’яті комп’ютера.
При цьому відповіддю є отримане потрібне число знаків.
3. Перевірка простої формули. Відповідь потрібно ввести у вигляді не дуже складної
формули, правильність якої можна звірити простим способом, наприклад зіставленням
результатів обчислень за введеною і правильною формулами. В уведену і правильну
формули програмою перевірки звичайно підставляються випадкові числа.
4. Перевірка логічної формули. У відповідь на поставлене питання вводиться деяка
послідовність слів або виразів, перевірку наявності або відсутності якої, можна зробити за
допомогою наперед уведеної в програму логічної формули.
5. Перевірка слова, послідовності слів або інших символів, що вводяться у відповідь,
сформульовану у вигляді відкритого питання з пропуском цих слів, які вимагається ввести
випробовуваному.
Перераховані можливості сильно обмежують дидактичні можливості перевірки
правильності відповіді й істотно впливають на вибір тих видів унавчальної діяльності, в яких
можна застосовувати комп’ютерну форму перевірки. Дійсно, такого роду перевірка
допустима (і широко використовується) за умов оперативного або поточного контроля,
можлива – при контролі рубіжному, а також застосовується для попереднього контролю в
значно важливіших видах навчального контролю, наприклад, підсумковому. Очевидно, що ці
обмеження значною мірою зменшують упевненість у тому, що результати контролю
адекватно відображають дійсні знання контрольованих, що дуже важливо під час випускного
контроля або вступних іспитах до ВНЗ. Саме відмінності в психічній діяльності індивідуума
під час створення ним відповіді на поставлене питання або в процесі вибору потрібної
відповіді з безлічі запропонованих варіантів, не дозволяють зробити контролюючій особі
висновки про характерні особливості розумової діяльності і ступінь сформованості знань з
навчальної дисципліни у випробовуваних. Недаремно багато керівників провідних
навчальних закладів країни заперечують проти такого способу відбору абітурієнтів у ВНЗ.
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Тому питання про значущість, переваги і недоліки іспиту, в якому передбачається
широке застосування комп’ютерних програм перевірки знань є окремим дискусійним
питанням, яке поки що не має однозначної науково обґрунтованої відповіді.
У зв’язку з цим розглянемо особливості підходу до створення набору контрольних
завдань для організації комп’ютерного контролю знань. Такі набори часто йменують
тестами (предметно-орієнтованими тестами), хоча між набором завдань і тестом є істотні
відмінності. Питання про те, при виконанні яких умов набір можна вважати тестом, широко
обговорювалося в ряді робіт. Зокрема, зіславшись на ґрунтовну статтю А.І.Самиловського
[11], зауважимо лише, що набір завдань, який претендує на найменування тесту, повинен,
щонайменше, відповідати вимогам валідності і надійності. Для перевірки претензій набору
завдань на тест, істотну роль відіграють статистичні випробування. Але педагогічні
статистичні випробування майже неможливо зробити в однорідних умовах. Це обумовлено
не тільки неправомірністю повторних пред’явлень одних і тих же завдань одному і тому
самому складу тих, хто проходить тестування, але і взагалі теоретичною неможливістю
забезпечити статистичну стійкість (повторюваність) педагогічних експериментів. Проте,
висновки і методи теорії статистки можна використовувати в педагогіці. Пошлемося тут на
відому книгу Дж.Гласа і Дж.Стенлі «Статистические методы в педагогике и психологии» [4].
Можливі декілька підходів до складання наборів тестових завдань, які можуть бути
закладені в комп’ютерну програму. Розглянемо два відомих і один пропонований підходи.
А) Традиційний підхід. Цей підхід детально описаний в роботах В.С.Аванесова [1; 2] і
книзі Г.А. Атанова [3] і І.Н. Пустиннікової [10]. Для повноти уявлень стисло розглянемо
процедуру складання набору завдань без детального представлення математичних викладів.
Під час реєстрації результатів виконання кожного з набору завдань в дихотомічній системі
(успіх – одиниця, неуспіх – нуль) принциповим є питання про однакову складність
(складність) завдань, що пропонуються, тобто про складання набору рівноскладних завдань.
Тільки такий набір може правильно відображати результати перевірки випробовуваних. З
погляду статистики можна уявити, що є однорідна за трудністю гіпотетична генеральна
сукупність, з якої зроблена вибірка без повертання, яка становить даний набір завдань.
Оскільки ніякої апріорної упевненості у складеному наборі завдань про однорідність немає,
потрібно зробити деяку селекцію завдань, виключивши з набору ті, які мають «випадаючу з
ряду» складність. Як це зробити? Для цього проводиться експеримент, що полягає в
пред’явленні значній групі студентів (учнів) досить великого набору завдань. Дуже було б
добре, щоб група була однорідною за підготовкою. Оскільки такої упевненості також немає,
добре було б зробити багато повторних випробувань з різними групами. Проте, в
традиційному підході із зрозумілих причин обмежуються однією групою. За результатами
перевірки відкидаються ті завдання, коефіцієнт кореляції для яких менший за абсолютним
значенням 0,3 (така умовна норма). Наступний етап полягає в обчисленні коефіцієнтів
кореляції Пірсона кожного завдання з кожним зі всіх інших, тобто першого завдання з самим
собою (це 1), з другим, третім і т.д. Другого з першим, другим і т.д. за цими коефіцієнтами
будується кореляційна матриця. Вона квадратна, симетрична, з одиницями по головній
діагоналі.
Далі обчислюються середні коефіцієнти кореляції для кожного із завдань, які
порівнюються між собою. З матриці віддаляються ті стовпці, для яких середній коефіцієнт
кореляції «випадає» з ряду, тобто значення яких не корелюють з іншими і їх коефіцієнт
кореляції менше 0,3.
Описана процедура дозволяє скласти набір приблизно рівноправних завдань. Правда,
немає упевненості у тому, що вона збережеться на іншому наборі випробовуваних, а
повторне її пред’явлення тому ж набору випробовуваних – немає сенсу.
Б) Модель Раша. Данським математиком Рашем в 1957 р. була запропонована модель
контролю знань, описана в роботі В.С. Аванесова і піддана подальшому ґрунтовному
теоретичному дослідженню в роботах Ю.М. Неймана [8], де зроблено висновки про основні
властивості моделі.
Нехай ймовірність того, що деяка випадкова подія (наприклад, деякий успіх або виграш)
відбулася, має величину P . Тоді можна говорити про шанс на успіх (тобто реалізацію цієї
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події), який описується відношенням цієї ймовірності до ймовірності невдачі Q  1  P ,
тобто Ш=P/Q. Це зручна міра: вона визначена на множині раціональних чисел  0;   ,
дорівнює нулю (шансів немає), коли дорівнює нулю ймовірність і шанс нескінченно великий
при ймовірності P  1 , тобто настання події. Це відповідає інтуїтивному уявленню про
шанси на успіх. Модель Раша виходить з природного припущення, що відношення
ймовірності P виконати вправу (успіху) до ймовірності Q  1  P його не виконати є
пропорційною рівню знань s випробовуваного і обернено пропорційною до рівня t трудності
виконуваних вправ, тобто функція успішності – шанс
P



Q

s

(1)

t

Коефіцієнт пропорційності в моделі прийнятий рівним одиниці, хоча в більш загальному
випадку, в чисельник і знаменник можна було б ввести додатково свої коефіцієнти
пропорційності. У формулі величини s  [ 0 ;  ), t  [ 0 ;  ) – деякі безрозмірні раціональні
числа, що характеризують відповідно знання і складність вправи із довільного набору вправ.
За самим значенням це позитивні числа. Інших обмежень на область їх існування не
накладається. Зрозуміло, що знання і складність не повинні бути негативними. Правда, не
зовсім ясно, що означає, вираз: знання або складність дорівнюють числу, наприклад 4,2.
Багато це чи мало, з яким еталонним значенням це порівнювати? Звернення до порівняння
шансів якоюсь мірою долає ці трудності.
Проста і природна формула (1) призводить до дуже важливих наслідків і є дуже
«сильним» припущенням. Її значущість стає зрозумілою при розгляді питання про
порівняння знань випробовуваних.
Для порівняння знань двох випробовуваних їм потрібно виконати одні і ті самі набори,
що містять вправи однакової трудності (тобто є вибірками з однієї однорідної генеральної
сукупності). Далі потрібно порівняти шанси двох випробовуваних, тобто обчислити
відношення

Ш1
Ш

. Тоді стане відомим шукане відношення знань

s1

.

s2

2

Звідси випливає важливий висновок: за умов виконання завдань однакової трудності
відношення шансів залежить тільки від відношення знань, але не залежить від абсолютного
значення трудностей виконуваних завдань.
Отже, останнє відношення відповідає відмінності в рівні знань, яке оцінюється шляхом
порівняння ймовірностей при пред’явленні двох однакових серій рівноправних завдань
(тестів) кожному випробовуваному. Попарним зіставленням можна порівнювати знання
декількох (всіх) учасників тесту, тобто виконати ранжування в групі.
З того самого відношення шансів
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Ш
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s1t 2
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випливає інший важливий висновок.

Якщо знання двох випробовуваних однакові, тобто s1  s 2 , то відношення шансів
Ш1
Ш

2



t2
t1

, тобто обернено пропорційно до трудностей цих завдань. Значить, щоб порівняти

між собою два завдання за трудністю потрібно запропонувати виконати їх одній і тій же
самій особі (або двом особам з однаковими знаннями). Таким чином, маємо спосіб
порівняння знань за трудністю.
Якщо є задача порівняти знання двох студентів або трудності двох завдань, то потрібно
знати відношення шансів. А їх можна визначити лише після описаного вище уявного
експерименту, пов’язаного з обчисленням ймовірності успіху або неуспіху. Такі
експерименти повинні проводитися з наборами вправ однакової трудності, тобто потрібен
попередній відбір вправ з однаковою трудністю або складання однорідних (рівноправних)
генеральних сукупностей. Виходить щось на зразок замкнутого кола. Це багато в чому
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знецінює важливість одержаних висновків. Проте, вони залишаються значущими, а разом з
тим є деяка практична цінність моделі Раша.
Можна для оцінювання однорідності генеральної сукупності провести експеримент з одним
випробовуваним, але багатьма виборками з однієї і тієї самої генеральної сукупності. Оскільки знання
однакові, то відмінність відношення трудностей від одиниці, характеризує неоднорідність сукупності.
І тут можна обчислити різні статистичні характеристики неоднорідності.
Це важливий результат . Якщо вправи узяті з однієї і тієї самої майже однорідної за трудністю
генеральної сукупності, то одержаний інструмент дозволяє встановлювати, наскільки ця сукупність
дійсно однорідна. Для вибраковування (чищення) наборів вправ з метою додання їм однорідності, слід
використовувати розглянуті вище методи традиційного підходу.
Практика показує, що, якщо запропонувати двом студентам однакове число завдань,
спочатку легких, а потім трудних, то відношення шансів виконати їх не буде однаковим: той,
що добре знає матеріал в другому випадку покаже кращий результат, ніж то, що знає мало.
Проте модель Раша говорить про зворотне. Мабуть, вона дає «розумний» результат, якщо
трудності вправ, рівно як і знань студентів, розрізняються не дуже сильно. Одержано дещо
парадоксальний висновок, оскільки майже очевидно (і це показує практика), що результат
порівняння не може не залежати від того, набори трудних або легких завдань пропонуються
для виконання. Але цей висновок є властивістю самої моделі Раша.
Оскільки модель Раша спрямована на попарне порівняння шансів, зручно ввести
порівняння всіх з деяким гіпотетичним «еталоном». В якості такого еталону доцільно
вибрати того, у кого шанс дорівнює 0,5, тобто ймовірність успіху дорівнює половині. Дійсно,
нелогічно порівнювати всіх з тими, у кого шанси дуже великі або малі.
В) Модель з урахуванням неоднорідності трудності завдань в наборі
Виключити вимоги, пов’язані з необхідністю складання наборів завдань однакової
трудності можна в описуваній нижче моделі контролю знань. Її суть полягає у тому, що
результати виконання завдання враховуються не нулями і одиницями, а нарахуванням і
скиданням балів, рівних (або пропорційних) апріорі призначеній трудності завдань з
подальшим обчисленням середнього набраного балу. Результат усереднювання переводиться
(перераховується) в оцінку в будь-якій вибраній шкалі відміток.
Для пояснення способу припустимо, що є база завдань, яка охоплює перевірку знань в
рамках теми (курсу). Кожному із завдань приписується та або інша складність в прийнятій
шкалі, наприклад 0–100 балів, розбитої для простоти рівномірно на 10 ділянок: 0-10, 10-20 і
т.д. Припустимо спочатку, що завдання розподілені рівномірно за шкалою трудності,
симетрично відносно центрального значення Х (тут Х= 50 балів) і заповнюють шкалу
протяжністю 2А, а облік трудності робимо з точністю до 10. «Рівномірно» означає, що число
вправ в межах кожної ділянки приблизно однакове. За кожне правильно виконане завдання
випробовуваному нараховується число балів, яке дорівнює трудності завдання. За
неправильне рішення – знімають число балів, що доповнює складність до 100 балів. У такий
спосіб враховується положення: помилка штрафується тим більше, чим легше завдання і,
навпаки, тим менше, ніж завдання важче. На рис. 2 показані дві потовщені опорні прямі, що
перехрещуються, одна з яких відповідає правильним відповідям (Правильно), інша –
невірним (Неправильно). Для даного окремого випадку рівняння прямих такі:
а) для правильних відповідей y  x ;
б) для неправильних відповідей y   x  2 X .
Завдання пред’являються контрольованій особі в такому порядку. На кожному
непарному кроці ділянці А, розташованій, наприклад, праворуч від значення Х датчиком
випадкових чисел обирається завдання з деякою випадковою трудністю. На кожному
парному кроці складність завдання вибирається автоматично симетрично (дзеркально)
відносно значення Х, тобто відповідно до рівняння x k  1  2 X  x k  1 0 0  x k , де x k
складність непарного завдання ( k  1, 3, 5, ... ). Використані завдання вибувають з числа
представлених в поточному сеансі випробувань.
Після кожної пари виконаних завдань підраховується середнє значення накопичених
балів, яке в кінці сеансу випробувань є відміткою в шкалі 100.
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При безпомилковому виконанні випробовуваним середнє число накопичених балів
дорівнює Х = 50. Для випробовуваних, що здійснюють помилки, це число завжди менше
значення 50. Результат підрахованих так багатократних пред’явлень пар перераховується в
залікову оцінку в будь-якій зручній шкалі, наприклад 100-бальній. Питання про переклад
балів в оцінку визначається зручністю і детально не обговорюється.

Рис. 1
Прийняте в описі значення Х=50 визначає середню складність набору завдань,
симетрично розташованих на шкалі трудностей відносно цього значення. Зміщуючи це
значення за шкалою трудності, можна складати набори різних середніх трудностей.
Вимогу симетрії можна замінити простішою, а саме, число завдань на парному боці
повинне бути не менше числа завдань на непарному при рівномірному «заселенні» сторін.
Це завжди можна виконати додаванням або видаленням деяких завдань. Тому бажано завжди
мати надмірне число завдань щодо тих, що пред’являються, тобто базу даних, більшу ніж
число завдань. Якщо завдання для деяких ділянок трудності відсутні, то при виборі трудності
датчиком випадкових чисел на черговому непарному кроці, вибирається завдання з
трудністю, найближчою до значення Х.
Описаний спосіб має деяку гнучкість. Так, зменшуючи нахил опорних прямих (за
абсолютним значенням), можна регулювати як би «селективність» системи контролю.
Міняючи положення Х на шкалі трудностей («центр трудності»), можна регулювати
(встановлювати) середню складність набору завдань. Міняючи нахил прямих – «селективні»
властивості – ослабляти залежність балів, що нараховуються і скидаються, від трудності
завдань. Протяжність ділянки 2А відповідає зміні діапазону заселення бази даних
завданнями різної трудності. Його можна зробити як вузьким, так і достатньо протяжним.
Зручно (хоча не обов’язково) мати загальне число завдань в базі значно більшим, ніж
число випробувань, що пред’являються в сеансі. В цьому випадку не складає трудності
автоматично задавати середню складність Х випробування і передати вимогу реалізації
симетрії самій програмі відбору завдань в кожному сеансі випробувань. Число варіантів
конкретної реалізації описаного алгоритму можна задавати наперед. Якщо число відібраних
для пред’явлення завдань велике, то замість описаного вище чергування парних і непарних
номерів, кожне чергове завдання можна пред’являти простим випадковим вибором. Таким
чином, чим більша база даних, тим вся система виходить гнучкішою і зручнішою для
програмування у вигляді оболонки, що реалізовує описаний спосіб.
Хоча помилки у визначенні трудностей вправ унаслідок самого принципу вибору
завдань усереднюються і не мають вирішального значення, існують прості і не дуже
трудомісткі прийоми зниження помилок початкового призначення трудності кожного
завдання. Наприклад, можна запропонувати декільком викладачам, які ведуть заняття з
одного і того самого курсу, розставити вправи за трудністю і потім зіставленням вибрати
найбільш відповідний варіант. Нарешті, можна запропонувати це зробити групі студентів і
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відповідним чином обробити результати. Якщо даних багато, то для коректування набору
застосовні методи кластерного аналізу.
Усе вищесказане дозволяє сформулювати загальні вимоги до комп’ютерних програм
контролю. Наведений перелік не претендує на повноту і цілком може коректуватися.
Програму зручно виконувати у вигляді оболонки з двома підпрограмами: «Викладач» і «Студент».
Програма «Викладач» повинна бути оформлена у вигляді бази даних, яка заповнюється
шляхом введення завдань. Ця база, залежно від прийнятого способу контролю, може
складатися з наборів рівноправних завдань або (для останнього способу) просто мати
достатньо великий набір для «заселення» вправами потрібних (різних) трудностей з
вказівкою цих трудностей. Повинен забезпечуватися автоматичний вибір потрібного
викладачу набору завдань за введеними до набору вимогами. Для кожного із способів
організації контролю ці вимоги свої. Зокрема, для традиційного способу повинні бути
передбачені зручні засоби, що автоматизують процедуру «чищення» початкової таблиці
випробувань, тобто виконання описаної вище процедури.
Редактори матеріалів, що використовуються, повинні бути простими і доступними для
більшості викладачів. Програма повинна бути забезпечена рекомендаціями по організації
завдань, що вводяться, а також засобами, що дають наочне уявлення про поточне (при
заповненні) «заселення» бази даних завданнями. Для способу з урахуванням трудностей
завдань база може бути представлена, наприклад, гістограмою, тобто залежністю числа
завдань від трудності у вигляді стовпців.
У програмі «Викладач» повинна бути передбачена можливість обробки одержаних
даних, а також первинного відбору рівноправних завдань.
У програмі «Вчитель» повинні бути передбачені засоби переводу накопичених балів в
оцінку у вибраній шкалі.
У програмі «Студент» повинен бути передбачений адекватний спосіб видачі результатів
контролю випробовуваним. Тут можливі різні варіанти, вибір яких залишається за
викладачем. Це видача результатів виконання завдання контрольованій особі або відразу
після виконання кожного завдання або групи завдань, або всього набору завдань, тобто після
завершення сеансу контролю або поточної відмітки і т.д. Повинні бути передбачені різні
форми видачі цих результатів, вибір з яких робить викладач при складанні завдання.
У програмі «Студент» повинна бути ретельно продумана форма пред’явлення завдань і
можливість виправлення зробленого вибору до його завершення (одна, а краще два ступені
до введення). Повинна бути повністю виключена можливість доступу до несанкціонованого
перегляду призначених для виконання завдань (файлу набору завдань).
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О.О. Заболотська
м. Херсон
ПОЗИЦІЙНО-СИТУАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО
ВАЖЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНДИВІДУПАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Процес формування та розвитку студента – це довготривалий процес, що починається не
з нуля й не закінчується на момент одержання диплома. Сутність людини полягає в
постійному розвитку як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності й індивідуальності. Смисл
формування індивідуальності студента вбачається в тому, щоб не тільки забезпечити
розвиток сфер його психіки, сформувати палітру професійно значущих рис і якостей психіки
й особистості, а й надати процесу самовдосконалення сутності всього його подальшого
життя, прищепити професійно й життєво важливу спрямованість свого існування на
подальший прогрес. Такий погляд на індивідуальність студента як на мету навчання вимагає
якісної перебудови процесу професійної підготовки студента, психологізації процесу
навчання, підсилення його розвиваючої функції та зумовлює актуальність обранної нами
проблеми дослідження.
Індивідуальність студента як наукова категорія становить сплав, єдність сфер психіки –
інтелектуальної, мотиваційної, вольової, емоційної, предметно-практичної, екзистенційної та
сфери саморегуляції – із притаманними віковими особливостями розвитку. Індивідуальність
студента характеризується розвитком професійно значущих компонентів психічних сфер, що
відрізняють її від індивідуальності будь-якого іншого суб’єкта. Розвиток сфер психіки є
можливим тільки в такій діяльності, яка активізує психічні функції. Мова йде про вплив не
на пізнавальні процеси – це є характерним для традиційного підходу до навчання. Для
майбутнього вчителя іноземних мов важливими є впливи на сфери, котрі ще донедавна не
викликали особливого інтересу – екзистенційна, регулятивна, емоційна. Розвиток цих сфер у
єдності з іншими сферами формування професійно важливих компонентів індивідуальності
майбутніх учителів іноземних мов повинно стати однією з цілей їх професійної підготовки.
Професійна підготовка як цілеспрямований процес буде забезпечувати розвиток
індивідуальності студента, якщо цілі будуть орієнтувати не тільки на формування
професійних знань і вмінь, а й на розвиток професійно значущих рис і якостей психіки
студента. Організація такої підготовки повинна будуватися на принципах, що відображають
закономірності розвитку сфер індивідуальності, закономірності професійно значущих
новоутворень, а технології професійної підготовки повинні задовольняти цілі формування
індивідуальності, відповідати принципам і включати адекватні педагогічні засоби. Тож, мета
нашого дослідження – розробити та дослідити позиційно – ситуативний підхід як
дидактичний засіб формування професійно важливих компонентів індивідуальності
майбутніх вчителів іноземних мов.
Яким має бути процес професійної підготовки, щоб забезпечити активне
функціонування зазначених сфер? За яких психолого-педагогічних умов стане можливим
формування цілісної індивідуальності студента?
Як основні ми висуваємо такі умови:
1) знання викладачем сутності індивідуальності студента;
2) знання властивостей і функцій процесу професійної підготовки;
3) урахування основних закономірностей розвитку індивідуальності в процесі
професійної підготовки;
4) уведення до процесу професійної підготовки спеціальних ситуацій, що реалізують
закономірності розвитку індивідуальності та її динаміку;
5) достатній рівень розвитку особистісного й індивідуального компонентів професійної
компетентності викладача вищого навчального закладу.
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Загальним у характеристиці життєвих позицій виступає уявлення людини про себе,
характеристики його екзистенційної сфери (здатність до самосвідомості, самооцінки, порівняння
себе з іншими людьми тощо). Загальною характеристикою життєвої позиції постає цілісна «Я –
концепція», котра має низку аспектів, зумовлених відповідними сторонами діяльності, професійна
«Я – концепція», соціальна, сімейна, подружня, побутова тощо.
У навчальній діяльності прийнято виділяти дві основні позиції – об’єкта й суб’єкта
діяльності, причому С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов та ін. пов’язували позицію
суб’єкта діяльності з індивідуальністю людини. В андрагогіці розглядається тільки одна
позиція – позиція того, кого навчають, вона відповідає позиції дорослого суб’єкта діяльності,
що має певний досвід діяльності, поведінки, спілкування та певний рівень розвитку сфер
психіки.
Однак поки що ще ніхто не проаналізував сутність визначених у педагогіці та психології
позицій з точки зору індивідуальності людини як характеристики її психіки. Ми вважаємо,
що в плані індивідуальності студента важливим є співвіднесення відомих позицій людини з
виявленими нею властивостями та якостями, що й дозволить використовувати
характеристики позицій і у процесі формування індивідуальності (як стратегічні цілі), й у її
діагностиці (як критерії розвитку індивідуальності студента).
Нами виділено три основні позиції, котрі студент постійно займає та змінює протягом
навчання у вищому навчальному закладі: 1) той, якого навчають; 2) той, хто навчається;
3) той, хто навчає.
 Позиція того, якого навчають, характеризує студента як людину несамостійну в
навчальній і професійній діяльності, у якої ще нерозвиненим є уявлення про свої можливості,
слабко виражені мотиви досягнення у навчанні й у професійній діяльності, не розвинені
здатності до самоаналізу, рефлексивні процеси, відсутнім є образ-Я (Я-студент, Я-учитель,
Я-людина, Я-громадянин і т.д.), у котрого відсутні чи знаходяться в зародковому стані
система цінностей освіти, професійних цінностей; студент, що займає позицію того, кого
навчають, не володіє цілевизначенням, не прагне до вибору змісту і способів діяльності, до
прийняття свого рішення, хоча в нього достатньою мірою можуть бути розвиненими
пізнавальні процеси (увага, пам’ять, мисленнєва діяльність тощо), для нього характерним є
патогенне мислення, схильність до негативних емоційних станів у стресових ситуаціях;
позиція того, кого навчають, характеризується розвиненими сферами – екзистенційною,
саморегуляції, емоційною, що й дозволяє такому студенту рефлексувати в навчальних і
професійних ситуаціях, здійснювати самооцінку, створювати уявлення про себе як студента,
як вчителя-початківця, обирати свої шляхи саморозвитку, приймати рішення в певних
ситуаціях; мотивація студента характеризується мотивами пізнавальними, професійними,
мотивами досягнення мети; ціннісні орієнтації студента, що навчається, мають чітку
вираженість, осмисленість (хоча це й не означає, що вони обов’язково пов’язані з
майбутньою професійною діяльністю); для студента, що навчається, характерною є
цілісність його індивідуальності.
 Позиція студента, який навчається, не співпадає з професійною психологічною
позицією вчителя за ступенем виявлення професійно значущих рис і якостей вчителя, це
позиція, що виражає спрямованість студента на оволодіння педагогічною майстерністю, на
саморозвиток професійно важливих компонентів сфер індивідуальності; студент, що
навчається, не обов’язково відрізняється як досить розвиненими екзистенційною,
регулятивною й емоційною сферами, так і необхідними в професійній діяльності вчителя
сферами, студент може не мати своєї концепції, уявлення про себе як учителя, але його
обов’язково відрізняє прагнення виявити себе в педагогічній діяльності, випробувати себе в
різних професійних ситуаціях і умовах, щоб зрозуміти, чи правильно він обрав професію, чи
дає вона впевненість у собі, чи відбиває покликання і домагання; за добре розвинених
екзистенційної, регулятивної й емоційної сфер студент, що навчається, прагне до уточнення
своєї Я-концепції в різних професійних ситуаціях, цінність педагогічної практики для такого
студента полягає в тому, щоб порівняти ідеальний образ Я-вчитель і реальний, визначити
резерви самоактуалізації.
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Практика свідчить, що студенти займають дані позиції не в чистому вигляді (так само як
немає чистих флегматиків або сангвініків, так і немає явних тих, яких навчають, або тих, що
навчаються). Процес професійної підготовки за своєю природою може ставити студентів
одночасно й у позицію того, якого навчають, і в позицію такого, що навчається – усе
залежить від розвитку сфер індивідуальності та тих вимог, що висуваються до них
завданнями підготовки. У той же час у характеристиках індивідуальності студентів
простежується тенденція: якщо в перші два роки студенти схильні до позиції такого, якого
навчають, то надалі в них можуть за певних умов виявлятися ознаки позиції того, що
навчається. Завдання вищого навчального закладу й полягає в тому, щоб забезпечити
становлення позиції того, що навчається, якомога раніше (що буде сприяти скороченню
терміну адаптації, розвитку слабко сформованих сфер індивідуальності, становленню
цілісної індивідуальності).
Як бачимо, формування позицій тісно пов’язане з розвитком індивідуальності студента й
навпаки – формування індивідуальності сприяє становленню більш високої позиції, зміні
однієї позиції на іншу. Діалектика зазначених характеристик студента дозволяє припустити,
що у вирішенні проблеми формування індивідуальності студента можливим є використання
психологічних механізмів становлення позицій: прагнення до позитивних переживань від
задоволення потреб у визнанні, успіху, досягненні тощо.
Для розвитку екзистенційної сфери, сфери саморегуляції й емоційної сфери мають певне
значення висунуті К. Роджерсом три принципи: а) кожна особистість має безумовну цінність
і заслуговує поваги як така; б) кожна особистість у стані бути відповідальною за себе; в)
кожна особистість має право обирати цінності та цілі, приймати самостійні рішення [4, с. 27].
Формування ціннісно-смислового ставлення до професійної діяльності є можливим у
проблемно-конфліктній ситуації, у ситуаціях, у яких виявляється конфлікт цінностей. А це
вимагає формування особливого типу рефлексії, пов’язаної зі здатністю роздумувати над
тим, що ти робиш. Н.В. Клюєва відзначає, що спроби зрозуміти ситуацію через здійснювані в
ній дії, приводять до її змін, що своєю чергою змінюють розуміння ситуації та здійснюваних
у ній дій. Постійне перебудовування ситуації може бути визначене як «рефлексивний діалог»
між педагогом і ситуацією невизначеності, що виникає в професійній діяльності. Розуміння,
що формується при цьому, не є наслідком якої-небудь теорії, а є наслідком самої діяльності.
У зв’язку з цим кожна нова ситуація приводить до збагачення репертуару дій професіонала
через перегляд імпліцитно накопичених знань. Розвиток професіонала припускає не тільки
усвідомлення ним власних можливостей, а й включення у «внутрішню роботу» з
отриманими знаннями та переживаннями, що в кінцевому результаті приводить до
відновлення зовнішньої активності.
Становлення позиції того, якого навчають, відбувалося в школі, тому важливо в перший
же рік навчання у вищому навчальному закладі створювати ситуації, що забезпечують
перехід на позицію того, що навчається. Такі ситуації орієнтують студентів на виявлення
самостійності в навчальній діяльності. Досвід показує, що далеко не кожен студент першого
та другого років навчання легко справляється з завданням визначити для себе цілі своєї
діяльності на конкретному занятті, визначити способи та прийоми їх досягнення та ін. Тому
одним із професійних завдань викладача вищого навчального закладу освіти стає
формування навчальної діяльності студента. Саме ситуації, призначені для вирішення цього
завдання, будуть сприяти становленню позиції студента, що навчається, замість позиції
такого студента, якого навчають.
Становлення позиції того, який навчає (учителя), відбувається в процесі навчальнопрофесійної діяльності студентів. Ситуації, призначені для переходу на цю позицію,
орієнтують студентів на виявлення самостійності в педагогічній діяльності як професійній.
Однак, для того, щоб у майбутнього вчителя іноземних мов виникло бажання виявити
професійну самостійність, він повинен відчути в собі сили, потенції, впевненість у своїх
можливостях, у підтримці тощо. Інакше кажучи, у нього повинні бути сформовані
властивості та якості екзистенційної сфери (поряд із психолого-педагогічними та
методичними знаннями й уміннями). Це стає можливим за певних умов, у спеціальних
ситуаціях, що активізують саме екзистенційну, регулятивну, емоційну сфери.
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У теорії вищої освіти категорія «ситуація» висвітлена в ряді робіт із проблем навчальної діяльності
студентів [2]. Спеціальна увага соціальній ситуації розвитку особистості студента приділяється в зв’язку
з тим, що вона «служить становленню та здійсненню особливого типу випереджального управління
навчально-професійною діяльністю – саморегульованого смислу – і цілевизначення» [2, с. 106]. Дані
процеси, як вищі рівні самоорганізації особистості, складають основу розвитку здібностей особистості. У
концепції формування навчальної діяльності студентів (там же) виділяється поняття навчальної ситуації
або ситуації спільної навчальної діяльності – це організована система змінних навчального процесу,
психологічним ядром якого є взаємодії, відносини та спілкування викладача зі студентами та студентів
один з одним. У якості змінних такої ситуації виступають: 1) організований та операціоналізований зміст
навчального процесу; 2) процедури, що організують процес засвоєння навчального змісту й
узагальнених способів навчальної діяльності; 3) система навчальних взаємодій і взаємин між викладачем
і студентами та самими студентами; 4) динаміка взаємозв’язку всіх зазначених змінних [2, с. 106].
Категорія «ситуація» широко використовується в психології. Л.С. Виготський виділяв
соціальну ситуацію розвитку дитини. П.Я. Гальперін запропонував три типи навчальних
ситуацій за критерієм типів орієнтування. Д.С. Толлінгерова розробила таксономію
навчальних ситуацій на основі навчальних завдань. У педагогіці та психології навчання й
виховання основна увага була приділена та продовжує приділятися проблемним ситуаціям
(Т.А. Ільницька, Т.В. Кудрявцев, О.М. Матюшкін, М.І. Махмутов і ін.), конфліктним
ситуаціям (М.М. Рибакова й ін.). У зв’язку з перебудовою народної освіти практики стали
носити творчий характер і вчені почали звертатися до навчальних ситуацій (Н.І. Алексєєв,
Т.В. Машарова, В.В. Сериков і ін.), вбачаючи в них резерв для удосконалювання взаємодії
вчителя й учнів, для посилення розвиваючого впливу навчання на дитину. Висловлюються
різні ідеї, пов’язані з ситуаціями: ідея стимулювання за допомогою ситуації успіху
(III.О. Амонашвілі, В.О. Сухомлинський), ідея ситуативної домінанти в організації
навчальної діяльності (Т.В. Машарова), ідея об’єднання в навчальній ситуації життєво
значущого завдання, діалогу і гри (В.В. Сериков), ідея створення ситуації навчання, у якій би
учнем деякою мірою дозволялося взаємодіяти з важливими для них особисто проблемами та
питаннями, що вони хотіли б вирішити (К. Роджерс), ідея самостійного проектування
вчителем ситуацій навчання на основі типу психічного розвитку учнів, особистісних
можливостей і особливостей педагога, психологічно адекватного уявлення для того, хто
вчиться, специфіки предмета (Н.І. Алексєєв), ідея формування суб’єктного досвіду
(І.С. .Якиманська) та ін. У нашому дослідженні висувається ідея формування
індивідуальності студента на основі спеціальних ситуацій, що дозволяють студентові
зайняти визначену позицію, у якій він виявляє рівень розвитку екзистенційної, регулятивної,
емоційної сфер у поєднанні з іншими сферами індивідуальності.
Дослідження категорії «ситуація» у педагогічному процесі привело вчених до виділення
різних термінів (навчальна ситуація, ситуація навчання, особистісно-орієнтована ситуація
тощо). Зміст даного поняття включає сукупність обставин зовнішнього світу, внутрішнього
стану людини та події, що на фоні цього актуалізувалися ( , с. 28). Як і К. Роджерс,
В.В. Сериков вважає створення особистісно-орієнтованих ситуацій (навчальних,
пізнавальних, життєвих) головною умовою виявлення школярем своїх особистісних функцій.
Разом із цим, оскільки в процесі професійної підготовки необхідно забезпечувати
розвиток професійно значущих якостей психіки й особистості в єдності, викладач повинен
здійснювати психологічну основу цього процесу, створювати ситуації, у яких відбувалися б
рефлексивні, регулятивні процеси. Можна представити співвідношення діяльності викладача
й навчально-професійної діяльності студента. Відмінність буде в тому, що якщо в першому
випадку викладач формує в студентів навчальну діяльність (і на її основі індивідуальність
студента), то в другому – навчально-професійну (педагогічну) діяльність та індивідуальність
на її основі, тут педагогічна діяльність є метою і предметом навчальної діяльності студента.
Ми звернулися до ситуації як до дидактичного засобу, що дозволяє впливати на сфери
індивідуальності студента та спрямовувати їхній розвиток. У цьому полягає одне з
розроблювальних нами концептуальних положень.
Розглянутий тут позиційно-ситуативний підхід до формування індивідуальності студента
у процесі професійної підготовки полягає в тому, що розвиток індивідуальності студента є
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можливим за переходу з однієї позиції на іншу в умовах спеціально створюваних ситуацій.
Підхід, що спирається на поняття «ситуація», знаходить у останні роки усе більш широке
застосування як у теорії (розробляються концепції та технології, що включають у якості
одного з компонентів ситуацію), так і у практиці навчання. Як було нами сказано вище,
звернення до ситуації як педагогічного засобу виражає тенденцію гуманістичної освіти до
реалізації психологічних закономірностей, що забезпечують сутність гуманістичної
спрямованості навчання. У зв’язку з цим, як справедливо зазначає В.В. Сериков, уявлення
про сутність педагогічної діяльності й образ педагога зазнають певних змін. «Орієнтація
освіти на розвиток особистості припускає особливий тип педагогічної діяльності. Її суть у
тому, що педагог має справу зі специфічним видом досвіду, який необхідно передати
вихованцеві, – з досвідом особистісної самоорганізації та зі специфічним педагогічним
засобом формування цього виду досвіду – особистісно орієнтованою педагогічною
ситуацією» [1, с. 237].
Особливість спеціальних педагогічних ситуацій, що організовуються у процесі
професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов ми вбачаємо в тому, що
переданий студентам досвід (на відміну від школярів, з якими відбувається обмін соціальним
досвідом у широкому смислі цього слова) містить не тільки психолого-педагогічні знання й
уміння, а й виявлення викладачем (і студентом) професійно значущих властивостей і якостей
психіки й особистості. Спрямованість на виявлення сфер індивідуальності й особистості
виражає головну суть взаємодії, спілкування, що важливо не просто з погляду соціалізації, а
й необхідно для становлення навчальної та професійної позицій майбутнього вчителя
іноземних мов. Такий погляд на процес професійної підготовки майбутнього вчителя
іноземних мов висуває нові вимоги до викладача вищого навчального закладу, що
виражають такі особливості його індивідуальності й особистості:
– суб’єктність викладача в педагогічній діяльності, спрямованість на самореалізацію,
пов’язану зі створенням власної авторської концепції професійної підготовки майбутнього
вчителя іноземних мов;
– спрямованість на інтеграцію соціального досвіду у взаємодії зі студентами, на
зміщення акцентів зі змістовної («знаннєвої») основи на професійно ціннісну;
– спрямованість на формування індивідуальності майбутнього вчителя в єдності з
особистісними характеристиками людини;
– спрямованість на самовдосконалення, досягнення вершин свого росту у професійній
діяльності, розвиток власної індивідуальності.
Отже, можемо зробити висновки, що поданий вище позиційно-ситуативний підхід до
формування індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов володіє, на наш погляд,
властивістю підсилювати психологічну основу процесу професійної підготовки, що
виражається в активізації всіх психічних процесів, властивих людині, а не тільки
пізнавальних, як це мало місце в традиційному процесі навчання. Як було сказано вище,
реалізація позиційно-ситуативного підходу вимагає додаткових регулятивних знань,
необхідних викладачеві вищого начального закладу, розробка яких і стане предметом нашої
подальшої роботи.
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УДК 378.633 (057.212)
Л.В. Загребельна
м. Вінниця
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
У ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Адаптація української національної економіки до нових умов господарювання, нових економічних
відносин, виходу країни на передові рубежі прогресу людської цивілізації залежить від того, наскільки
швидко та успішно державна система освіти зможе підготувати фахівців нової формації – менеджерівекономістів, які творчо мислять, діють, удосконалюються, мають «ринкове мислення», володіють
сучасними інформаційними технологіями, вміють швидко орієнтуватись у всіх перетвореннях життя.
Пошук шляхів удосконалення професійної підготовки в галузі економічної освіти, їхнє
розповсюдження, практичне використання та збереження в середовищі, що швидко змінюється, є
головною умовою щодо забезпечення потреби України у висококваліфікованих фахівцях-менеджерах.
Сфера освіти найбільшою мірою визначає рівень розвитку людини, стає загальнонаціональним
пріоритетом у все більшому числі країн світу. Тому Національна доктрина розвитку освіти України
першим положенням стверджує про те, які необхідні умови щодо національного розвитку і національної
безпеки [5, с. 7].
Ключовим завданням доктрини є модернізація освіти у відповідності до запитів ХХІ
століття і вимог української державності. Вона передбачає поступовий перехід від
репродуктивної, авторитарної освіти до освіти інноваційного, гуманістичного типу. Цей
перехід є віддзеркаленням глибинних процесів, що зумовлені цивілізаційними змінами –
переходом від індустріального до постіндустріального, інформаційного суспільства.
Сучасний зміст освіти – багатокомпонентний. Він має включати не лише знання, а й
способи практичної діяльності, творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості. За умов
збереження досягнень фундаментальності професійної освіти, виникає необхідність
переорієнтувати навчальний процес на формування в студентів бажання і вміння самостійно
оволодівати знаннями з різних джерел інформації. Тому важливим є застосування
особистісно орієнтованих педагогічних технологій. Їхніми сутнісними ознаками є навчання
та виховання особистості з максимально можливою індивідуалізацією, створенням умов для
саморозвитку й самонавчання, осмисленого визначення власних можливостей і життєвих
цілей. Такий тип навчання ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному
обміні думками, авансуванні успіху. Надання першої професії кожній молодій людині – це
обов’язкова норма в багатьох розвинених країнах. Отже, вища освіта стає не просто засобом
підготовки фахівців для різних сфер діяльності, а й обов’язковим етапом розвитку
особистості для все більшої кількості людей і в українському суспільстві.
Аналіз наявних педагогічних досліджень свідчить про те, що педагогічні умови підготовки фахівців
вивчали Н. Конюхов, З. Курлянд, В. Стасюк, А. Уваров та ін. Проблеми професійного навчання,
опрацювання моделі спеціаліста аналізували В. Адольф, Н. Буринська, Р. Гуревич, І. Зязюн, Г. Кєдровіч,
Л. Коваль, М. Левітов, М. Леонтьєв, О. Матюшкін, Н. Ничкало, З. Решетова та ін. Удосконаленню
навчального процесу у вищий школі присвячено праці А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Галузинського,
М. Євтуха, М. Жалдака, М. Застроки, В. Козакова, О. Філатова, Д. Чернілевського, М. Ярмаченка та
інших. Професійну спрямованість навчання досліджували Л. Вороніна, О. Дубинчук, І.Звєрєв,
Н. Лошкарьова, В. Максимова, В. Паламарчук, Л. Савельєва, Н. Федорова, Л. Хромова та ін. Проблеми
неперервної освіти опрацьовували М. Коляда, І. Мкртчан, В. Полтавець, Д. Череванев та ін. Загальні
питання інноваційних технологій навчання досліджували І. Бабін, І. Богданова, М. Волос, М. Кадемія,
В. Кондратюк, А. Нісімчук, О. Падалка, І. Смолюк, О. Шпак та інші.
Аналіз системи освіти з підготовки спеціалістів свідчить, що орієнтація на підготовку сучасних
менеджерів значною мірою залишається безсистемною та невивченою з точки зору врахування
педагогічних умов щодо ефективного становлення менеджера-фахівця.
Аспекти врахування необхідних педагогічних умов у підготовці майбутніх
менеджерів, їхні особливості ще не набули належного відображення в педагогічній
літературі. З точки зору психолого-педагогічних досліджень педагогічними умовами
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вважаються обставини, від яких залежить і відбувається цілісний продуктивний педагогічний
процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою
людей. Щодо підготовки економістів у системі освіти України, то вона буде більш продуктивною,
якщо враховувати такі педагогічні умови, які повною мірою дозволять готувати
висококваліфікованих економістів-менеджерів, котрі здатні працювати в комп’ютерних мережах;
володіють навичками електронного бізнесу; вміють самостійно мислити, вільно оперувати
ринковими поняттями, аналізувати ринкову ситуацію, прогнозувати її розвиток; обирати
ефективні рішення, що відповідають реальній ситуації, обґрунтовувати їх; вільно володіють
комп’ютерною й офісною технікою тощо.
Виходячи з постановки проблеми дослідження та його актуальності постає мета:
визначення системи безперервної освіти та педагогічних умов професійної підготовки
для майбутніх фахівців менеджерського напряму.
Перехід до багаторівневої освіти дозволяє підготувати кадри не тільки для
економічної та галузевої науки, але й для практичної діяльності в умовах ринкової
економіки. Сутність неперервної економічної освіти визначається взаємопов ’язаністю,
взаємозумовленістю та несуперечливістю її елементів. Ліквідація дублювання змісту
освіти і приведення його в точну відповідність із найменшими витратами, що є дуже
важливим в умовах сьогодення.
Вивчення наукової літератури, практичного досвіду підготовки висококваліфікованих
економістів-менеджерів дало можливість визначити професійну підготовку майбутнього
менеджера як педагогічний процес у закладах освіти економічного профілю, що може бути
різноманітним і різноплановим, результатом якого є формування та розвиток професійної
готовності фахівця-економіста. Лише за умов сформованості означеної якості в майбутнього
економіста-менеджера його продуктивна робота стає можливою.
Сучасна система підготовки студентів-економістів у вищих закладах освіти України
скерована галузевими стандартами вищої освіти (ГСВО) Міністерства освіти і науки
України, які визначають освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) випускників
відповідних напрямків підготовки [1].
Повний обсяг умінь згідно з ГСВО, якими необхідно оволодіти майбутньому економісту під
час навчання у ВНЗ (цих умінь більше 100), поділено на 5 компонентів професійних якостей:
планово-змістові, організаційні, мотиваційні, контролюючі, координаційні.
Не зменшуючи значення функціональних блоків та вмінь, що їх забезпечують,
основними тенденціями модернізації сучасної економічної освіти слід визначити такі:
 удосконалення методології освіти щодо формування інтелектуальної культури,
навичок самоорганізації мислення, змістових комунікацій та ін;
 суттєве підвищення якості загальної економічної освіти, орієнтованої на
ефективну економічну поведінку (як оцінювати цінні папери, послуги банків та їх
надійність, права акціонерів), елементарні організаційні ділові навички (права
споживачів, договірні відносини, ділове спілкування, менеджмент та ін.);
 підвищення рівня професійної економічної підготовки студентів до світового
рівня з урахуванням узгодженості та послідовності навчальних курсів, що викладаються
загальноосвітніми й економічними кафедрами;
 знайомство студентів з духовно-моральними основами підприємницької діяльності,
враховуючи специфіку культурно-історичних реалій українського менталітету;
 засвоєння нової моделі бюджетного та позабюджетного секторів освіти, що
однорідні за змістом та завданнями, але різні за методами і формами навчанн я [6, с. 58].
Заслуговує уваги той факт, що оволодіння менеджерською професією можливе лише на
індивідуально особистісному рівні, тому що об’єктивно існуючі факти, явища, знання стають
суб’єктивними в сприйнятті, усвідомленні, та, як наслідок, суб’єктивним стає і трактування їх
викладачем. У цьому зв’язку залежно від світогляду, глибини знань, практичної й теоретичної
оснащеності, загальної й професійної культури викладача здійснюється як вибір матеріалу, так і
виокремлення головного, суттєвого в його трактуванні.
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Отже, викладання знань відбувається на суб’єктивному рівні й припускає
особистісний вплив викладача на особистість студента. Тому організація педагогічного
процесу професійної підготовки сучасного економіста-менеджера повинна бути
спрямована передусім на формування та розвиток власної готовності студента до
самостійного розв’язання професійних завдань.
У свою чергу, як визначає З.Курлянд, сам педагогічний процес має такі компоненти:
цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний 2, с. 45.
Нині значно підвищився попит на економічну освіту. В навчальних закладах
України ведуться пошуки реальних можливостей підготовки висококваліфікованих
фахівців-економістів нової формації, спеціалістів, які відповідають сучасним світовим
стандартам, потребам ринкової економіки.
Система вищої економічної освіти України в сучасних умовах потребує системної
модернізації, під час якої відбуватиметься інтенсивна трансформація, що супроводжується
переоцінкою поглядів на галузь. У процесі такого формування, у відповідності із запитами
інформаційного суспільства, виникає необхідність переходу до нової відкритої парадигми освіти,
орієнтованої на студента – майбутнього економіста-менеджера. Це спричинено тим, що сучасний
світ вимагає від фахівців підвищеного професіоналізму, відповідальності, самостійності.
Поява нових технологій висуває завдання і перед економічною освітою, яка стає
відкритою, руйнує як внутрішні, так і зовнішні бар’єри. Цьому чималим чином
сприяють різні види інформаційно-електронного забезпечення процесу пізнання з
інтеграції знань та інформаційного простору (використання глобальної мережі Інтернет,
технологій Microsoft, Netscape), коли студенти мають доступ до різноманітних інфо рмаційних банків даних по всьому світі і можуть самостійно працювати над мат еріалом,
що їх цікавить. Створення нової системи дозволяє передати значній кількості майбутніх
менеджерів більший обсяг інформації та спеціальних знань.
У сучасних соціально-економічних умовах економічній освіті відведено особливу
роль, сутність якої полягає у формуванні економічного мислення та прищеплення
навичок раціональної економічної поведінки, створення сприятливих умов для
подальшого професійного навчання і практичної діяльності [3, с. 4].
Тому економічна освіта нині є невід’ємною важливою частиною загальної середньої освіти.
Перехід до неперервної освіти дозволяє підготувати кадри не тільки для економічної та
галузевої науки, але й для практичної діяльності в умовах ринкової економіки [4, с. 163]. Сутність
цього поняття визначається взаємопов’язаністю, взаємозумовленістю та несуперечністю її
елементів. Наочно цю систему щодо економічної освіти ми уявляємо таким чином (див. рис. 1).
Схематичне зображення ідеї неперервної економічної освіти свідчить про взаємозумовленість
різних її рівнів.
Вважаємо, що підготовка викладачів економіки не має сенсу без реального
впровадження економічної освіти в школі. Однак таке впровадження, у свою чергу,
повинне спиратись на результати відповідних досліджень. Навчальна програма вищого
навчального закладу (ВНЗ), якщо це система професійної підготовки економістів,
повинна будуватися з урахуванням економічних знань, які вже були одержані в школі.
Тому доцільно при вищих економічних навчальних закладах створювати класи
економічного профілю.
Так, наприклад, при Вінницькому фінансово-економічному університеті (ВФЕУ) з метою
здійснення економічної освіти учнівської молоді та профорієнтаційної роботи серед школярів
створений профільний економічний клас, який функціонує відповідно до Закону України „Про
освіту” та інших чинних нормативних документів в галузі освіти.
До навчання у профільному економічному класі залучаються учні випускних класів середніх
загальноосвітніх шкіл, які мають нахил до діяльності в сфері економіки. Співбесіди із
вступниками до профільного класу проводить комісія, склад якої затверджується вченою радою
ВФЕУ. Метою співбесіди є виявлення загального рівня розвитку учнів, їхніх знань з базових
дисциплін (математики та географії), а також нахилу до діяльності в сфері економіки. Результатом
співбесіди є рекомендація до зарахування в профільний клас.
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Рис 1. Система неперервної економічної освіти

Учні, які успішно навчалися в профільному економічному класі, витримали
випробування і набрали відповідну кількість балів за результатами випускних іспитів,
рішенням приймальної комісії можуть бути допущені до конкурсу на зарахування до ВФЕУ
на економічні спеціальності.
Більш широко шкільну економічну освіту можна розглядати як перший, або підготовчий
етап у професійній підготовці менеджерів. У такому разі головною є умова спадкоємності
економічної освіти під час переходу на рівень ВНЗ. Нині рівень і зміст економічних знань,
якими володіють абітурієнти, дуже суттєво різняться.
Тому про ефективність зусиль, що витрачаються на початку навчання у вищих
навчальних закладах, можна не говорити.
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Навчальні плани ВФЕУ з підготовки кадрів економістів-менеджерів спрямовано на
підготовку фахівців, які б відповідали сучасним світовим стандартам, потребам ринкової
економіки. Колектив працює над підвищенням ефективності співвідношення різних форм
навчально-виховного процесу (лекцій, семінарських і практичних занять, дискусій,
колоквіумів, ділових ігор, навчально-виробничих практик, моделювання і розв’язання
практичних задач на ЕОМ). Уведено модульно-рейтингову систему оцінювання знань
студентів, упроваджуються нові прогресивні технології навчання. Магістерські програми, що
розроблені на підставі ліцензованих спеціальностей, дозволяють отримати диплом магістра
економічних наук.
Охарактеризуємо детальніше рівні системи неперервної економічної освіти. Метою
навчання на першому рівні є фундаментальна підготовка економістів широкого профілю на
базі навчальних програм, що передбачають набуття знань із загальноекономічних,
математичних, економіко-статистичних і загальноосвітніх дисциплін; підготовка фахівців,
що здатні працювати як у різних сферах економічної діяльності, так і продовжувати освіту з
поглибленим вивченням різних розділів економічної теорії.
Метою навчання на другому рівні повинна стати поглиблена спеціалізація у різних
галузях економічної науки і практики, в нашому випадку – в менеджерському напрямку.
Ефективна реалізація означених цілей підготовки можлива за умов урахування основних
принципів багаторівневої освіти.
Резюмуючи вище означене, ми вважаємо, що модернізацію підготовки майбутніх
менеджерів на сучасному етапі розвитку суспільства треба проводити шляхом створення
необхідних педагогічних умов, з урахуванням загальних закономірностей цілісного
педагогічного процесу, а також принципів багаторівневої неперервної освіти. Такими
умовами, на наш погляд, є:
– організація педагогічного процесу, спрямованого на формування та розвиток
професійної готовності майбутнього фахівця;
– застосування особистісно орієнтованого підходу до підготовки майбутніх менеджерів,
створення особистісно орієнтованих взаємин;
– ліквідація дублювання змісту економічної освіти шляхом удосконалення та
максимального розвитку міжпредметних зв’язків між школою та ВНЗ;
– використання віртуальних методів навчання із застосуванням інформаційних
технологій.
Визначення, аналіз, урахування, практична реалізація цих педагогічних умов, на нашу
думку, сприятиме підготовці фахівців-менеджерів із сучасним мисленням, здатних змінити
економічну ситуацію в Україні та привести країну до передових рубежів світового прогресу.
Отже, процес професійної підготовки майбутніх економістів-менеджерів у вищих
навчальних закладах може бути достатньо різноманітним і різноплановим. Адже підготовка
майбутнього фахівця – це процес, результатом якого є формування та розвиток його
професійної готовності. З цих позицій процес підготовки майбутніх менеджерів щодо
формування та розвитку професійної готовності стає можливим тільки за умов урахування та
створення необхідних педагогічних умов. Взагалі професійною підготовкою студентів є
відповідний процес, під час якого формується й розвивається професійна готовність фахівця,
яка є результатом цього процесу.
Професійна підготовка майбутніх менеджерів відбуватиметься продуктивно, якщо
забезпечуються відповідні педагогічні умови, що створює викладач. Також слід відзначити,
що практичне застосування фахівцями набутих знань та вмінь цілком залежить від їхньої
професійної готовності. Тільки за умов сформованості цієї якості в майбутнього менеджера
стає можливою його продуктивна робота. Цей аспект потребує подальших досліджень.
Література:
1. Галузевий стандарт вищої освіти МОНУ. – К.: КНЕУ, 2003.
2. Курлянд З.Н. Система освіти в Україні / Педагогіка. Навч. посібник. – Одеса: ОДПУ, 2001. – С. 55-56.
3. Леонтьев М.Р. Об организации преподавания экономики в общеобразовательных учреждениях / Мин-во общего и
проф. образования РФ пр №707 / II – 12 от 12.05.99.
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4. Мкртчан Г.М., Лиманова Е.Г. Школьное экономическое образование как основное звено непрерывного
экономического образования / Сб. статей Материалы II межрегиональной конф. РАПЭД 1999. – С. 163-178.
5. Національна доктрина розвитку освіти в Україні. – К: Райдуга, 2001. – 54 с.
6. Образование и наука на пороге третьего тысячелетия: рекомендации междунар. научно-методической конф. 29-30
апреля 1999 г. – Алтайск. эконом.-юридич. ин-т., 1999. – 74 с.

Н.В. Захарченко
м. Вінниця
ДІЛОВІ ЕКОНОМІЧНІ ІГРИ НА БАЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Постановка проблеми. Особливою рисою постіндустріального суспільства є чільне
значення інформації для економічного і соціального прогресу. Саме це дозволяє говорити
про інтелектуалізацію економіки, про економіку, що базується на знаннях. У зв’язку з цим
уряди, підприємці, громадськість більшості країн світу все більше усвідомлюють, як важливо
мати якісну інформацію з широкого кола питань. Це дозволяє забезпечити раціональне
прогнозування і керування економічними і соціальними процесами для прийняття науково
обґрунтованих рішень з різноманітних і складних проблем суспільного розвитку [7, с. 38].
Умови економіки, заснованої на знаннях, істотно змінюють рольові інформаційні
функції всіх суб’єктів господарювання економічної системи. Важливого значення набувають
“гравці”, що володіють правами на інтелектуальну власність. Тому виникла необхідність
переглянути принципи керування виробничими процесами, характерними для
“індустріальної” економіки, привести ці принципи у відповідність з новими соціальноекономічними реаліями, оскільки “індустріальний” менеджмент сьогодні вступає в конфлікт
із новими умовами бізнесу і часто перешкоджає його розвиткові [4].
Важливою складовою процесу формування економіки, заснованої на знаннях, повинне
стати
оволодіння
майбутніми
економістами
методикою
інформаційного
самообслуговування, раціональними прийомами пошуку, аналізу і систематизації інформації,
навичками використання сучасних інформаційних технологій і мистецтвом формулювання
суті пошукових запитів. А це вже зміст не простої інформаційної культури, а перехід до
інформаційно-мережної культури.
Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології (ІТКТ) відіграють усе зростаючу
роль у соціальному й економічному житті сучасного суспільства, і їхній вплив повинен
враховуватися в рішенні широкого кола питань суспільного розвитку та професійної
підготовки майбутніх фахівців усіх галузей.
Аналізуючи досвід використання комп’ютерних технологій у вивченні економічних
дисциплін в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені
К.Д. Ушинського [5], Одеському інституті інженерів морського флоту, Новосибірському
державному технічному університеті та ін., ми дійшли висновку, що в професійній
підготовці економістів електронне інформаційне середовище має такі переваги:
– студенти мають можливість одержати найсвіжішу інформацію, що в умовах постійної
мінливості ринку дуже важливо;
– інформація одержується фактично миттєво;
– електронна мережа забезпечує зв’язок не лише з джерелами теоретичних знань, а й з
практиками конкретної галузі.
Наприклад, студент має можливість написати лист-запит у податкову адміністрацію
стосовно деякого дискусійного питання, з’ясувати особливості щодо бухгалтерського
оформлення нестандартної господарської операції. За допомогою мережі Інтернет студент
може одержати поради від аудиторів, бухгалтерів-практиків, менеджерів-фінансистів та ін.
Невирішені питання проблеми. В навчальному плані підготовки майбутніх економістів
значне місце посідають дисципліни „Інформатика і комп’ютерна техніка”, „Інформаційні
системи і технології в фінансах”, „Вступ у сучасні системи управління базами даних”.
Завдяки широкому впровадженню комп’ютера в навчальний процес економічних ВНЗ
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студенти вчаться опрацьовувати економічні моделі, проводити розрахункові експерименти,
здійснювати громіздкі обчислення, графічні побудови тощо.
Проте, як показали наші дослідження, цього недостатньо для формування в майбутнього
фахівця професійних навичок, необхідних для роботи в інформаційному суспільстві. Аналіз
практики впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес різних ВНЗ
України показав, що застосуванню комп’ютерних ділових ігор (КДГ) у підготовці майбутніх
фахівців не приділяється належної уваги.
Мета статті – показати, що поряд з величезними можливостями унаочнення
навчального матеріалу, поєднання різних модальностей презентації інформації, вироблення
дослідницьких навичок комп’ютерні засоби дають змогу широко використовувати ігрові
форми навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Практики стверджують, що „за
ефективністю набуття знань, умінь, навичок ділові ігри (ДІ) перевершують усі інші форми
навчання. Більш того, вони синтезують в собі найбільш цінні елементи форм і методів, що
використовуються в лекціях...Потенціал ДІ суттєво зростає при використанні в ході їхнього
проведення ПЕОМ” [6, с. 98]. Пояснюється це тим, що в процесі комп’ютерної ділової гри
різко підвищується динамізм гри, зацікавленість студентів, оперативність рішень. Комп’ютер
дозволяє швидко оцінити реальну цінність згенерованих ідей, що втілюються на дисплеї у
вигляді кінцевого результату.
Крім того, розвиток бізнесу на сучасному етапі, що характеризується зрослим впливом
на діяльність підприємств чинників зовнішнього середовища і схильністю до більшої
кількості ризиків, висуває підвищені вимоги до системи керування ризиками в компаніях. У
зв’язку з цим зростає потреба в кваліфікованих фахівцях, що володіють глибокими знаннями
і практичними навичками в галузі ризик-менеджменту і здатних приймати самостійні
управлінські рішення.
Наявні програми підготовки фахівців у галузі
ризик-менеджменту, особливо в
реальному секторі економіки, як правило, відірвані від ділової практики. Тому вони не дають
повною мірою тих практичних навичок, що необхідні для рішення конкретних щоденних
завдань бізнесу.
Для набуття і закріплення практичних навичок керування ризиками необхідно ввести в
навчальний процес підготовки економістів нові форми навчання, засновані на інформаційних
технологіях. Найбільший ефект у підготовці фахівців з економічних спеціальностей дають
активні методи навчання. Одним з таких методів є комп’ютерна ділова гра, суть якої полягає
в можливості керування економічними об’єктами, що імітуються комп’ютером. Така
методика дозволяє максимально наблизити процес навчання до реальних умов
функціонування бізнесу. Гра істотно оживляє навчальний процес, дозволяє закріпити
лекційний матеріал із суміжних дисциплін і сприяє розвиткові навичок управління.
Ділові ігри за допомогою комп’ютера вперше були запропоновані англійським
кібернетиком Стаффордом Біром наприкінці 1960-х років. У книзі “Мозок фірми” він описує
принципи побудови систем, що дозволяють учасникам керувати віртуальною корпорацією,
холдингом і навіть цілою країною. Широке поширення ділові ігри одержали в західних
школах менеджменту в 80-х роках. Найбільш відома гра “Занзібар”, яка використовувалася
університетом Сіетлу в навчальних курсах із зовнішньоекономічної діяльності [50].
Масове впровадження персональних комп’ютерів дало новий імпульс у розвитку ДІ. У
[8, с. 99] міститься огляд більш 20-ти комп’ютерних ділових ігор (КДІ), найбільш відомих у
російських навчальних закладах. Традиційна ділова гра передбачає участь експерта для
імітації реальної обстановки й оцінки результатів діяльності. Оскільки фахівців-експертів
завжди не вистачає, то застосування таких ігор у масовому навчанні має низку труднощів.
Ситуація змінюється, коли роль експерта бере на себе комп’ютер. Застосування КДІ не
завжди вимагає високої кваліфікації викладача, це залежить від типу і складності гри. Багато
КДІ досить прості в освоєнні, і тому вони годяться для масового використання.
Прикладом простої гри є гра “Робінзон”, що сприяє засвоєнню прийомів планування і
розподілу ресурсів. Інший приклад, комп’ютерні імітаційні ігри освітньої фірми Junior
Achievement “Моделювання економіки і менеджменту” і “Банки в дії”, що дозволяють
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провести змагання між студентами, організованими в “компанії”. Учасники повинні
перевершити своїх конкурентів у прибутковості свого підприємства (банку) і в долі участі на
ринку. У ході змагань ігри дають можливість попрактикуватися в умінні читати і розуміти
фінансові звіти, змушують задуматися над основами виробництва, маркетингу і фінансової
справи, співвіднести їх з економічними принципами.
Становлять інтерес також навчальні комп’ютерні ігри “Універсальна бухгалтерія” (RSI)
[3, с. 2] і “Керування супермаркетом” [2]. Комп’ютеризація ділових ігор дає можливість
суттєво скоротити навчальний час, збільшити число імітацій циклів керування і
безпосередньо “відчути” динаміку процесу взаємодії основних суб’єктів ринку.
КДІ можна розділити на два типи: колективні й індивідуальні. У колективних КДІ беруть
участь кілька гравців або груп, що виконують ролі осіб, які приймають рішення.
В індивідуальних КДІ моделюється не тільки умовне середовище, а й дії всіх учасників
гри, крім одного. Важливо відзначити, що ДГ в даному випадку продовжує залишатися
колективною. На думку Я.М. Бєльчикова „ділова гра завжди колективна” [1], просто окремі
ролі в індивідуальній КДІ виконують інтелектуальні імітатори.
Кожен тип має свої переваги і недоліки. Колективні КДІ більш наближені до реальності,
оскільки роль керівників приділяється живим людям, а не імітаторам. Тоді гра проходить
гостріше, ігровий інтерес учасників вищий. Обмінюючись ролями, учасники вивчають
процес з різних позицій. За умови правильного аналізу результатів гри з боку керівника і
колективного обговорення гри процес навчання йде дуже ефективно. Однак, як показали
наші спостереження, у випадку низького початкового рівня підготовки учасників, низькій
кваліфікації керівника гри ефект навчання може бути навіть негативним. В учасників гри
виникне неправильне розуміння досліджуваного процесу, недовіра до комп’ютерної
програми, негативне ставлення до всього методу навчання.
Значна перевага індивідуальної КДІ – невисокі (у порівнянні з колективною КДГ)
вимоги до кваліфікації викладача. Гра може проводитися зовсім без викладача, що досить
важливо для дистанційного навчання і для самостійної роботи студента. Якщо є грамотний
консультант-викладач, якість і швидкість засвоєння знань будуть, зрозуміло, вищими.
Виконання завдань індивідуальної КДГ може бути зафіксоване в пам’яті комп’ютера або
на папері. Обговорення результатів з викладачем може відбуватися в будь-який час. В
індивідуальній КДГ в студента більше свободи, він не залежить від рівня підготовки інших
учасників навчального процесу, від темпу їхньої роботи і взагалі від їхньої присутності. В
звичайній ДГ розрахунок одного циклу керування (партії ділової гри) займає 2-4 години, у
колективної КДГ – 1-2 години, в індивідуальній КДГ аналіз і розрахунок займають хвилини.
У процесі відпрацьовування деяких стратегій за хвилину може бути зіграно кілька десятків
партій, а потім за збереженими результатами проведений аналіз. Практика розробки,
моделювання та налагодження КДІ показує, що індивідуальна КДГ простіша, ніж
колективна.
Таким чином, індивідуальна КДГ, що з’явилася порівняно недавно, володіє новими для
ДГ властивостями і можливостями за умов використання в навчальному процесі.
Деякі розроблювачі КДІ пішли шляхом створення двох варіантів однієї гри:
колективної та індивідуальної. Наприклад, гра „Бізнес-курс” має мережний варіант за участю
від 2 до 12 гравців або груп гравців, які працюють за своїми комп’ютерами. Ця сама гра є й в
індивідуальному варіанті, коли дії інших гравців імітуються.
З метою застосування в навчальному процесі нами був проаналізований сайт
Economica.Ru, що був створений для проведення різних ігор і змагань між гравцями в
економічні ігри. Він є порталом, що поєднує імітаційні ігрові моделі економічної
спрямованості. Сайт призначається для використання як допоміжний засіб у навчанні
школярів і студентів економіці. Він містить ігри „Директор”, „Олігарх”, „Сталкер”,
„Фермер” та інші.
Проаналізуємо, наприклад, гру „Директор”. „Директор” – це гра, у якій гравець
одержує в своє керування фірму і, приймаючи рішення про випуск товару, інвестиції,
витрати на рекламу, дослідження ринку і т.п., змагається з іншими директорами на
конкурентному ринку. Мета команди – керуючи виробництвом, удосконалюючи виробничу
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технологію і характеристики продукту, досліджуючи ринки і проводячи розумну цінову
політику, обійти гравців-конкурентів і домогтися максимального прибутку.
Економічна гра „Money Mania” дозволить самостійно побудувати свою фінансову
імперію, скуповуючи заводи, шахти, нафтові свердловини, спекулюючи на біржі, вступаючи
в союз або конкуруючи з іншими гравцями на шляху до єдиної мети – безмежного
збагачення!
„Money Mania” – це Інтернет-гра, що поєднує значну кількість учасників, що разом
утворюють світовий економічний простір. У Money Mania студенти можуть самостійно
визначати стратегію розвитку власної компанії, що створюється з нуля. Що робити й у якій
кількості? Де купувати сировину? Кому продавати свою продукцію? Як підвищити
ефективність і прибуток, вигідно інвестувати вільні грошові кошти?, – такі питання постають
перед учасниками гри.
Недоліком більшості комп’ютерних ділових ігор є можливість проведення занять лише в
локальній мережі комп’ютерного класу, що обмежує їхнє використання під час проведення
дистанційного навчання і конкурсів. Для реалізації можливості проведення занять і
конкурсів з використанням ділових ігор через Інтернет потрібна розробка додаткового
програмного забезпечення, що може бути реалізоване за допомогою вбудованих
бібліотечних функцій або окремих програм.
Російські математики А.А. Внуков, А.А. Шухман, В.К. Альохін пропонують Інтернетверсію імітаційної моделі економічної ділової гри “Трансформація”, заснованої на моделі
економічного розвитку країни в період переходу від планової економіки до ринкової.
Візуальне моделювання виконане за допомогою системи UML моделювання Rational Rose. З
реалізованим програмним забезпеченням можна ознайомиться на сайті гри, за адресою
www.ardistan.net.ru/index.php
Один з колективів, що цілеспрямовано працює над створенням комплексу
індивідуальних КДІ, – компанія КНБ (Комп’ютерне навчання бізнесові) [8]. Головна мета
розроблювачів комплексу КНБ – створення ефективних засобів навчання для проведення
практичних занять з основних економічних дисциплін. Комплекс призначений, насамперед,
для середньої ланки економічної освіти, проте успішно застосовується як старшокласниками,
так і студентами вищих навчальних закладів (ВНЗ). Як базовий метод навчання прийнятий
метод комп’ютерних ділових ігор.
У практиці ВНЗ використовувалися перші версії КНБ-ігр, що були створені в 1992 р. Це
“Менеджер”, “Попит”, “Конкуренція”, “Ринок цінних паперів”. Сьогодні в комплекс входять
також “Бухоблік”, “Аукціон”, “Інвестор”, “Ринкова рівновага”, “Підприємець”. Комп’ютерні
програми працюють під керуванням MS DOS і в середовищі Windows, що робить їх
зручними у використанні. Про ефективність таких ігор свідчить той факт, що
зареєстрованими організаціями-користувачами КНБ-ігр є близько 190 навчальних закладів
Росії і деяких країн СНД. Більш 1000 індивідуальних користувачів застосовують їх для
самостійної підготовки.
На базі КНБ-ігр створені комп’ютерні економічні практикуми. Кожен практикум містить
ділову гру, навчальні завдання, методичні матеріали, тести, модуль обробки одержаних
результатів і т.ін. Практикуми можуть застосовуватися для дистанційного і заочного
навчання. Більш докладна інформація представлена в мережі Інтернет на сайті:
http://www.asu.saog.ac.ru .
Ігри з “інтелектуальною складовою” можна сміливо назвати ДІ третього покоління. В
цьому напрямі рухаються розроблювачі в усіх розвинутих країнах: початі роботи зі
створення інтелектуальних імітаційних середовищ з відкритою архітектурою, здатних
функціонувати в колективному й індивідуальному режимах. Потім, використовуючи сучасні
засоби програмування і моделювання, планується дати можливість викладачеві або самому
студенту перенастроювати не тільки початкові значення параметрів, а й моделі та
конструкції гри. Це вже є в “Підприємці”, “Інвесторі” та інших КНБ-іграх. Користувач зможе
змінювати самі моделі, їхні залежності, створювати поля подій, за бажанням погоджувати їх
один з іншим, тобто формувати навчальне середовище. Цей творчий процес дуже важливий,
оскільки його можна виконувати разом з майбутніми фахівцями.
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При цьому програма самостійно проаналізує прийняте рішення учасника, може підказати
рішення, оптимальне в даній ситуації. Крім цього, ігрова форма, до якої залучаються всі
студенти навчальної групи, поступово виробляє навички самостійної роботи під час
вивчення літератури, роботи в команді під час підготовки сценарію поведінки під час гри і з
урахуванням їхньої майбутньої професії та привчає до публічного виступу, чого часто
побоюються студенти.
В умовах сучасної економіки керування фінансами є найбільш складним і пріоритетним
завданням, що стоїть перед управлінським персоналом будь-якого підприємства незалежно
від сфери і масштабів його діяльності. Це стало можливим завдяки повсюдному
впровадженню сучасних фінансових, комп’ютерних, Internet технологій у фінансові системи,
а також всім інтеграційним процесам, що відбуваються в світовій економіці.
Характерними рисами сучасної економіки є висока динаміка і ступінь взаємної інтеграції
країн, і як наслідок, значна взаємозалежність усіх економічних систем держав і підприємств.
Зміни, що відбуваються, формують нові вимоги до ділових ігор. Вони повинні спиратися на
аналіз і прогноз реальних ситуацій, що враховують сучасний стан економіки, комп’ютерні і
Internet технології, мати механізми динамічного розширення.
Тут багато проблем. Найважливіші з них: відсутність освітнього механізму, технічна
неможливість “командних” багатопозиційних ігор, недосконалість варіативних, змагальних
комп’ютерних ігор. У рамках парадигми “користувач-комп’ютер” ці проблеми не
вирішуються, але поява Інтернету дозволяє стверджувати, що тепер їхнє рішення
гальмується не технічними недоліками, а відсутністю постановки задачі з боку психологів і
педагогів.
Найважливішим засобом нової системи освіти є підвищення ступеня стимулюючої
насолоди. Тепер воно є наслідком виграшу і/або розв’язування задачі. Така насолода
гостріша і доступніша більшості, ніж насолода від засвоєних знань і знайденого розуміння.
В економічних ВНЗ Росії вже кілька років поспіль практикується проведення олімпіад з
використанням КДІ. Прикладом є КДГ „Дельта” (імітаційне моделювання керування
підприємством) [9]. КДГ „Дельта” – це інтерактивна комплексна комп’ютерна ділова гра, для
участі в якій необхідні знання основ економічної теорії, маркетингу, планування, керування
виробництвом, фінансового аналізу й інших економічних дисциплін. КДГ „Дельта” – це
імітаційна модель діяльності промислового підприємства в умовах ринку олігополії
продажів. Вона дозволяє застосувати на практиці і перевірити професійні знання в галузі
керування підприємством в умовах конкуренції і відтворює розвиток ринкової ситуації
протягом декількох років.
У грі можуть брати участь до 6 команд-конкурентів. Вони продають два різних продукти
на 3-x ринках. Завданням кожної фірми-команди є прийняття економічно виправданих
рішень з усіх важливих питань керування підприємством з урахуванням його положення на
ринку. До цих питань відносяться: маркетинг і ціноутворення, інвестиції, закупівлі й
складське збереження, наукові дослідження і забезпечення якості продукції, кадрова
політика, транспортування продукції, керування фінансами й ін. Усі ці компоненти пов’язані
між собою і впливають один на іншого. Водночас кожна команда повинна намагатися
спрогнозувати розвиток ринкової ситуації і рішення інших учасників гри. Для успішної
участі в цій діловій грі потрібна наявність визначеного обсягу знань з економічних
дисциплін.
Накопичений досвід застосування даної гри в навчальному процесі і на олімпіадах дозволяє
зробити низку висновків. По-перше, учасники ігор здобувають уміння і навички з керування
підприємством в умовах конкуренції. По-друге, навчальний ефект від використання ділової гри
досягається у випадку, коли вона проводиться неодноразово протягом усього терміну навчання
студентів у ВНЗ. Як і в реальній професійній діяльності, учасники ігор здобувають практичний
досвід керування в умовах конкуренції і ризиків. За цих умов багаторазова участь в іграх збагачує
цей досвід аналізом допущених помилок, поступовим розширенням комплексного
застосування знань з основних спеціальних дисциплін. По-третє, комп’ютерні ділові ігри
консолідують знання з економічних дисциплін і дозволяють виробляти практичні навички
системного керування бізнес-процесами на підприємстві.
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З дидактичної точки зору заслуговують на увагу КДІ з серії „Бізнес-курс”
[http://www.dialogvn.ru/ja/Junior/FXN/Game.htm], яка представлена трьома самостійними
програмами: „Підприємство”, „Корпорація”, „Корпорація Плюс”, що відрізняються набором
управлінських рішень і обсягом звітно-аналітичної інформації. Ці програми, як показує
практика, послідовно розвивають навички керування, дають конкретні економічні знання,
виробляють економічний спосіб мислення.
Висновки. Досвід показує, що впровадження в навчальний процес комп’ютерних
ділових ігор дозволяє зробити заняття більш цікавими, здійснити психологічне
розвантаження студентів, ефективніше розв’язувати цілу низку педагогічних функцій.
Правильно побудована комп’ютерна економічна гра дає можливість розв’язувати багато
важливих навчальних і виховних завдань, що в підсумку сприяють успішному засвоєнню
навчального матеріалу, набуттю необхідних знань і навичок.
Прихильники використання комп’ютерних ігор звертають увагу також на позитивні
емоції і почуття, які виникають у студентів під час комп’ютерної гри: певний емоційний тон,
задоволення, радість, відчуття спокою, впевненість. Усе це разом виробляє в студентів
певний механізм пізнавальної діяльності.
Напрями подальших досліджень. Перспективи розвитку КДІ з функціональної
точки зору досить значні. Якість навчання суттєво підвищиться, якщо система
автоматизованого навчання зуміє проаналізувати засвоєння матеріалу студентами і
скорегувати подальший хід навчання. Необхідний зворотний зв’язок між поданням
навчального матеріалу і його засвоєнням. В ігрових системах важливий рівень „інтелекту”
конкурентів, запрограмованих у грі, для наближення до реальності необхідна база знань і
фактів, а також закономірностей економічного процесу або об’єкта. Усі ці чинники повинні
вводитися в гру нарівні з випадковими подіями, і підсилювати її реалістичність. У результаті
буде змодельоване інтелектуальне ігрове середовище, що за умов відповідного методичного
забезпечення буде здатним ефективно навчати користувачів, адаптуючись до їхніх
індивідуальних здібностей і рівня знань.
Ще одним чинником, який впливає на впровадження КДІ, є потреба в самоосвіті.
Можливості комп’ютера і засобів зв’язку дозволяють вивести цей напрям на якісно новий
рівень. Для дистанційного навчання зручніше застосовувати КДІ індивідуального типу. На
жаль, у даний час таких розробок ще зовсім небагато.
Застосування зазначених інформаційних технологій на базі системних основ із
створення комплексних комп’ютерних засобів навчання з використанням активних методів і
ідеології дистанційної освіти дозволить створити в майбутньому цілісну високоефективну
систему економічної освіти.
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СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОБЛЕМНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ З ОСНОВ ВИНАХІДНИЦТВА
Постановка проблеми. Нині помітно зростає питома вага гуманітарної складової змісту освіти
майбутніх учителів трудового навчання [6]. На них покладаються нові завдання в галузі технічної
творчості школярів. Одним із них є пропаганда й розвиток винахідницької діяльності як виду технічної
творчості з високим рівнем інтелектуального наповнення [1-5; 7-9]. Проте основний чинник
зародження винахідницької потреби (самоствердження й самореалізація) у вищих педагогічних
навчальних закладах не реалізований. Звідси випливає суперечність між суспільною потребою
вивчення винахідницької діяльності і недостатністю ціннісно-мотиваційних орієнтацій у студентів, яка
загострюється відсутністю пропедевтичної підготовки з основ винахідницької діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині є фонд навчальних винахідницьких завдань (ВЗ),
алгоритмічно-евристичне забезпечення процесуальної складової винахідницької діяльності,
класифікація навчальних винахідницьких завдань (ВЗ) за видами репольних перетворень [1-4; 7-9].
Тому висвітлення шляхів упорядкування фонду навчальних ВЗ із метою ефективного використання
для стимуляції розумової активності учнів і студентів та формуванню в них творчих якостей є
актуальним педагогічним завданням.
Розв’язання починають з аналізу змістового і процесуального аспектів творчого процесу.
Зміст винахідницької діяльності складають розумові процеси, пов’язані з виявленням
винахідницьких ситуацій (ВС), постановкою ВЗ та пошуком його технічних розв’язань.
ВС висвітлюють недоліки наявних технічних об’єктів або потребу в синтезі першого
прототипу. Недоліки розглядають як відсутність або недостатність властивостей для
виконання корисних функцій. Кожна ВС може бути джерелом багатьох ВЗ, тому вибирають
один недолік, що дозволяє сформувати мету перетворювальної діяльності. Мета винаходу –
це узагальнене відображення бажаного позитивного ефекту. ВЗ – це вказівка на елемент
технічної системи (ТС), що потребує змін із метою одержання необхідного ефекту з
урахуванням обмежень.
Керівнику технічної творчості школярів важливо знати, що розвиток техніки можливий
двома шляхами: пристосування (використання відомих ТС за новим призначенням) та
еволюції (унесення конструктивно-технологічних змін або перехід на нові принципи дії, що
збільшують ефективність експлуатації ТС).
Практика використання алгоритму розв’язання винахідницьких завдань у навчанні
винахідницькій діяльності засвідчила його ефективність за умови сформованого
спеціального стилю мислення. Тому є потреба в розробці навчальних завдань із функціями
виявлення ВС, постановки ВЗ, ідентифікації технічного протиріччя, наведення на
евристичний засіб. Вони складатимуть зміст пропедевтичної підготовки учнів і студентів до
винахідницької діяльності і дозволять сформувати такі елементарні творчі якості
винахідника: чутливість до ВС; уміння поставити мету й відповідне ВЗ; уміння формулювати
технічні протиріччя; сприйняття навідних підказок.
Метою нашого дослідження є висвітлення шляхів упорядкування фонду навчальних ВЗ
у творчому спадку Г.С. Альтшуллера для підвищення ефективності їх використання в якості
засобів стимуляції розумової активності студентів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Доцільною, на нашу думку, формою
пропедевтичних завдань на пошук недоліків є ті, що створюють проблемні ситуації (ПС).
Спосіб створення таких ПС – це введення нових умов функціонування для ТС із відомими й
зрозумілими властивостями й функціями. Зразки ПС, варіанти породжених ними
формулювань недоліків і ВС наведені в табл. 1.
Таким чином, постановку ВС для учнів і студентів можна представити таким
узагальненим ланцюгом дій викладача і студента (учня): постановка ПС → недолік як
невідоме → засіб усунення недоліку як друге невідоме, що породжує ВС.
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Таблиця 1
№
п /п
1

2

3

4

5

Проблемні ситуації для постановки винахідницьких ситуацій
Проблемна
Формулювання
Винахідницька
ситуація
недоліку
ситуація
На газовій плиті в
Вода
загасить
полум’я Вода із залишеного без
чайнику кип’ятять воду. пальника газової плити.
нагляду на газовій плиті
Що буде, якщо
чайника гаить полум’я,
максимально заповнений
що приводить до витіводою чайник залишити
кань природного газу. Як
без нагляду ?
бути?
Автомобілі припаркоМісцеві навантаження на
Під час припарковувують на узбіччі. Що
бокові поверхні покришок
вання автомобілів
буде, якщо їх припарприскорюють їхнє
покришки вдаряються в
ковувати впритул до
спрацювання.
бордюр, що зменшує
бордюру?
їхній ресурс. Як бути?
Зазвичай посіви моркви Дрібне насіння моркви не має Посіви моркви прорігусті. Чи можливо по- властивостей, що сприяють джують, бо насіння не
сіяти її рівномірно й рівномірному висіву.
вдається посіяти
негусто ?
рівномірно. Як бути?
Відомо, що в лещат Плоскі губки контактують Деталь неправильної
плоскі губки. Що буде, із деталлю по окремих форми не вдається
якщо потрібно закріпи- точках, тому її поверхня закріпити в лещатах без
ти деталь неправильної пошкоджується.
пошкоджень. Як бути?
форми?
Труби, як правило,
Неможливо
пофарбувати Для фарбування
фарбують зовні. Що
внутрішню поверхню по всій внутрішньої поверхні
буде, якщо потрібно
довжині труби.
труб традиційні способи
пофарбувати їх
непридатні. Як бути?
внутрішню поверхню?

Способом створення ПС для визначення мети винаходу може бути завдання про вибір
правильного формулювання з декількох запропонованих. Наприклад, для наведених у табл. 1
ВС прийнятні такі варіанти формулювання мети:
1. А. Попередити виливання води з чайника в процесі закипання.
Б. Захистити пальники газової плити від дії води.
В. Змінити конструкцію чайника.
2. А. Захистити колеса автомобілів від взаємодії з бордюром.
Б. Попередити прискорене спрацювання бокових поверхонь покришок.
В. Попередити взаємодію коліс із бордюром.
3. А. Змінити спосіб посіву моркви.
Б. Змінити властивості насіння моркви.
В. Попередити густий посів моркви.
4. А. Попередити пошкодження поверхні деталі губками лещат.
Б. Змінити лещата.
В. Змінити спосіб закріплення деталі.
5. А. Забезпечити покриття фарбою внутрішньої поверхні труби.
Б. Пристосувати відомі засоби для нанесення фарби.
В. Створити нові інструменти для покриття труби фарбою зсередини.
Критеріями правильного вибору є спрямованість на усунення недоліку, наведеного в табл. 1.
Найбільш удалими, на наш погляд, можна прийняти формулювання 1А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 5А.
Головною стратегічною лінією є відсікання неперспективних напрямів пошуку, тому при
постановці ВЗ необхідно дотримуватись евристичного правила про розділення технічних об’єктів, що
фігурують у ВС на пари з конфліктними відносинами та пред’явлення вимоги про зміну одного з них.
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Фізичну основу конфлікту складає відношення типу дія – сприйняття дії. Елемент, який
діє, умовно називається інструментом, а той, який її сприймає – виробом. Зміст конфлікту
полягає в недостатній взаємодії між інструментом і виробом або її відсутності.
Способом створення ПС на формулювання ВЗ може бути постановка навчального
завдання про вибір найбільш очевидної конфліктної пари елементів та пред’явлення вимоги
про зміну одного з них у відповідності з поставленою метою. Невідомим у цьому завданні є
ознаки, що характеризують технічний конфлікт. Ними є неузгодженість, недостатність або
відсутність взаємодії між елементами ТС. Вони наповнюються конкретним змістом, якщо
розглядати часові, просторові, силові (енергетичні), інформаційні зв’язки та відношення між
елементами. Для конфліктних пар, наведених у табл. 2, формулюють такі навідні питання:
1. Властивості якої пари елементів неузгоджені в просторі й часі?
2. Властивості якої пари елементів неузгоджені в просторі?
3. Відношення якої пари елементів енергетично неузгоджені?
4. Зв’язки якої пари мають силове та інформаційне неузгодження ?
5. Властивості якої пари елементів неузгоджені в просторі ?
Таблиця 2
Варіанти формулювання винахідницьких завдань
№
Пари елементів
Конфліктна пара
Винахідницьке
п /п
технічної системи
елементів
завдання
1
газова плита і чайник, вода вода і полум’я
Змінити напрям руху води,
і полум’я, чайник і вода
щоб усунути недолік.
2
автомобіль і дорога, колесо і покришка і бордюр
Змінити покришку, щоб
бордюр, покришка і бордюр
усунути недолік.
3

насіння і ґрунт, насіння і насіння і висівний пристрій
висівний пристрій

4

лещата і поверхня, лещата губки лещат і поверхня Змінити губки ле-щат, щоб
і деталь, губки лещат і деталі
попереди-ти пошкодження
поверхня деталі
по-верхні деталі.

5

фарба і внутрішня поверхня, фарба і
внутрішня поверхня і пензель, верхня
пензель і фарба

внутрішня

Змінити властивості насіння,
щоб попередити густий посів.

по- Змінити спосіб нанесення
фарби, щоб покрити всю
трубу.

Отже, формулювання ВЗ є наслідком цілеспрямованої розумової процедури, яка
починається з вибору в умові ВС конфліктної пари елементів, а в ній інструменту (за
винятком третього завдання), що дозволяє локалізувати область розташування недоліку та
пред’явити вимоги про потребу в нових властивостях.
У цій ситуації важливо вибрати правильний напрямок пошуку технічного розв’язання
ВЗ. Тут своєрідним дороговказом стає спеціальний евристичний принцип – ідеальний
кінцевий результат (ІКР). Зрозуміло, що ним буде об’єкт винаходу з усунутим недоліком.
Оскільки засіб розв’язання ВЗ ще невідомий, то Г.С. Альтшуллер радить, нехтуючи
критикою прийняти, що ІКР існує. Для його формулювання використовують правило:
“Об’єкт винаходу сам виконує необхідну дію, яка усуває недолік”.
Смисл використання ІКР можна зрозуміти, якщо пам’ятати, що головним у
винахідництві є виявлення технічного протиріччя (ТП) (причини недоліку) і знаходження
засобу для його усунення. Наявність ІКР дозволяє шляхом порівняння з реальним об’єктом
визначити корисні й шкідливі властивості, сформулювати ТП і вибрати зону з конфліктними
відносинами. Для формулювання ТП використовується правило: “Якщо відомими способами
поліпшити частину А, то погіршиться частина Б”.
Тепер розглянемо варіанти формулювання ІКР, які повинен поставити викладач:
1. Вода сама під час закипання змінює напрям руху.
2. Покришка колеса сама захищає себе від шкідливої взаємодії з бордюром.
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3. Насіння саме розміщується із заданим кроком у ґрунті, тому проріджування
моркви не потрібне.
4. Губки лещат самі утримують деталь без нанесення пошкоджень.
5. Фарба сама наноситься на внутрішню поверхню труби по всій довжині.
Характерно, що в усіх формулюваннях, крім третього, ідеальну дію виконує інструмент
(вода, покришка, губки лещат, фарба).
Окремо слід відзначити, що в третьому формулюванні ІКР приймає виріб (насіння
моркви). Оскільки виріб є природним об’єктом, що безпосередньо не піддається змінам, то
необхідні властивості в ньому повинні бути індуковані (створені відповідною дією на нього
інших елементів (інструментів)).
Для визначення типових перетворювальних дій використовують навчальне завдання
про вибір активних аналогій. Активними аналогіями ми вважаємо такі, що створюють
ефективні асоціації (включають асоціативні механізми мислення людини). Невідомим у
цьому завданні є ознаки аналогії для продукування ідеї. Підставою для неї є подібність або
близькість значень окремих властивостей у різних об’єктів ( табл. 3.).
Таблиця 3
Варіанти типових ідей про перетворення вихідної технічної системи
№
Списки
Активна
Ідея про внесення
п /п
аналогій
аналогія
змін
1
гребля, каскадний водоспад
каскадний водоспад
при піднятті рівня води
зливати її у протилежну
до полум’я сторону
2
підошва взуття, мозолі на мозолі на долонях
збільшити
товщину
долонях
покришки з боків
3
оздоблення торта, цег-ляна цегляна кладка
надати насінню здатності
кладка
до фіксації із заданим
кроком.
4
утримання предмета в долоні, утримання предмета в надати губкам лещат
сліди на м’якому ґрунті
долоні
податливості й здатності
копіюва-ти профіль деталі
5
іржава поверхня, властивість
властивість рідини
залити фарбу в трубу
рідини приймати форму
приймати форму посудини
посудини
З повідомлень, наведених у табл. 3, можна скласти такі варіанти формулювання ТП:
1. Вода змінює напрям руху, але зменшується робочий об’єм чайника.
2. Покришка зі зміцненими бічними сторонами чинить належний опір ударам у
бордюру, проте зростає трудність її монтажу на диску колеса.
3. Насіння, здатне бути зафіксованим із заданим кроком усуває недолік, але зростає
складність фіксуючого пристрою.
4. Губки лещат податливі, але зменшується ймовірність нерухомого закріплення
деталі.
5. Фарба приймає форму внутрішньої поверхні труби, але її треба заливати і виливати,
що ускладнює процес фарбування.
З формулювань ТП видно, що основна увага винахідника зосереджується на корисних і
шкідливих властивостях, які обов’язково з’являються під час внесення змін в елемент
вихідної ТС.
Після виявлення ТП мислення винахідника спрямовується на формулювання вимог до
зони конфлікту в елементі ТС. Вона повинна мати два протилежні (суперечливі) фізичні
стани (наприклад, гаряча і холодна, рухома і нерухома тощо), щоб задовольнялась умова
співіснування корисних (шуканих) і шкідливих властивостей. Вимога про два протилежні
фізичних стани зони конфлікту складає зміст фізичного протиріччя (ФП). Для
формулювання ФП використовують правило: “Зона конфлікту повинна мати фізичний стан
А і протилежний до нього фізичний стан Б”.
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Отже, наступним кроком має стати локалізація зони конфліктних відносин. Зокрема, у
нашому випадку викладач називає поверхню води, покришки, насіння, губок лещат, фарби.
Критерієм їхнього вибору є найменша відстань між двома елементами з конфліктними
відносинами.
До визначених зон викладач ставить дві суперечливі фізичні вимоги, що характеризують
виявлені ТП. На основі правила формулювання ФП прийнятні такі варіанти:
1. Поверхня води в чайнику з розривами і без розривів.
2. Бічні поверхні покришок потовщені і не потовщені.
3. Поверхня насіння моркви клейка і неклейка.
4. Поверхня губок лещат податлива і жорстка.
5. Поверхня фарби копіює профіль труби і не копіює.
Пошук засобів для усунення ФП треба починати з використання універсального
евристичного принципу розділення протиріч у просторі і часі. Він опосередковано входить
до структури рішень про здійснення перетворювальних дій на основі типових прийомів
усунення протиріч. Суб’єктам винахідницької діяльності повідомляють, що суперечливі
властивості можуть співіснувати, якщо їхніх матеріальних носіїв відділити конструктивно
або надати можливості використовувати різні проміжки часу.
Способом створення ПС для керованого пошуку засобів, які усувають ФП, може бути
постановка навчального завдання про вибір варіантів перетворювальних дій. Невідомим у
цьому завданні є характер перетворювальних дій. Вибір роблять шляхом порівняння
формулювання ФП і запропонованих варіантів на предмет відсутності логічних
неузгодженостей між ними і принципом розділення протиріч у просторі й часі. Прийнятні
такі варіанти перетворювальних дій:
1. А. Створити всередині чайника області з різною потенційною енергію.
Б. Поверхня холодної води з розривами, а киплячої без розривів.
В. Використати пароутворення для усунення недоліку.
2. А. Зовнішня бічна поверхня потовщена, а внутрішня звичної товщини.
Б. У момент удару об бордюр покришка змінює свою товщину.
В. У момент удару об бордюр покришка змінює свою жорсткість.
3. А. Поверхня насіння під час посіву клейка, а після – неклейка.
Б. Відділити операцію фіксації насіння і посіву.
В. Поверхня насіння під час фіксації клейка, а при посіві – неклейка.
4. А. Поверхня губок до контакту з деталлю податлива, а після – жорстка.
Б. Поверхня губок до копіювання профілю і податлива, а після – жорстка.
В. Поверхня губок після копіювання профілю податлива, а до – жорстка.
5. А. Фарба копіює профіль труби, коли входить і не копіює, коли виходить.
Б. Фарба копіює профіль, якщо є взаємодія й не копіює, якщо її не має.
В. Фарба не копіює профіль, якщо є взаємодія й копіює, якщо її не має.
Правильними варіантами формулювань є 1А, 1Б, 2А, 3Б, 3В, 4Б, 5А, 5Б. Однак дане
навчальне завдання дозволяє визначити лише фізичне розв’язання ВЗ. Тому останнім кроком
у навчанні винахідництву є пошук технічного розв’язання. Технічне розв’язання – це
вказівка (знання) про технічний засіб або їхню сукупність, необхідні для досягнення
бажаного результату.
Способом створення ПС для керованого пошуку технічного розв’язання ВЗ може бути
постановка завдання про вибір найбільш очевидної відповіді. Невідомим у цьому завданні є
ознаки необхідного технічного розв’язання. Критерієм правильної відповіді ми вибрали
відсутність логічних неузгодженостей між варіантом відповіді, фізичним розв’язанням та
формулюванням технічного протиріччя. Розглянемо такі варіанти відповідей:
1. А. Два відсіки всередині чайника.
Б. Металевий стакан.
В. Знімний металевий стакан.
2. А. Ланцюги на покришках.
Б. Покришка зі зміцненою зовнішньою бічною поверхнею.
В. Асиметрична покришка.
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3. А. Наклеїти насіння на паперову стрічку.
Б. Розмістити в гранулах із добрива.
В. Розмістити в капсулах.
4. А. Гумові губки лещат.
Б. Порожнисті губки лещат із кульками.
В. Порожнисті губки лещат із стиснутим повітрям.
5. А. Перекачувати фарбу через трубу насосом.
Б. Протягувати через трубу спеціальну щітку.
В. Надати фарбі магнітних властивостей.
Правильними варіантами технічних розв’язань ВЗ є 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3А, 4Б, 5А.
Природно, що викладач повинен знати ці результати наперед, тому контрольні відповіді
можна знайти в [2], патенті США № 3435875 [1; 2; 4; 9].
Звідси випливає, що в основу процесуальної складової винахідницької діяльності
покладено ланцюг алгоритмічно-евристичних дій такого змісту: ІКР → виявлення
ТП → виявлення ФП → пошук засобів для усунення ФП (фізичне і технічне розв’язання ВЗ).
Ми розглянули один із варіантів використання проблемного навчання для
пропедевтичної підготовки до винахідницької діяльності учнів і студентів. Для подальших
досліджень актуальним, на нашу думку, буде визначення підходів до керування мисленням
суб’єктів винахідницької діяльності в умовах ПС.
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Н.В. Кардаш
м. Вінниця
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДІЛОВОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ
МАТЕМАТИКИ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
Постановка проблеми. Підготовка висококваліфікованих фахівців, зокрема майбутніх
менеджерів, нині неможлива без використання в навчальному процесі новітніх освітніх
технологій, що базуються на інтерактивних методах навчання. Серед них особливе місце
займають ігрові методи навчання, зокрема ділові ігри.
Вища математика в економічному вищому навчальному закладі (ВНЗ) вивчається
протягом двох або трьох початкових триместрів, тому викладачі повинні допомогти
студентам не тільки одержати міцні знання, а й розвинути в них уміння творчо мислити.
Адже саме викладачі фундаментальних дисциплін, у першу чергу, відповідальні за адаптацію
студентів у стінах ВНЗ, формування їхнього ставлення до процесу навчання, виховання
майбутньої інтелігентної людини [4].
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Математика має значне як прагматичне, прикладне, так і не менш важливе філософське,
світоглядне значення. Математика надає широкі можливості для вільного виявлення творчих
здібностей особистості. Проте інтерес до предмета виробляється тоді, коли студенту
зрозуміло те, про що говорить викладач, коли задачі цікаві за змістом, коли студенту самому
потрібно мислити, робити висновки, узагальнення, коли він бачить перспективу
використання одержаних знань на практиці. Значні можливості щодо формування творчої
особистості фахівця містить імітаційно-ігровий підхід до організації навчальної роботи зі
студентами, а використання дидактичних ігор на заняттях з вищої математики, забезпечує
професійне спрямування, позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності студентів,
створює необхідні умови для формування творчих здібностей.
Аналіз раніше виконаних досліджень. Використання ігрових форм навчання під час
практичних занять з вищої математики розвиває і вдосконалює уяву майбутнього спеціаліста [1-2].
Над впровадженням методів активного навчання працювали П.М. Щербань,
В.А. Рибальський, О.О. Вербицький та ін. [5-6]. У працях Л.М. Іваненко, В.І. Рибальського,
В.Н. Буркова, М.М. Бернштейна, А.В. Брушлінського відображено організацію та впровадження
ділових ігор.
У педагогічній літературі є чимало робіт присвячених використанню ділових ігор на
заняттях з різних дисциплін, переважна більшість – це профільні дисципліни, що вивчаються
на останніх курсах навчання у ВНЗ. Проте, існує недостатня кількість робіт, присвячених
застосуванню ділових ігор у процесі вивчення фундаментальних дисциплін, зокрема
дисциплін математичного циклу.
Мета даної статті полягає в тому, щоб показати можливість використання ділових ігор
на заняттях з вищої математики під час навчання студентів – майбутніх менеджерів.
Виклад основного матеріалу. Професія менеджера вимагає цілеспрямованого,
гнучкого, глибокого, мобільного та творчого мислення. Умови ігрових занять з вищої
математики, що імітують виробничі ситуації і під час яких розв’язуються прикладні
задачі, сприяють розвитку такого мислення тому, що студенту потрібно побачити
проблему, сформулювати її, висунути і перевірити гіпотезу, вибрати
потрібну
інформацію, запропонувати методику її обробки, проаналізувати результат,
сформулювати висновки і дати рекомендації. Однією з педагогічних умов ефективного
впливу ігрових занять на формування творчого мислення ми вважаємо професійно
зорієнтований зміст ігрових занять.
Під час розігрування ситуації учасники гри вирішують як індивідуальні, так і загальні
завдання групами з 5 – 6 студентів, тому вони взаємопов’язані та взаємозалежні. Це
сприяє виникненню стосунків, які організують трудове співробітництво, настроює
учасників на спільне розв’язання проблем, що виникають, насичує спілкування моральнопсихологічним змістом. У процесі цього спілкування відбувається вплив на психіку та
діяльність студента, формуються особисті властивості та якості, наприклад, свідомість,
дисциплінованість, уміння працювати з людьми, самокритичність, самостійність,
творчість, ініціативність.
Ділова гра є різновидом непродуктивної діяльності, під час якої імітуються конкретні
виробничі ситуації, реальні взаємовідносини між людьми, які в них задіяні згідно з їхніми
професійними обов’язками. Під час гри відпрацьовуються професійні, особистісні,
комунікаційні навички, моделі та стратегії поведінки.
Компонентами ігрової діяльності, на наш погляд, є такі:
– завдання учасників – виграти за правилами; розподіл між учасниками ігрових ролей;
побудова за визначеними правилами ігрових дій; визначення критеріїв і механізму оцінки
діяльності студентів; тип взаємодії – конкурентна подія; результат – виявлений переможець;
– ігрові дії визначаються цільовим аспектом гри. Вони можуть задаватися сценарієм чи
формуватися самими гравцями відповідно до їхнього власного бачення ситуації і
поставленими перед ними конкретними завданнями;
– моделювання в грі – це створення макетів, що замінюють об’єкти реальної ситуації.
Модель гри реалізується, приводиться в дію за допомогою її правил. Правила встановлюють
співвідношення всіх компонентів гри. Вони можуть бути перенесені до гри із реального
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життя чи вигадані студентами;
– завдання ділових ігор: визначати індивідуальні і колективні здібності студентів,
ступінь їхньої підготовленості до професійної діяльності; підвищувати інтерес студентів до
навчального процесу; навчати студентів в умовах імітації реальних ситуацій; розвивати
навички вирішення проблем в умовах, максимально наближених до реальної ситуації.
Проведення ділової гри має базуватися на принципах реалізації мети і економії, тобто
досягненні максимальних результатів за умов мінімальних витрат часу, фінансів тощо.
Організаційні етапи ділової гри:
1) підготовка гри;
2) формування ігрової групи;
3) керівництво грою, контроль за її процесом;
4) підбиття підсумків і оцінка результатів.
Ігрові заняття доцільно проводити після попереднього опрацювання студентами
теоретичного матеріалу певного розділу або теми. Викладач до проведення ігрового заняття
заздалегідь розподіляє ролі між студентами, розкриває мету й завдання гри, її зміст і дає
короткі інструктивні вказівки з виконанням кожної ролі. На гру може відводитись одна або
дві пари навчальних занять.
Під час вивчення вищої математики не з будь-якої теми можна провести ділову гру. На
нашу думку, одним з найбільш вдалих розділів для застосування ділової гри під час навчання
майбутніх менеджерів є „Елементи лінійної алгебри”.
Так, наприклад, можна провести практичне заняття у формі гри “Менеджер”. Викладач
сам обирає директора фірми і його помічника (консультанта), враховуючи, що ними повинні
бути студенти, які добре орієнтуються в питаннях даної теми і в будь-який момент можуть
дати консультацію. Директор формує чотири відділи даної фірми, які відповідно будуть
вирішувати ті чи інші питання:
1) відділ кадрів (5-6 чоловік). Для них розроблені завдання, наприклад, такого змісту:
Під час складання виробів різних типів деталі надходять із трьох цехів x 1, х2, х3, в обсязі
відповідно к1, к2, к3. Визначити потребу в кадрах чотирьох професій, необхідних для
виконання цих робіт, якщо норми витрат праці робітників кожної професії наведені в
таблиці:
Цех
Х1
Х2
Х3

Норма витрат праці за професією
2
3
b1
c1
b2
c2
b3
c3

1
а1
а2
а3

4
d1
d2
d3

2) бухгалтерію (5-6 чоловік). Для них розроблені такі завдання:
Підрахувати заробітну плату, яка припадає на кожне замовлення під час виготовлення
різних виробів, використовуючи дані таблиці 1.1–1.3.
Таблиця 1.1
Витрати на робочих місцях
Вироби
Витрати на кожному робочому місці
1
2
3
4
5
А
В
С

2
1
0

1
4
1

4
2
0

5
5
3

0
2
4
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Таблиця 1.2
Погодинна заробітна плата для
даних робочих місць
Погодинна
Робоче місце
заробітна плата
1
1,25
2
1,50
3
1,40
4
1,40
5
1,25

Таблиця 1.3
Замовлення виробів

K

А
0

Кількість виробів
В
4

С
2

L

0

2

4

M

5

1

0

Замовлення

3) плановий відділ (6-8 чоловік). Для нього розроблені такі завдання:
1) Для випуску виробів трьох видів (В1, В2, В3) підприємство використовує сировину
трьох типів (С1, С2, С3). Норми витрат кожного типу сировини на один виріб і обсяг витрат
сировини за один день задано таблицею 2:
Таблиця 2
Норми витрат кожного типу сировини на один виріб і обсяг витрат
сировини за один день:
Норми витрат сировини на один виріб (ум.од.)
Витрати
Вид
сировини за 1
сировини
В1
В2
В3
день, (ум.од.)
Сировина С1
9
3
4
2700
Сировина С2
7
1
6
2700
Сировина С3
14
5
6
4200
Необхідно знайти щоденний обсяг випуску кожного виду виробів.
2) Підприємство випускає чотири типи продукції П1, П2, П3, П4 використовуючи три
види сировини. Витрати сировини на одиницю продукції кожного виду задано матрицею
2 6

5 3
C ij 
1 5


4 8

4 

12 
, ціни на одиницю сировини кожного типу задано матрицею Bi =
8 


5 

(10,25,15). Визначити необхідну кількість одиниць сировини для випуску 100 одиниць
продукції типу П1, 200 од. – типу П2, 100 од. – типу П3, 80 од. – типу П4, а також вартість
сировини для виконання цього плану випуску.
3) Для виробництва приладів трьох видів П1, П2, П3 використовують деталі трьох типів
Д1, Д2, Д3. Кількість деталей кожного типу, необхідних для створення одного приладу, задано
даними таблиці :
Тип деталей
Д1
Д2
Д3

П1
1
3
5

Види приладів
П2
2
4
3

Для виготовлення цих деталей потрібен метал двох типів М1 і М2:
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П3
3
2
4

Вид металу

Д1

Тип деталі
Д2

М1
М2

3,4
0,3

2,1
1,5

Д3
2
0,2

Визначити, скільки металу обох сортів необхідно для виготовлення приладів П1, П2, П3 у
кількостях 200, 100, 50 шт.
4) Відділ збуту продукції (5-6 чоловік) Для них задачі такого типу:
1) Деяка фірма продає товари Т1, Т2, Т3 вроздріб, оптом і за кордон. Дані про продаж
товарів за рік (в умов. од.) і ціни на товари ( в грош. од.) записано у вигляді матриць:
 15018028

А=  57530085
 658015




,



 25

Р=  10
 55








,

При цьому в рядках матриці А вказано обсяги товарів за видами продажу (вроздріб,
оптом, за кордон), у стовпчиках – за типами товарів (Т1, Т2, Т3), елементи матриці Р – ціна на
товари Т1, Т2, Т3. Знайти виторг фірми від продажу товарів кожного типу.
Після того, як всі завдання розв’язані, “директор фірми” підводить підсумки їхньої
роботи, вказує на недоліки, відповідає на запитання співпрацівників, причому чим більше
задається запитань, тим вищий стає рейтинг фірми. Наприкінці заняття викладач виставляє
кожному відділу зароблені бали, враховуючи швидкість виконання завдання, правильність і
теоретичне обґрунтування. Проведене таким чином практичне заняття знайомить студентів з
прикладними та виробничими задачами лінійної алгебри, вчить застосовувати одержані
знання в суто професійній ситуації, самостійно приймати рішення.
Дане практичне заняття, проведене у формі навчальної гри, формує такі властивості
особистості: спрямованість, творчі здібності; пізнавально-психічні процеси: відчуття,
сприймання, уяву, мову, увагу, спостережливість; емоційно – вольові процеси і психологічні
стани: впевненість, зібраність, готовність до активних дій.
Висновок. Ділові ігри як метод навчання, формують у майбутніх фахівців навички
творчого підходу до практичної роботи, дають можливість розвитку самостійності у
вирішенні виробничих проблем. А використання ділових ігор під час викладання
фундаментальних дисциплін не тільки готує студентів до майбутньої трудової діяльності, а й
надає можливість уникнути грубих помилок під час вивчення навчального предмету, вчить
вирішувати проблемні ситуації.
Література:
1. Сметанський М.І. Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів //
Шлях освіти. – 2000 – № 4. – С. 9-13.
2. Петрук В.А. Вища математика з прикладними задачами для ігрових занять. – Вінниця: ВДТУ, 2000. –
118 с.
3. Сохина В.П., Третьякова Н.Д. Выполняются задания производственного типа // Вестник высшей школы.
– 1982. – № 3. – С. 21–23.
4. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу. – К., 1971. – С. 201.
5. Щербань П.М. Активні методи підготовки майбутніх учителів. – К.: Знання, 1988. – 48 с.
6. Сыроежкин И.М., Вербицкий А.А. Методика разработки и использования деловых игр как формы
активного обучения студентов. – М.: НИИ ВШ, 1981. – 48 с.
7. Мартиненко В.С. та ін. Збірник задач з вищої математики. – Ч.1. – Київ: КНТЕУ, 2000. – 210 с.
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Е.А. Кирей
г. Николаев
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ТЕМЕ «ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»
По функциональному признаку прикладное программное обеспечение (ППО) делится на
ППО общего и специального назначения. К ППО общего назначения относятся, например,
такие программные средства, входящие в состав пакета Microsoft Office как текстовый
процессор MS Word, табличный процессор MS Excel, система управления базами данных
MS Access. К ППО специального назначения относятся программы, которые используются
для решения задач, относящихся к определенной предметной области. Например, для
экономической деятельности это могут быть банковские или бухгалтерские комплексы
программ, которые обеспечивают функционирование различного рода автоматизированных
рабочих мест.
Ввиду того, что ППО общего назначения широко используется на предприятиях наряду со
специализированным ППО, оно являются важной составляющей в системе формирования
профессиональных знаний студентов экономических специальностей. Причем знание приемов
работы с ППО общего назначения позволяет ускорить освоение специализированного ППО.
Знания, умения и навыки работы с ППО общего назначения формируются в результате
реализации следующих процедур:
1. Усвоения основных принципов организации пользовательского интерфейса программ.
В настоящее время интерфейс большинства Windows – приложений как общего, так и
специального назначения организован по принципу стандартов GUI (Graphical User Interface –
Графический интерфейс программного обеспечения). Интерфейсы этих программ имеют много
общих элементов. Таким образом, познакомившись с интерфейсом, например, текстового
процессора MS Word, далее можно легко освоить интерфейс табличного процессора
MS Excel и других программных средств.
2. Овладения основными приемами работы с ППО общего назначения.
3. Овладения инструментарием программ, предназначенного для обработки
экономической информации.
ППО общего назначения обладают широкими функциональными возможностями,
позволяющими решать задачи различных областей деятельности. Для студентов
экономических специальностей актуальными являются знания инструментария программ,
позволяющие обрабатывать экономическую информацию.
4. Формирования умений и навыков эффективного выбора методов и средств ППО
общего назначения для решения экономических задач.
Выработка таких умений у студентов экономических специальностей позволит в будущем
значительно сократить время, необходимое для решения поставленных перед ними задач.
5. Формирования умений и навыков выбора очередности действий, необходимых
для достижения заданной цели при помощи фиксированного набора средств.
6. Формирования понимания общих принципов функционирования ППО.
Уровень приобретенных знаний, умений и навыков, предусмотренных учебным курсом, можно
оценить посредством тематического тестирования с использованием ПЭВМ. Это позволяет:
 Оценивать уровень освоения знаний, умений и навыков за относительно короткий
промежуток времени. Например, для группы состоящей из 20 человек на проведение такой
проверки в форме собеседования потребуется от 3-х до 5-ти часов. Тоже самое, но с
использованием правильно составленного теста можно выполнить за 1 час.
 Автоматизировать обработку результатов тестирования, что значительно сокращает
время проверки и представления результатов в требуемой форме.
 Максимально снизить влияние субъективных факторов при оценке результатов
обучения.
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 Уменьшить стресс «сдачи экзаменов» у тестируемых.
При составлении заданий для тестирования необходимо, прежде всего, определить
основную цель изучения ППО общего назначения, которая конкретизирует цели, объекты и
параметры проверки. Основными целями изучения ППО общего назначения является
подготовка студентов к последующему использованию вычислительной техники в
практической деятельности, выработки у них определенных операционных умений и
навыков. Это определяет объекты проверки. Главным объектом контроля являются
готовность студентов к использованию ППО общего назначения в профессиональной
деятельности, что и предопределяет параметры контроля уровня сформированности знаний,
умений и навыков.
В настоящее время разработаны и предлагаются различные системы тестирования [5 11] для выявления уровня освоения отдельных составляющих ППО общего назначения.
Системы тестирования [5 - 10] позволяют определить в той или иной степени уровень
знаний, умений и навыков овладения основными приемами работы с ППО общего
назначения. Тест [11] является узкоспециализированным и позволяет выявить уровень
сформированных умений и навыков использования функций рабочего листа MS Excel.
Проведя анализ предлагаемых тестов на предмет возможности их использования для
проверки знаний, умений и навыков изучения ППО общего назначения студентами
экономических специальностей можно отметить ряд недостатков:
Некоторые задания тестов сформулированы неоднозначно. Например, рассмотрим
следующее задание 1 теста [8]: Файлы каких форматов позволяет открывать Microsoft Word?
C расширением .txt
C расширением .pdt
C расширением .doc
C расширением .bmp
В данном задании правильным ответом являются все варианты, так как все файлы с
указанными расширениями можно открыть с помощью MS Word. Однако для ответа на этот
вопрос тестируемый может выбрать только один вариант из предложенных. Некорректность
задания состоит в формулировке самого задания. Подобное задание правильно может быть
поставлено двумя способами:
I. Какое расширение является внутренним форматом MS Word?
Расширение .txt
Расширение .pdt
Расширение .doc
Расширение .bmp
При такой формулировке задания и предложенных вариантов ответа уместно
использование одновариантного выбора ответа.
II. Файлы каких форматов позволяет корректно открывать Microsoft Word?
С расширением .txt
С расширением .pdt
С расширением .doc
С расширением .bmp
При такой формулировке задания и предложенных вариантов ответа необходимо
использовать множественный выбор.
Односторонность проверки знаний. Задания теста охватывают лишь одну из
составляющих знаний. Во всех рассмотренных тестах, кроме [11], используются задания с
выборочным типом ответа. При этом необходимо иметь в виду, что тесты составленные
только из заданий с выборочной формой ответов позволяют оценить лишь знания
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испытуемых, но не дают возможности в полной мере выявить степень усвоенных ими
умений и навыков.
Отсутствие дифференцирования тестовых заданий по специализации тестируемых.
Так, например, задания теста №5 «Диаграммы» [9] предназначены для оценки уровень
знаний, умений и навыков тестируемых по использованию средств графической
визуализации данных табличным процессором MS Excel. Однако, если использовать этот
тест для проверки знаний студентов экономических специальностей, то в нем не приняты во
внимание некоторые существенные моменты. Для экономических задач, решаемых с
помощью MS Excel, графическое представление хранимой информации и результатов ее
обработки используется для визуального представления выявленных зависимостей и
тенденций. Наглядность и легкость восприятия диаграмм позволяет быстро принять
обоснованное решение или обнаружить ошибку допущенную в расчетах. Кроме этого
графическое представление данных способствует раскрытию важных зависимостей,
содержащихся в больших массивах чисел. Таким образом, знания студентов экономических
специальностей по данной теме состоят из:
Знаний:
 назначения диаграмм в решении экономических задач;
 закономерностей, которые иллюстрируются с помощью диаграмм;
 типов диаграмм MS Excel;
 элементов, составляющих оформление диаграммы;
Умений и навыков:
 построения диаграммы;
 выбора наиболее подходящего типа диаграммы;
 форматирования диаграммы;
 анализа построенных диаграмм.
Исходя из знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть студенты
экономических специальностей по данной теме, и предложенных заданий теста №5
«Диаграммы», данный тест позволяет оценить лишь уровень умений и навыков построения и
форматирования диаграмм. Проверка остальных составляющих знаний, умений и навыков не
производится при выполнении заданий теста.
Система оценки правильности ответов не во всех тестах позволяет адекватно
оценить уровень знаний, умений и навыков. В некоторых заданиях не учитываются
особенности работы ППО общего назначения. Например, во многих тестах ответы на
задания со множественным выбором о способах выполнения каких-либо действий
оцениваются как неправильные и в тех случаях, когда выбраны не все правильные ответы.
Это является неверным исходя из того, что для ППО общего назначения согласно
основополагающим принципам организации пользовательского интерфейса предполагается
выполнение стандартных операций несколькими способами:
 с помощью команд главного меню;
 с помощью функций, присвоенных пиктограммам панелей инструментов;
 с помощью команд контекстного меню, активизируемых по щелчку правой клавиши мыши;
 нажатием специальных клавиатурных комбинаций.
Из перечисленных способов пользователи, как правило, пользуются только несколькими
наиболее удобными для них. Не знание остальных способов не является показателем
отсутствия умений и навыков выполнения той или иной операции. Например, задание 2 о
способах создания таблиц теста №2 «Таблицы СУБД MS Access» [9] задано таким образом:
Способы создания таблиц:
режим конструктора
с помощью мастера
путем ввода данных
в MS Excel
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В данном задании правильными являются все предложенные варианты ответов. Однако,
если тестируемый который не обучался на профессионального программиста, выбрал не все
ответы, то это не может являться показателем отсутствия у него знаний, умений и навыков
создания таблиц.
Для устранения отмеченных недостатков предлагается руководствоваться следующими
подходами к составлению тематических тестов для проверки знаний ППО общего
назначения у студентов экономических специальностей.
При составлении тестов по теме «ППО общего назначения» рекомендуется
одновременно использовать такие типы заданий:
задания с выборочной формой ответа:
a) множественный выбор, то есть предусматривающий возможность указания
нескольких вариантов ответа из множества предложенных;
b) единственный выбор, то есть предполагающий указание только одного ответа из
множества предложенных;
задания на ранжирование;
задания, предполагающие открытую форму ответа.
При формировании комплекса заданий следует руководствоваться следующими
подходами. Для заданий, предполагающих выбор правильного ответа, необходимо
максимально снизить вероятность «угадывания» ответа. Для этого рекомендуется:
– ограниченное использование заданий с единственным выбором (такие задания
целесообразно использовать, если требуется акцентировать внимание на однозначность
ответа);
– при составлении вариантов ответа, по возможности, в число неверных ответов
включать типичные ошибки студентов, которые были выявлены в процессе обучения.
Для использования заданий, предполагаемых открытую форму ответа, необходимо
учесть то, что ошибки в ответах не всегда являются показателем незнания поставленного
вопроса. Так, например, ошибка в написании адреса ячейки MS Excel или имени функции на
практике не позволила бы выполнить расчеты, и она может являться показателем отсутствия
навыков составления формул в MS Excel. А ошибка в написании названия элемента
интерфейса программы не может являться показателем отсутствия знания интерфейса
программы.
Тест, как правило, должен содержать задания разных типов. Это позволяет выполнить
всестороннюю проверку знаний, умений и навыков. При этом, как было отмечено одним из
ведущих мировых специалистов в сфере психодиагностики Полом Клайном [1],
разнообразие заданий делает тест менее монотонным для сдающих экзамен.
Задания теста должны включать: задания на знание интерфейса и параметров (настроек)
программы; задания, проверяющие знание приемов работы и инструментария программы;
задания, позволяющие оценить уровень полученных умений и навыков использования ППО
общего назначения при решении экономических задач.
При необходимости проверки знаний интерфейса и параметров (настроек) программы
наиболее подходящими являются задания с выборочной формой ответа. Такие задания
предполагают узнавание известной информации. Выбор такой формы заданий основан на
одном из общих принципов построения пользовательского интерфейса ППО общего
назначения – принципе дружественного интерфейса, то есть простого и интуитивно
понятного, не требующего запоминания всех элементов управления. Для работы с
приложением достаточно знать назначение групп элементов управления, предназначенных
для выполнения каких-либо однородных действий. Примером таких групп являются пункты
меню, панели инструментов, полосы прокрутки. Процентное соотношение вопросов зависит
от ППО, по которому оцениваются знания. Например, для текстового процессора MS Word
целесообразно включить в тест от 20% до 30% заданий касающихся интерфейса и
параметров(настроек), так как эффективность работы с MS Word во многом зависит от
знания содержания панелей инструментов, строки меню и настроек параметров документа.
Для табличного процессора MS Excel этот показатель мог быть от 10% до 20%, так как
эффективная работа с MS Excel больше зависит от знаний принципов организации расчетов.
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А для СУБД MS Access – до 10%, так как эффективная работа с MS Access определяется
знанием теории баз данных.
В качестве примера заданий для проверки знаний интерфейса и параметров (настроек)
программы рассмотрим несколько заданий, которые могут быть включены в тест по теме
«Текстовый процессор MS Word».
Каким меню необходимо воспользоваться для проверки правописания?
Правка
Формат
Сервис
Справка
Какие элементы можно использовать для изменения межстрочных интервалов?

1

2

3

4

Какие из предложенных единиц измерения не могут использоваться для измерения
величины полей документа?
Дюймы ('')
Парсеки (пк)
Сантиметры (см)
Пункты (пт)
Пики (пк)
Дециметры (дм)
Задания для проверки знаний приемов работы и инструментария программы, а также
полученных умений и навыков работы с программой, можно разделить на две группы:
 задания по основным приемам работы и инструментарию ППО;
 задания по инструментарию ППО предназначенного для обработки экономической
информации и приемам их использования.
Для каждого ППО общего назначения существует набор основных инструментальных
средств, который определяется назначением программного обеспечения. Например, для
текстового процессора MS Word это приемы создания, сохранения документа, ввода текста и
его редактирования. Для табличного процессора MS Excel – это приемы создания,
сохранения рабочей книги, приемы работы с листами, создание формул, оформление
табличных данных. Для СУБД MS Access – это создание объектов базы данных, задание
связей между ними, организация пользовательского интерфейса, ввод данных. Кроме этого
следует обратить внимание на набор инструментальных средств, расширяющих возможности
программ и позволяющих решать задачи предметной области более эффективно. Например,
для оформления экономической документации в текстовом процессоре MS Word имеется ряд
функций:
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– ввод формул с помощью специальной программы «Редактор формул» (Microsoft
Equation)
– задание определенного расположения формул и автонумерации формул в тексте;
– создание автоматически меняющихся ссылок на номера формул;
– выполнения вычислений в таблицах MS Word;
– графическое представление данных;
– формирование автоматического оглавления документа и ряд других функций.
Это предполагает необходимость подбора заданий таким образом, что бы имелась
возможность определять уровень знаний как стандартных инструментальных средств, так и
усвоение сведений о наборе специализированных средств обработки экономической
информации с помощью выбранного ППО.
В качестве примера реализации такого подхода рассмотрим несколько заданий, которые
могут быть включены в тест по теме «Текстовый процессор MS Word».
Задания для проверки знаний стандартного инструментария программы:
Какие действия необходимо произвести для того, чтобы сохранить раннее сохраненный
текст под другим именем?
Файл→Сохранить как→в диалоговом окне «Сохранение документа» выбрать папку
и задать новое имя;
Файл→Сохранить→в диалоговом окне «Сохранение документа» задать новое имя;
Файл→Сохранить как→в диалоговом окне «Сохранение документа» задать новое
имя;
Правка→Переименовать→в диалоговом окне «Переименовать» задать новое имя;
Какой установлен размер шрифта выделенного текста (замечание: необходимо указать
число и единицу измерения без пробела)?

Задания для проверки знаний инструментария программы, предназначенного для
оформления экономической документации:
Напишите формулу для вычисления суммы проданного товара за год в выделенной
ячейке (указание к выполнению: в формуле используйте функцию нахождения суммы)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Телевизоры
Магнитофоны
Муз. центры
Плееры

1 кв

2 кв

32000
30000
16254
10470
8500
9540
540
680
Итого за год:

3кв
2540
7850
10200
980

4 кв
25870
0
54230
1002

Квартальные
итоги
90410
34574
82470
3202
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Укажите порядок действий для создания автосодержания:
1) Выбрать команду «Оглавление и указатели»
2) Установить параметры оглавления
3) Выделить все заголовка текста
4) Выбрать вкладку «Оглавление»
5) Нажать кнопку «ОК»
6) Развернуть меню «Вставка»
7) Выбрать в раскрывающемся списке стилей форматирования «Заголовок N»
8) Выбрать команду «Ссылка»
9) Установить курсор в место вставки автосодержания
Система
электронного
тематического
тестирования
позволяет
получать
всестороннюю оценку знаний, умений и навыков студентов экономических
специальностей работы с ППО общего назначения. При этом в качестве методов
проверки используются комплекс заданий и система оценки правильности выполнения
заданий, в которых учтена специфика пользовательского интерфейса ППО общего
назначения. Объектом проверки являются:
 знание интерфейса программ;
 знание стандартного инструментария программ;
 знание инструментария программ, позволяющего обрабатывать экономическую
информацию;
 умения и навыки использования полученных знаний для обработки экономической
информации и решения экономических задач.
Реализация рассмотренных методических подходов позволяет качественно и
своевременно определять уровень овладения студентами экономических специальностей
знаниями, умениями и навыками использования ППО общего назначения для решения задач,
связанных с их бедующей профессиональной деятельностью.
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А.М. Коломієць
м. Вінниця
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА-ПРЕДМЕТНИКА З ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Постановка проблеми. Людство вступило в XXI століття, в якому інформатизація всіх
сфер діяльності є основним домінуючим явищем еволюційного розвитку. Розвиток
інформаційних і комунікаційних технологій, формування нової інформаційної картини світу
утворюють сьогодні нове середовище життєдіяльності людини. Пріоритетним напрямом
процесу становлення інформаційного суспільства є інформатизація освіти, однією із
складових якої є формування і розвиток інформаційної культури майбутнього фахівця.
Сьогодні стоїть завдання підготовки особистості до оперативного сприймання і
перероблення великих масивів інформації, оволодіння сучасними засобами, методами і
технологіями роботи з інформацією. Таким чином, людина повинна мати певний рівень
культури поводження з інформацією. В першу чергу це стосується вчителя, основним видом
професійної діяльності якраз і є робота з інформацією.
Аналіз останніх досліджень. На численних науково-практичних конференціях, що відбуваються
в Україні, чільне місце займають ті, що присвячені проблемам інформатизації освіти. Розглядаються
загальні питання теорії і практики інформатизації навчально-виховного процесу (М.І. Жалдак,
М.Ю. Кадемія, В.І. Клочко, М.М. Мархель), правові і моральні аспекти інформатизації, психологопедагогічні проблеми формування інформаційної культури особистості (С.В. Варбанець, Р.С. Гуревич,
Л.І. Шилова, О.І. Шувалова), роль інформаційних технологій, вплив глобальних інформаційних мереж
на розвиток загальної культури (В.О. Кудін), стан інформаційних ресурсів України в сфері культури,
мистецтва, освіти (Р.С. Гурін, В.Л. Малорян) тощо.
Невирішені питання. На думку багатьох сучасних дослідників, спосіб інформаційного
виробництва лежить в основі людської діяльності і багато в чому визначає типи культури. От
чому так важливо розробляти сучасні інформаційні технології навчання і виховання, що, в
свою чергу, вимагає істотного перегляду структури освіти і якісних складових інформаційної
культури фахівців.
Незважаючи на важливість для розвитку суспільства такого феномена як інформаційна
культура, в науці ще не визначилися зі змістом цього поняття. У ряді робіт поняття
інформаційної культури і комп’ютерної грамотності фактично ототожнюються. Це, на нашу
думку, неправильно. Крім того, залишається поза увагою проблема формування
інформаційної культури вчителя. Роботи, в яких ця проблема розглядається, присвячуються
в основному інформаційній культурі вчителя інформатики.
Мета нашої статті – показати шляхи розв’язання проблеми формування інформаційної
культури вчителя початкових класів і роль викладачів-предметників у цьому процесі.
Виклад основного матеріалу. Активне використання терміна „інформаційна культура”
в педагогіці починається з робіт А.П. Єршова та В.М. Монахова, які, зокрема, приділяли
увагу формуванню понятійного апарата. В літературі можна знайти визначення
інформаційної культури менеджера, юриста, вчителя інформатики, інженера та ін. Лише за
останні роки зростає інтерес до проблеми формування інформаційної культури вчителяпредметника, який не викладає інформатику.
Що ж таке „інформаційна культура вчителя”? У термінологічному словнику
розкривається поняття „інформаційна підготовка вчителя”, що „повинна включати знання й
уміння в галузі основ інформатики, що необхідні для його майбутньої професійної
діяльності. Учитель повинен знати основні типи документів і види видань в освіті; канали і
джерела одержання науково-педагогічної інформації; мати уявлення про методи аналітикосинтетичної обробки документів, інформаційно-пошукові мови, про способи пошуку
документів у бібліотеках і базах даних. Він повинен уміти користуватися бібліографічними
каталогами, покажчиками і картотеками; орієнтуватися в структурі книг і словників; скласти
бібліографію за визначеною тематикою; створити за допомогою комп’ютера фактографічну
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або бібліографічну базу даних з досліджуваної проблеми” [7, с.141]. Очевидно, що таке
означення передбачає, насамперед, бібліографічну культуру вчителя.
У педагогічному словнику Г.М. Коджаспирова й А.Ю. Коджаспиров дають наступне
визначення: „Культура особистості інформаційна – сукупність правил поведінки людини в
інформаційному суспільстві, способи і норми спілкування із системами штучного інтелекту,
ведення діалогу в людино-машинних системах „гібридного інтелекту”, користування
засобами телематики, глобальними і локальними інформаційно-обчислювальними
мережами. Містить у собі здатність людини усвідомити й освоїти інформаційну картину
світу як систему символів і знаків, прямих і зворотних інформаційних зв’язків, вільно
орієнтуватися в інформаційному суспільстві, адаптуватися до нього” [5].
Таке означення є глибшим і передбачає глибокі знання в галузі інформаційнотелекомунікаційних технологій (ІТКТ).
Н.М. Розенберг виділяє наступні компоненти інформаційної культури: загальнонавчальна
культура – комплекс взаємозалежних загальнавчальних знань і умінь для успішного засвоєння інших
предметних знань і умінь; культура діалогу; комп’ютерна культура.
До першого компонента автор відносить уміння швидко читати, складати план, реферувати і
конспектувати, складати анотації, резюме, використовувати документи, каталоги, картотеки, уміння
міркувати, доводити, обґрунтовувати і т.ін. [8]. З цієї точки зору загально-навчальна культура, як
компонент інформаційної, представляє собою комплекс навичок у роботі з книгою, що включає
усвідомлений вибір тематики читання, систематичність і послідовність, уміння знаходити потрібну
літературу за допомогою бібліографічних посібників; користуватися довідково-бібліографічним
апаратом, орієнтуватися в книзі з метою максимального засвоєння і глибокого сприйняття
прочитаного, застосовувати раціональні прийоми роботи з книгою і т.ін. Тому перший компонент, по
Н.М. Розенбергом, точніше називати інформаційно-бібліографічною культурою.
Культура діалогу, яку Н.М. Розенберг також відносить до інформаційної, тісно пов’язана
з мовною, комунікативною, психологічною культурами. Комп’ютерну культуру, на нашу
думку, варто було б назвати комп’ютерною компетентністю, і вона також, поза всяким
сумнівом, належить до інформаційної культури.
Культурологічний підхід до рішення проблеми використовував С.Д. Каракозов. Він спирається на
культурологічні дослідження, що виділяють функції культури особистості, основні структурні складові
культури людини (знання, норми, цінності і т.ін.); процесуальний аспект культури особистості в єдності
культурозасвоєння і культуротворчості; результат присвоєння культури людиною, що виражається у
взаємозв’язку навченості, вихованості і рівня розвитку. У підсумку він стверджує, що „інформаційна
культура особистості являє собою складову частину базисної культури особистості як системної
характеристики людини, що дозволяє їй ефективно брати участь у всіх видах роботи з інформацією –
одержанні, нагромадженні, кодуванні і переробці будь-якого роду, у створенні на цій основі якісно нової
інформації, її передачі, практичному використанні – і яка включає грамотність і компетентність у
розуміння природи інформаційних процесів і відносин, гуманістично орієнтовану інформаційно ціннісну
сферу (прагнення, інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації), розвиту інформаційну рефлексію, а також
творчість в інформаційному поводженні і соціально-інформаційній активності” [4, с. 55].
На наш погляд, автор спробував дати в одному визначенні і характеристику підходу, і
зміст компонентів, розвести поняття „грамотність” і „компетентність”, і навіть наслідки
впливу на поведінку. У той самий час не можна сказати, що тут враховано досягнення
інформаційної культурології.
Нині інформаційна культурологія активно розробляє теоретичні, історичні, організаційнометодичні, технологічні аспекти проблеми. Як приклад можна привести дослідження останніх років,
зокрема, у розробці понятійної системи. Так, наприклад, інформаційна культура визначається як
галузь культури, що пов’язана з функціонуванням інформації в суспільстві і формуванням
інформаційних якостей особистості. І.Г. Хангельдієва стверджує, що „інформаційна культура – якісна
характеристика життєдіяльності людини в галузі одержання, передачі, збереження і використання
інформації, де пріоритетними є загальнолюдські духовні цінності” [3, с. 2]. Знаннєвий підхід
використовує Є.А. Медведєва, яка зазначає: „Інформаційна культура – рівень знань, що дозволяє
людині вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, брати участь у його формуванні і сприяти
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інформаційній взаємодії” [6, с. 59]. Таким чином, вчені і практики одностайні, що інформаційна
культура – явище багатокомпонентне, системне.
На основі аналізу українських літературних джерел нами було встановлено, що до структури
інформаційної культури науковці відносять когнітивну (знання і уявлення про нову інформаційну
картину світу в гіпотезах і теоріях), операційно-змістову (практичні уміння і навички, пов’язані з
одержанням, зберіганням, передаванням і обробкою інформації), комунікативну (принципи і правила
поведінки особистості в інформаційних і комунікаційних системах) і ціннісно-рефлексивну (життєві
установки, оцінки і ставлення до інформаційної галузі) компоненти. Всі згадані компоненти
взаємопов’язані і взаємообумовлені [2].
Враховуючи всі названі підходи до визначення поняття „інформаційна культура” і її
місця в професійній культурі вчителя, ми пропонуємо своє бачення цієї структури (Рис.1).
Інформаційна культура (ІК) зображена в центрі схеми, вказуючи на те, що вона є „джерелом
живлення” всіх інших структурних компонентів професійної культури вчителя.
Провідну роль у процесі формування інформаційної культури майбутнього фахівця
відіграє система освіти як найважливіший чинник розвитку загальної культури і як сама
велика галузь з усієї індустрії знань.
Інформаційне суспільство передбачає ситуацію, коли з таким ресурсом, як інформація,
здатна оперувати більша частина громадян. Тому вимоги до системи освіти такі, щоб уже
випускники шкіл володіли навичками роботи з персональним комп’ютером (ПК) на рівні
користувача в комп’ютерному інформаційному середовищі.
Незважаючи на те, що предмет “Інформатика” вивчається в школах майже 20 років, ще
далеко не всі випускники можуть вважатися користувачами. Проте, як показали наші
дослідження, їхня частка з кожним роком зростає (Рис. 2.). Таке зростання свідчить, що
суспільство з кожним роком одержує все більше абітурієнтів, здатних сприймати комп’ютер
як засіб для задоволення освітніх, виробничих та інших потреб. Таким чином, є всі підстави
для формування в студента грамотного ставлення до комп’ютерної техніки, насамперед як
засобу здобувати і переробляти значні масиви інформації.

Рис.1. Структура професійної культури вчителя
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Рис.2. Динаміка збільшення частини абітурієнтів (%), які володіють ПК
на рівні користувача (хоча б найнижчому).
У педагогічному ВНЗ процеси інформатизації суспільства та освіти розглядаються на
заняттях такої дисципліни як „Нові інформаційні технології”, а практичні навички
використання комп’ютера у навчальному процесі студенти одержують в курсі декількох
„комп’ютерних” дисциплін. Однак, на таких заняттях комп’ютер і середовище, що ним
породжується, є лише об’єктом вивчення. Навички, що одержані на репродуктивному рівні,
не знаходять застосування під час реалізації практичної діяльності.
Для усунення цього недоліку, на нашу думку, процес інформатизації системи освіти не
повинен зводитися лише до технічного і програмного забезпечення. Випереджуючими
темпами має бути створений і реалізований механізм підготовки масового вчителя,
“зануреного” в інформаційне середовище, створене комп’ютерними технологіями.
На заняттях з інформаційних технологій студент вчиться виконувати ту чи іншу
операцію, працюючи на комп’ютері. Залучити ж до використання комп’ютерних технологій
в практичній діяльності студента, коли цей засіб стане для нього не об’єктом вивчення, а
одним із необхідних елементів культури, таким як книга, радіо, телебачення, може тільки
викладач-предметник, “занурений” у це середовище.
Таким чином, визначальним чинником інформатизації системи вищої освіти і суспільства
загалом є професійна діяльність викладача-предметника, який володіє навичками роботи в
комп’ютерному інформаційному середовищі хоча б на рівні користувача, а в ідеалі – на
професійному і творчому рівнях. Споживчого рівня (як мінімум) володіння ПК від викладача
педагогічного ВНЗ сьогодні вимагає суспільство в цілому і студенти зокрема.
Наприклад, результати анкетування випускників факультету підготовки вчителів
початкових класів на предмет зауважень і побажань щодо поліпшення професійної
підготовки в стінах ВНЗ показали, що 35% студентів закликають до ширшого впровадження
інформаційних технологій і комп’ютерної техніки в навчально-виховний процес. Варте уваги
зауваження практикантки-п’ятикурсниці про те, що “у сучасній школі учні початкових
класів стосовно використання ПК стоять на порядок вище своїх учителів”.
В той же час, як переконує аналіз літературних джерел і практики багатьох ВНЗ,
інформаційні технології ще не знайшли широкого використання в процесі вивчення
дисциплін, предметна галузь яких не пов’язана з комп’ютерними технологіями [9].
Переважна кількість таких упроваджень стосується технічних ВНЗ або підготовки вчителя
інформатики. Винятком є дослідження І.М.Богданової, яка дослідила ефективність
використання інформаційних технологій у професійно-педагогічній підготовці майбутніх
учителів. На думку дослідниці, інформаційна підтримка навчального процесу
комп’ютерними технологіями допомагає реалізувати такі дидактичні проблеми:
 інтенсифікацію та оптимізацію навчального процесу;
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 індивідуалізацію та диференціацію навчальної діяльності студентів;
 активізацію пізнавальної і творчої діяльності;
 розвиток самостійності в розв’язуванні навчальних завдань;
 організацію поетапного та підсумкового контролю результатів навчання;
 діагностування рівнів інтелектуальної активності студентів, їхніх особистісних
якостей [1].
Власний досвід використання ІТКТ у підготовці вчителів початкових класів показує, що
ці технічні засоби здатні виконувати і більш широку функцію, а саме – формування
інформаційної культури майбутнього вчителя.
Під інформаційною культурою вчителя ми розуміємо вміння поставити проблему,
оперативно знайти необхідну інформацію, оцінити її корисність, вибрати головне,
структурувати для навчальних потреб, цілеспрямовано і свідомо застосувати для вирішення
поставлених завдань.
Коли йдеться про вчителя початкових класів, який, з огляду на специфіку предметного
навчання, змушений працювати з різнопредметною інформацією, то від нього вимагаються
ще й уміння інтегрувати міжпредметну інформації, створювати власну.
Формування і розвиток інформаційної культури педагога є одним із пріоритетних завдань
педагогічної освіти. В його професійній діяльності, як показує практика, найбільш слабкою ланкою є
невміння знаходити і вибирати потрібну інформацію, оптимально структурувати і використовувати її.
Традиційні технології навчання у ВНЗ часто спрямовані на передавання готових знань, формальне
заучування правил тощо. Викладачу ВНЗ заздалегідь приписується властивість кредитності, тобто
надійності, компетентності, професійної авторитетності. Знання й уміння, передані викладачем, який
сам є читачем і розповсюджувачем нового знання, завжди конкретні і наближені до умов діяльності
студентів. Вони викладаються з позицій і мовою користувача, а не виробника інформаційних послуг.
Студент поступово перетворюється в пасивного споживача інформації, якому стає дедалі важче
орієнтуватися в інформаційних потоках.
У цих умовах роль педагога в розвитку інформаційної культури студента різко зростає.
Формування інформаційної культури має здійснюватися повсякденно, всіма педагогами, у
ході вивчення кожної дисципліни.
Нами було проведене дослідження змісту (контент-аналіз) програм усіх фундаментальних
дисциплін та дисциплін методичного циклу. У результаті зроблений висновок, що на формування
інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів певною мірою „працюють” усі
навчальні дисципліни. Вивчення кожної з них передбачає формування загально-навчальних знань і
умінь, що стосуються пошуку і роботи з різними джерелами інформації, аналітико-синтетичну
переробку інформації, застосування одержаної інформації для вирішення певних завдань, створення
власної інформації.
Проведені нами багаторічні спостереження показали низьку бібліографічну культуру студентів.
Переважно в підготовці до занять вони користуються лише конспектами лекцій, рідше –
рекомендованою викладачем літературою. Самостійний пошук у бібліотечному каталозі здійснюють
лише окремі студенти. Анкетування на першому курсі засвідчило, що студенти погано орієнтуються в
сучасних потоках інформації, слабко знайомі із системою інформаційних послуг, не бачать зв’язку між
знанням джерел інформації й алгоритмами їхньої розвідки в бібліотеці або мережі INTERNET.
На методичному семінарі кафедри було зроблено висновок, що інформаційнобібліографічні знання студентів носять розрізнений і хаотичний характер, що веде до
нездатності ефективного рішення практичних інформаційних завдань, які стоять перед ними
в процесі вивчення кожної дисципліни.
Такий стан інформаційно-бібліографічної культури студентів спонукав викладачів
шукати тактичні і стратегічні шляхи виходу з нього. Першими тактичними кроками стали
вступні лекції до кожної дисципліни, що вивчається на факультеті. Викладач знайомить
першокурсників із специфікою предмета, тонкощами структурування навчального матеріалу,
видами друкованих видань, наявними освітніми сайтами в мережі тощо. Викладачі
математики та комп’терних дисциплін взяли на себе роль провідників в мережних
комунікаціях. Працюючи з першокурсниками, ми з’ясували, що, незважаючи на деякі вміння
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працювати з комп’ютером, користуватися всесвітньою інформаційною мережею можуть
одиниці, а дехто навіть ніколи не чув про INTERNET.
Студентам пояснюємо, що в даний час гостро відчувається потреба в постійному,
оперативному відновленні професійних знань. Тому інформаційна культура – це показник
рівня професійної компетентності сучасного педагога й умова його конкурентоздатності на
ринку освітніх продуктів і послуг. Формування і розвиток інформаційної культури вчителя –
об’єктивний процес. Адже в умовах інформаційного суспільства практично всі професії, у
тому числі і педагогічна, будуть мати інформаційний характер, інформаційну сутність і
визначатися розвитком інформаційного середовища.
Завдяки проведеним різними викладачами вступним заняттям, спрямованим на
підвищення інформаційної культури майбутнього педагога, студенти-першокурсники
зрозуміли, які невичерпні можливості для навчально-виховного процесу мають інформаційні
телекомунікаційні технології.
Безумовно, інформаційна культура виступає як засіб освітньої діяльності і служить цілям
досягнення найбільшої ефективності навчального процесу. Щоб продемонструвати це положення в дії,
ми намагаємося на практиці під час вивчення всіх без винятку дисциплін застосовувати ІТКТ.
Комп’ютер на заняттях застосовується для презентації навчального матеріалу, для виготовлення
дидактичних матеріалів, як тренажер, контролюючий засіб. Знайшов він застосування і для
прослуховування музики, перегляду фільмів, комп’ютерного малювання, проведення психологічних
тестувань. Мережею INTERNET майбутні учителі користуються при написанні рефератів, курсових і
дипломних робіт. Таким чином на факультеті створюється відповідне навчальне середовище, в якому
студент бере безпосередню участь і підвищує рівень своєї інформаційної культури.
Напрями подальших досліджень. Стратегічним напрямом роботи кафедри ми обрали
створення спецкурсу „Інформаційна культура педагога”, який буде викладатися з перших
днів навчання у ВНЗ і вирішуватиме такі завдання:
1. Допомогти першокурсникам опанувати бібліотечно-бібліографічними знаннями,
необхідними для їхньої навчальної і наукової роботи.
2. Зформувати навички користування традиційним і новітнім довідково-пошуковим
апаратом бібліотеки, мережею INTERNET.
3. Показати можливості використання інформаційних технологій у навчально-освітній діяльності.
4. Розвинути навички з відбору найважливішої інформації та її оптимального структурування.
5. Допомогти опанувати методикою написання й оформлення курсових, дипломних та
інших наукових праць.
Маємо надію, що такий спецкурс забезпечить інтенсифікацію навчального процесу,
сприятиме підвищенню рівня інформаційної культури майбутнього педагога, а через неї –
професійної культури загалом.
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Д.І. Коломієць
м. Вінниця
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У РОЗВ’ЯЗУВАННІ ПРОБЛЕМНИХ НАВЧАЛЬНИХ
СИТУАЦІЙ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
В період становлення інформаційного суспільства, коли у світі відбуваються реформи в
усіх галузях господарства, науки, техніки, культури і освіти, визначальним стає те, наскільки
раціонально і ефективно буде використовуватись інтелектуальний потенціал кожної
особистості. Визначальним стає розвиваючий характер навчального процесу. Важливим
структурним елементом розвиваючого навчання є проблемність. Проблемність, проблемнопошукове навчання особливо активізують процес учіння, який є своєрідним процесом
самостійного “відкриття” учнем чи студентом уже відомих у науці знань. Процес
проблемного навчання може здійснюватися на різних рівнях у залежності від мети, вікових
та індивідуальних особливостей учнів, рівня їх підготовки, змісту навчального матеріалу
тощо. Об’єктивна значущість проблемності у навчальному процесі полягає в тому, що вона
виступає своєрідною педагогічною формою подолання навчально-пізнавальних
суперечностей, оптимізує процес розумового розвитку особистості.
Питаннями теорії і технології проблемного навчання займалися А.В. Брушлінський,
О.М. Матюшкін, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, В. Оконь, Т.В. Кудрявцев і ін. Основна увага
приділяється науковцями [2; 3; 4] здійсненню проблемного навчання у середніх класах на
уроках математики, фізики, біології тощо.
На жаль, аспектам проблемного навчанння у вищій школі приділено значно менше
уваги. Перевага надається природничо-математичним дисциплінам.
Мета нашої статті – показати можливість, доцільність і ефективність застосування
проблемних ситуацій різного рівня складності у підготовці вчителя трудового навчання.
Найхарактернішими для трудового навчання є проблемні практичні завдання. Це завдання, що
ставляться чи виникають у процесі практичної роботи учнів і спрямовані на: а) відкриття нових
способів дії; б) здобуття нових знань; в) застосування знань у нових умовах; г) створення оптимальних
умов для практичних дій.
Проблемне практичне завдання теж включає відоме й невідоме, але вони пов’язані із
способами дії. Так, під час виготовлення рамки для портрета студент використав з’єднання
„на вус”. З’єднання планок у кожному куті було виконане без зазору. Коли ж з цих планок
студент склав рамку, то в результаті різних неточностей у з’єднаннях виникли зазори. З
досвіду він знає, що зазорів не повинно бути. Тут і виникає проблема: як ліквідувати зазори?
Спроби студента виправити недолік методом підчистки планок погіршили справу. Так
виникає потреба в новій, невідомій до цього дії – припасовці з’єднань за допомогою
спеціальної пилки.
Отже, в трудовому навчанні різні форми проблемних завдань (запитання, задачі,
практичні завдання) повинні займати відповідне місце. Запитання, звичайно, найбільш
універсальний і гнучкий тип навчально-пізнавальних завдань. Вони є безпосереднім
стимулом продуктивної пізнавальної діяльності студентів. Своїм змістом проблемні
запитання спрямовані на встановлення причинно-наслідкових зв’язків у процесах і явищах,
на формування висновків тощо. Та не слід проблемне навчання організовувати тільки у
формі бесіди з використанням проблемних запитань. У кожному конкретному випадку
викладач повинен творчо підходити до змісту матеріалу, можливостей студентів і правильно
визначати, які знання необхідно дати учням пояснювально-ілюстративним методом, які –
постановкою проблемних запитань, а які, можливо, й розв’язанням проблемної задачі.
Проблемне навчання передбачає поступове включення студентів у самостійну
пізнавальну діяльність. У підготовці вчителя трудового навчання, як показує практика,
доцільно виділити чотири рівні проблемного навчання. На кожному наступному рівні
передбачається зростання пізнавальної самостійності студентів. Чотирьом рівням
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проблемного навчання відповідають чотири етапи просування студентів від репродуктивної
діяльності до творчої.
Перший етап – виконання завдань за зразком. Від його організації значною мірою
залежить успіх подальшого розвитку пізнавальної самостійності. Тут потрібно вміло
поєднувати репродуктивність і творчість, дотримуватись низки умов:
 виконуючи дії за зразком, постійно йти до творчості;
 самостійну роботу організовувати так, щоб студент, виконуючи завдання, свідомо
прагнув досягти мети;
 під час роботи за зразком розвивати вміння саморегуляції та самоконтролю;
 завдання за зразком добирати за принципом зростаючої складності;
 у процесі виконання завдань спрямовувати студентів на виявлення власної ініціативи.
Другий етап – „співробітництво” студента з викладачем під час виконання завдання.
Викладач організовує активну діяльність студентів і в процесі цієї діяльності розвиває в них
пізнавальну самостійність.
Третій етап – самостійна активність студентів (студенти виконують завдання без
допомоги викладача, але під його керівництвом).
Четвертий етап – творча активність. На цьому етапі найбільш повно виявляються
пізнавальні здібності студентів, розвивається вміння самостійно „бачити” проблеми,
формулювати й доводити їх, застосовувати знання на практиці.
Розглянемо приклад такого випадку.
Під час роботи на токарних верстатах студенти повинні використовувати вимірювальні
прилади підвищеної точності. Викладач вирішив з’ясувати із студентами суть підвищення
точності штангенциркуля проблемно. Підібрав 2 однакові на вигляд штангенциркулі, але
різної точності (один до 0,1 мм, а другий – 0,05 мм). Показавши їх студентам, сформулював
завдання: “з’ясуйте, яким чином в одному із штангенциркулів досягнуто значно більшої
точності вимірювання”.
Перед студентами постає проблема: “Чому в однакових штангенциркулях точність
вимірювання різна?”. Одна сторона закладеної в цій проблемі суперечності –
штангенциркуль має точність вимірювання 0,1 мм, друга – такий же за будовою інший
штангенциркуль має вищу точність вимірювання (0,05 мм). Сторони суперечності в цьому
випадку представлені повно, явно виражені, об’єктивно пов’язані. У свідомості студента їх
взаємне існування викликає протест: “Як це може бути?”. Але реальне існування сторін
протиріччя спонукає до встановлення істини.
На основі цих суперечностей і невідповідностей можна виділити такі види проблемних
ситуацій:
1. Коли проявляється невідповідність між наявними знаннями та способами дії за
новими вимогами.
2. Коли студенти стикаються із ситуацією, в якій з різноманітних знань чи способів дії
потрібно вибрати необхідні.
3. Коли йде пошук шляхів використання наявних знань і способів дії у принципово
нових умовах.
4. Коли наявна суперечність між теоретично можливим шляхом розв’язання задачі та
його практичною нездійсненністю або недоцільністю.
5. Коли проявляється невідповідність між конкретним технічним об’єктом і його
схематичним зображенням.
6. Коли виникають утруднення під впливом „психологічного бар’єру” попереднього досвіду.
Суть цього психологічного явища полягає в тому, що вироблені в процесі практичної
діяльності вміння і навички гальмують встановлення нових способів дії. Студенти не можуть
звільнитися від звичних способів дії та піти шляхом нових, оригінальних рішень.
Рушійною силою подолання впливу „психологічного бар’єру” попереднього досвіду є
боротьба властивих йому протилежних тенденцій – до збереження (фіксації набутого) і до
його зміни (модифікації). Ця суперечність, за відповідних умов, – джерело створення
проблемних ситуацій.
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У підготовці вчителя трудового навчання такі ситуації виникають дуже часто, особливо
під час конструювання, моделювання, складання технологічних процесів, виконання
практичних завдань. Викладачу важливо бачити їх прояв і при потребі вміти їх загострювати
або знімати шляхом своєчасного втручання. Актуалізація необхідних знань і способів дії
сприяє створенню проблемних ситуацій такого типу. Розширення попередніх уявлень, знань
і вмінь з питань, що розглядаються, застосування конкретизованих настанов запобігають
прояву „психологічного бар’єру” попереднього досвіду.
7. Коли проявляється невідповідність між створеним образом дії та практичним її виконанням.
Такі проблемні ситуації характерні для трудового навчання. Вони виникають під час
засвоєння нових способів дії або при вдосконаленні раніше засвоєних. Перш ніж виконати
якусь дію, студент у своїй свідомості повинен створити її образ. Джерелом створення такого
образу є пояснення і демонстрації викладача, описи цієї дії в посібниках, інструкціях тощо,
де виділяється головне, суттєве, вдосконалене і те, що можна передати. Звичайно, створений
у свідомості студента образ буде близьким до першоджерела. Але сама дія студента, як
правило, не відповідає її образу. Причиною цього є, по-перше, те, що в джерелах образу дії
багато що випущено як несуттєве, а для студента воно важливе, невідоме; по-друге,
сприйняття образу дії, особливо з тексту, завжди неповне навіть в основних компонентах. Не
можна, наприклад, словами передати чи побачити точний розподіл зусиль рук, прикладених
під час обпилювання напильником. Крім того, будь-яке сприймання має суб’єктивний
характер. Спостереження й досвід показують, що багато дій не можна виконати відразу
правильно, навіть на основі найдосконаліших образів дії.
На основі вищесказаного можна стверджувати, що будь-яка нова дія для студента є
пізнавальним завданням. Причому невідоме в наведеному прикладі не можна визначити без
зусиль власного мислення. Від того, наскільки воно організоване, цілеспрямоване, в
основному й залежить швидкість і якість засвоєння тієї чи іншої дії.
8. Коли наявні суперечності суджень.
У професійній підготовці вчителя трудового навчання проблемні ситуації, в основі яких
лежить протиріччя суджень, найчастіше виникають під час конструювання, планування
технологічних процесів, коли стикаються судження „можливо-неможливо”, „раціональнонераціонально” тощо. Проблемні ситуації такого типу відіграють важливу роль у формуванні
активної розумової діяльності студентів. Насамперед вони сприяють розвитку аналітикосинтетичної діяльності майбутніх учителів, у результаті чого розв’язання технічних завдань
стає більш раціональним.
Встановлена класифікація проблемних ситуацій на основі суперечностей є важливою для
організації проблемного навчання. Вона дає можливість простежити за особливостями
процесу мислення в умовах різних типів суперечностей, глибше проникнути в суть поняття
„проблемна ситуація”, розробити шляхи управління сприйманням і розв’язанням основних
типів суперечностей.
Іноді викладачі вважають, що проблемна ситуація, активізуючи розумову діяльність студентів,
автоматично викликає усвідомлення й осмислення поставленого завдання. Нам же більше імпонує
думка, що „приховане в проблемній ситуації протиріччя можна вирішити, якщо студент володіє таким
рівнем знань та способів діяльності, котрі є достатніми для того, щоб розпочати пошук невідомого
йому результату, або способу вирішення завдання” [1, с. 268].
У своїй навчальній діяльності вони поступово переходять на новий, вищий рівень,
пов’язаний з серйозним ставленням до знань. У цей час важливу роль відіграє розкриття
наукового змісту навчального матеріалу, його зв’язку з життям, озброєння студентів
раціональними прийомами роботи.
Успіх проблемного навчання значною мірою залежить від того, як викладач навчає
майбутніх учителів бачити й формулювати проблеми, спираючись на їхні початкові знання
навчального матеріалу, якого стосується дана проблема, досвід і творчі здібності студента.
Застосовуючи продуману систему способів і прийомів розвитку творчості у майбутніх
учителів, викладач формує у них уміння й навички творчого підходу до виконання трудових,
навчальних і життєвих завдань, уміння самим створювати проблемні ситуації. Такий підхід
підсилює професійну спрямованість навчання у ВНЗ.
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Розглянемо головні умови створення системи проблемних ситуацій у трудовому
навчанні та педагогічні основи їхнього використання.
Майбутнім учителям пояснюємо, що система проблемних завдань повинна являти собою
певну програму, виконання якої сприяє свідомому засвоєнню нових знань і способів дій
учнями, забезпечує їхній розумовий розвиток, допомагає планувати поступовий перехід від
одного рівня розвитку до іншого, більш високого і творчого. Регулюючи характер
проблемних завдань, вводячи у процес навчання нові, складніші завдання, можна навчити
учнів не тільки способів розв’язування різних завдань, а й різних видів пізнавальної
діяльності. Завдання із заздалегідь відомим змістом і структурою їх розв’язання дають
можливість планувати, спрямовувати діяльність учнів, а також регулювати систему
навчаючих дій учителя. Таким чином, система завдань у певній дидактичній послідовності
може служити як засобом організації навчальної діяльності учнів, так і засобом управління
нею з боку вчителя. Основні вимоги до системи проблемних завдань такі:
1) завдання повинні випливати із змісту навчального матеріалу і відповідати логіці його вивчення;
2) система має включати основні й доступні учням типи проблем;
3) система повинна передбачати формування в учнів основних рис творчої діяльності;
4) розміщувати окремі проблемні завдання в системі слід за принципом зростаючої трудності.
Система, яка відповідає цим вимогам, включається в навчальний процес так, щоб її
проблемні завдання логічно поєднувались з тією частиною навчального матеріалу, який
планується
з’ясувати
пояснювально-ілюстративним
навчанням.
Співвідношення
репродуктивних і проблемних елементів на уроках праці встановлюють, виходячи з
можливостей і доцільності введення проблемності.
Зразки найбільш доцільних проблемних ситуацій демонструємо студентам під час
практикуму в навчальних майстернях, практикуму з електромонтажних робіт та ін.
Найсприятливіші умови для введення проблемних завдань, як показав наш досвід,
виникають під час використання технологічних карт з неповними даними, в яких відсутні:
а) окремі розміри на кресленні деталі;
б) відомості про заготовку;
в) опис технологічних операцій;
г) ескізи окремих операцій, переходів;
д) відомості про інструмент (робочий чи контрольно-вимірювальний);
е) відомості про обладнання і пристрої;
ж) відомості про режим обробки.
Проблемні конструкторські, технологічні й експлуатаційні завдання випливали із змісту
навчального матеріалу, органічно поєднувалися в загальну систему і підпорядковувалися
одній меті – формуванню в майбутніх учителів трудового навчання політехнічних знань і
вмінь, розвитку в них загального й технічного мислення.
Завдяки системному підходу в організації проблемного навчання на заняттях у
майстернях ми здійснювали управління процесом пізнання, стежили за ходом засвоєння
знань і нових способів дії, керували розумовою активністю студентів. Відповіді учнів на
різних етапах розв’язування проблемного завдання дали змогу зробити висновок про
засвоєння ними знань і умінь з певної теми. Використавши зворотний зв’язок, викладач
своєчасно виправляв помічені недоліки, корегував судженнями студентів, пропонув
запитання, які звертають увагу студентів на важливі сторони навчального матеріалу, його
професійну спрямованість.
Варто зазначити, що поряд із очевидними перевагами в проблемного навчання є певні
недоліки. Ефективність засвоєння студентами знань та прийомів розумової діяльності під час
проблемного навчання значною мірою залежить від врахування їхніх індивідуальних
особливостей. Проблемне завдання викладач ставить перед усіма студентами однакове, але
не у всіх воно може викликати стан проблемної ситуації. Якщо врахувати ще й різний
характер пізнавальної діяльності студентів у процесі розв’язування навчальних проблем, то
стає зрозумілим, що найбільшого ефекту проблемне навчання досягає під час індивідуальної
роботи. Засобами вираження індивідуального підходу в проблемному навчанні є
диференціація і індивідуалізація навчальної діяльності.

328

Диференціація передбачає врахування подібних типових особливостей груп студентів.
При цьому за основу поділу студентів на мікрогрупи варто брати їхній рівень пізнавальної
самостійності в умовах проблемно-пошукової діяльності, ступінь складності завдань тощо.
Індивідуалізація спрямована на врахування специфічних індивідуальних особливостей
студентів усередині кожної мікрогрупи.
Поділ студентів на мікрогрупи за вибраною ознакою, який ми здійснювали, був
тимчасовим і передбачав перехід студентів з групи з нижчим рівнем пізнавальної
самостійності у вищу. При цьому враховувалися прийоми, якими користується студент,
розв’язуючи навчальну проблему. Зверталася увага і на схильність студентів до
відтворюючої чи творчої діяльності.
У навчальних майстернях є всі умови для організації індивідуальної роботи із
студентами. Викладач, здійснюючи індивідуальний підхід, може визначити, на якому рівні
проблемності студент здатний працювати, які компоненти творчих дій ним недостатньо
засвоєні, а потім, виходячи з логіки навчального матеріалу й розумових можливостей
студента, підібрати йому відповідні проблемні завдання, що сприятимуть подоланню
виявлених недоліків.
Варто зазначити, що різноманітність завдань проблемного навчання, складність його
організації вимагають від викладача значних зусиль.
Організація заняття з використанням проблемності вимагає своєрідного підходу до змісту
навчального матеріалу, до його аналізу і послідовності вивчення. Це зумовлює необхідність здійснювати
ретельний аналіз програмного навчального матеріалу та процесів пізнання.
Але проведені дослідження показують, що справжня активізація пізнавальної діяльності
майбутніх учителів трудового навчання і розвиток їхніх розумових здібностей можливі лише
під час розв’язування доцільно організованої системи проблемних завдань. Використання
окремих проблемних ситуацій у навчанні може деякою мірою активізувати процес
засвоєння. Але для того, щоб забезпечити в проблемному навчанні можливості розвитку,
необхідна оптимальна послідовність проблемних ситуацій, їхня система.
Отже, проблемне навчання слід розуміти як одну з головних систем в організації
пізнання і професійної підготовки, яка в тісній єдності з пояснювально-ілюстративним
навчанням забезпечує необхідний розвиваючий ефект.
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В.Д. Кондратюк
м. Вінниця
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Постановка проблеми. У контексті рішень Болонської декларації здійснити ефективне
входження вітчизняної освіти в загальний освітній простір передових країн світу. Позначена
проблема в силу своєї безумовної складності й значимості нині дискутується на найвищих
рівнях українських освітніх і державних структур. Але так само правильно, що країна
змінюється й з нею повинна змінюватися система освіти. Вся справа в тім, як ця система
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повинна змінюватися. Щоб усвідомлено вибирати, треба реально уявляти, із чого робиться
вибір.
Наразі став очевидним факт відставання української освіти в галузі використання
інформаційних технологій (ІТ) як засобу інтенсифікації освітнього процесу практично на
всіх його рівнях. Найбільш гостро проблема впровадження передових технологій в освітній
процес, стоїть перед педагогічними вищими навчальними закладами (ПВНЗ).
Аналіз останніх досліджень. Масове впровадження педагогічних технологій дослідники
відносять до початку 60-х років ХХ століття (Дж. Кэрол, Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хамблін,
Г. Гейс, В. Коскареллі й ін.). Теорія і практика здійснення технологічних підходів до
навчання відображена в працях Ю.К. Бабанского, В.П. Безпалька, В.Ю. Бикова,
А.Ф. Верланя, П.Я. Гальперіна, М.В. Кларіна, Л.М. Ланди, Г.К. Селевка, О.Г. Рівіна,
Н.Ф. Тализіної, Н.Е. Щуркової й ін. Застосування ІТ в освіті досліджують В.І. Андрєєв,
С.І. Архангельський,
К.А. Баханов,
І.М. Богданова,
Р.С. Гуревич,
М.І. Жалдак,
М.Ю. Кадемія,
Л.Л. Коношевський,
М.М. Левіна,
Н.Д. Нікандров,
О.П. Околєлов,
О.М. Пєхота, Є.С. Полат, В.В. Серіков, В.О. Сластенін, В.І. Сумський, А.І. Уман й інші.
Узагальнюючи матеріали досліджень учених різних країн, можна стверджувати, що
поняття ІТ міцно ввійшло в свідомість людей і на початку XXІ сторіччя стало своєрідною
основою наукового і практичного мислення. Їхній вплив полягає в тому, що вони
спонукають дослідників і практиків у всіх галузях, у тому числі в галузі освіти, до розробки
нових технологій.
Безупинно збільшується обсяг і змінюється зміст знань, умінь і навичок (ЗУН), якими
повинні володіти сучасні фахівці. В усіх сферах освіти здійснюються пошуки способів
інтенсифікації й швидкої модернізації системи підготовки студентів з використанням ІТ.
Створення умов для їхньої розробки, апробації й впровадження, пошук розумного
сполучення нового із традиційним вимагає розв’язку цілого комплексу навчальнометодичних, психолого-педагогічних й інших проблем. Їх можна розділити на низку
напрямів:
– вироблення системного науково-методичного підходу до реалізації ІТ в навчальному
процесі;
– розробка методики використання ІТ у практичній діяльності;
– підготовка педагогічних кадрів до освоєння ІТ і впровадження їх в навчальний
процес;
– підготовка студентів до надбання ЗУН засобами ІТ;
– матеріально-технічне оснащення ПВНЗ.
В навчальному процесі комп’ютер може виступати як об’єкт вивчення, так і засобом
навчання, виховання, розвитку й діагностики засвоєння змісту навчання, тобто можливі два
напрями використання ІТ. У процесі першого засвоєння ЗУН веде до усвідомлення
можливостей ІТ, до формування вмінь їхнього використання під час розв’язання
різноманітних завдань. У процесі другого ІТ є потужним засобом підвищення ефективності
організації навчально-виховного процесу. Дослідники Л.П. Бабенко, Л.В. Верник,
Е.Ю. Комісарова,
Е.Д. Маргуліс,
Ю.І. Машбіць,
Л.Н. Проколіченко,
А.Д. Сімак,
М.Л. Смульсон виділяють п’ять основних переваг комп’ютера, завдяки яким використання
його в навчальному процесі підвищує ефективність останнього:
1) розширення можливості подання навчальної інформації;
2) посилення мотивації навчання;
3) активне включення учнів у навчальний процес;
4) розширення наборів навчальних завдань, що застосовуються;
5) якісна зміна контролю за діяльністю учнів.
Нами помічена ще одна особливість застосування комп’ютерної техніки в процесі
навчання. Вона, мабуть, є домінуючою саме в процесі трудового навчання. Це можливість
відчути й побачити школярами корисність своєї діяльності, усвідомити себе інженерами,
технологами, економістами, дизайнерами, відчути свою працю, пізнати комп’ютер з іншого
боку, як інструмент діяльності людини.
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Майбутні вчителі трудового навчання повинні отримати систему ЗУН, що дозволять
грамотно використати ІТ в їхній професійній діяльності. Однак існуюча система підготовки
студентів не встигає за стрімким розвитком ІТ.
Інформатизація вищої педагогічної освіти, не зустрічаючи явного опору, у той же час не
знаходить прямої підтримки й далеко не завжди має пряме відношення до майбутньої
професії студента. Почасти це пояснюється тим, що у ПВНЗ усе ще мало обчислювальної,
відео та іншої техніки; не рідкість, коли на екран одного персонального комп’ютера
дивляться відразу кілька студентів; викладачі профілюючих кафедр майже не мають
робочого контакту із програмістами; відпрацьованих програм мало, їхнє тиражування не
налагоджене; практично немає лабораторних робіт з використанням ІТ із загальноосвітніх і
спеціальних дисциплін; підготовка фахівців до використання обчислювальної техніки в
професійній діяльності учителів трудового навчання фактично не здійснюється.
Оскільки ми говоримо про новий етап розвитку освіти, необхідно розглядати реформу не
лише змісту й методів, а й всієї організації навчання за рахунок широкого використання
засобів телекомунікацій. Інформатизація освіти розвивається в межах трьох послідовних
етапів:
• освоєння ІТ як нової складової змісту вищої освіти;
• використання ІТ як навчального засобу під час вивчення дисциплін ПВНЗ;
• розробка нових навчальних дисциплін, орієнтованих на оновлені зміст, мету й методи
підготовки студентів в умовах становлення інформаційного суспільства, що органічно
використовує сучасні інформаційні технології, для досягнення цих цілей [2].
Використання комп’ютерних мереж дозволяє:
• одержувати доступ до найрізноманітніших джерел інформації, до баз даних у галузі
науки, техніки, освіти, економіки, культури й ін., а також до урядових, університетських,
суспільних, комерційних і регіональних сховищ інформації;
• спілкуватися з колегами, фахівцями, що працюють у найрізноманітніших галузях;
• брати участь в електронних конференціях;
• одержувати інформацію з різних районів Земної кулі з проблем, які цікавлять
викладача, студента, вчителя трудового навчання;
• мати доступ до електронних архівів програмного забезпечення для персональних
комп’ютерів;
• одержувати інформацію від колег з інших навчальних закладів і відправляти власну;
• зв’язуватися з міжнародною освітньою системою CAMPUS 2000, що нараховує
більше 10000 абонентів у світі.
У результаті стає можливим розв’язання таких завдань:
– індивідуалізувати процес навчання. Наприклад, комп’ютер дозволяє здійснювати
навчання за спеціальною авторською програмою, у той час як підручник розрахований на
всіх студентів, та й викладач, у принципі, змушений застосовувати загальну методику;
– налагодити діючий зворотний зв’язок (як у випадку негативних, так і позитивних
відповідей на питання). Під час роботи з традиційним підручником такого роду зв’язок
установити не можна. В процесі цього комп’ютери можуть взяти на себе рутинну,
трудомістку роботу з перевірки знань теоретичного матеріалу й уміння використовувати їх
для розв’язання стандартних завдань й інше, даючи можливість викладачеві займатися
творчою роботою;
– збільшити швидкість засвоєння студентами навчального матеріалу. За деякими
даними, студенти, які володіють комп’ютером, мають можливість прочитати до 8 книг
(обсягом до 333 сторінок кожна) протягом дня. Справа в тому, що комп’ютер здійснює
селекцію інформації й представляє її в зручній (графічній або звуковій) формі.
Застосування ІТ в педагогічній освіті повинно виправдувати вкладені кошти, тому
створення нових педагогічних технологій вимагає ретельної підготовки:
1. Має бути створена добре структурована Internet-бібліотека, для чого необхідно
розробити програми, які дозволять студентам і викладачам полегшити пошук потрібної
інформації. Важливо подумати над тим, яким повинен бути індивідуальний освітній простір,
що включає, поряд з посиланнями на знайдені в електронній бібліотеці джерела, додаткові
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інформаційні ресурси, допоміжні Web-сайти, що підлягають перегляду та методичні
матеріали й т.п.
2. Необхідний факультативний курс для студентів і викладачів, спрямований на
вивчення Internet-технологій й інших телекомунікаційних систем.
3. Передбачається вихід на абсолютно інший рівень навчально-методичної роботи за
рахунок створення навчальних матеріалів нового покоління, розташованих у мережних
бібліотеках. Ця робота повинна проводитися за співробітництва фахівців у галузі
спеціальних дисциплін і педагогіки, психології, ІТ. Необхідно розробляти нові методи й
способи навчання (наприклад віртуальні семінари, електронна пошта й ін.), єдині для всіх
критерії оцінки знань, що враховують самостійність студента, зворотний зв’язок з
викладачем, наприклад за допомогою коментування неправильних відповідей і т.п.
4. Забезпечити на сучасному рівні матеріально-технічне оснащення ПВНЗ.
5. Обов’язкова правильна цінова політика. Як відомо, вартість освіти у значній мірі
залежить від стратегії закупівлі, розробки й використання програмного забезпечення
навчального процесу. Природно, якісна освіта орієнтується на технології завтрашнього дня.
Аналіз наукової літератури й практики використання ІТ у навчальному процесі ПВНЗ
дозволяє зробити висновок, що необхідно розробляти комплексні освітні автоматизовані
інформаційні системи.
Інформаційна технологія навчання передбачає:
1) комп’ютерну й інформаційну культуру. Виділимо дві базові складові інформаційної
культури: комп’ютерна та інформаційна грамотність. До комп’ютерної грамотності можна
віднести вміння працювати з обчислювальною технікою. Інформаційна грамотність
передбачає знання основних правил одержання, зберігання й обробки інформації, а також
уміння користуватися конкретними прийомами їхньої реалізації. Очевидно, що без
використання ІТ в навчанні домогтися розв’язання завдання формування інформаційної
культури неможливо;
2) застосування комп’ютера в навчальному процесі. Одним з найпоширеніших видів
комп’ютерних технологій навчання є обчислювальні процедури, реалізовані за допомогою
комп’ютера. Як правило, комп’ютер застосовується для виконання домашніх завдань,
курсового або дипломного проектування, а також у науково-дослідній роботі студентів. У
цих формах навчального процесу застосовуються математичні моделі найпростіших
варіантів досить добре відомих завдань. Обчислювальні роботи в умовах інформатизації
навчання повинні забезпечуватися за допомогою алгоритмів, які як правило реалізують
моделі, що відповідають даному завданню, і супроводжуються наборами обчислювальних
комп’ютерних програм. Така схема дозволяє студентам не тільки освоювати різні алгоритми
й методики розв’язання конкретних завдань, але й розвивати в студентів дослідницькі
навички;
3) моделювання. Задовго до впровадження обчислювальної техніки в навчальний процес
використовувалися спеціальні макети, діючі стенди й схеми, на яких моделювалося
функціонування досліджуваних об’єктів. Однак візуалізація математичного моделювання
реальних процесів, стала можливою, лише із застосуванням комп’ютерів. Завдяки цьому
студенти – майбутні вчителі трудового навчання можуть за роки навчання одержати навички
проектування на базі сучасних ІТ. Не можна вимагати жорсткої уніфікації математичних
моделей навіть у навчальних процесах близьких спеціальностей чи спеціалізацій, наприклад
в процесі підготовки вчителя технічної або обслуговуючої праці. Головна вимога до будьякої моделі – адекватність її тому явищу, яке вона моделює. Проблема адекватності моделі в
загальному вигляді не розв’язана. Існують різноманітні практичні прийоми, які для
конкретних моделей з великою ймовірністю відповідають досліджуваному явищу. Сучасний
учитель трудового навчання повинен мати у своєму арсеналі достатній запас таких прийомів,
і комп’ютеризація навчального процесу сприяє цьому;
4) комп’ютерні навчальні інформаційні системи. Вони являють собою програми,
призначені для вивчення будь-якої дисципліни (або її розділів) за допомогою комп’ютера в
інтерактивному режимі. Будучи перспективним напрямом застосування ІТ в навчанні,
комп’ютерна навчальна програма містить теоретичний матеріал і блоки, що дозволяють
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визначити якість його засвоєння студентами – майбутніми учителями трудового навчання.
Наявність зворотного зв’язку сприяє формуванню моделі самим студентом й уможливлює
повне засвоєння пропонованого матеріалу. Ці дидактичні особливості комп’ютерних
навчальних інформаційних системах досить ефективні стосовно вивчення тих дисциплін, у
навчальному плані яких значний обсяг теоретичного матеріалу підкріплюється невеликою
кількістю практичних занять. Зачне поширення комп’ютерні навчальні програми одержали також
у самоосвіті й підвищенні кваліфікації. З цією метою застосовуються різні типи навчальних
інформаційних систем. З появою перших персональних комп’ютерів почалася розробка
навчальних програм, а останнім часом й автоматизованих навчальних системах (АНС).
АНС – це комп’ютерний педагогічний програмний засіб, призначений для презентації
нової навчальної інформації, засвоєння студентами ЗУН, проміжного й підсумкового
тестування (екзаменування), що стає надійною системою допомоги як з самої навчальної
програми, так і з предмету, що вивчається. Вона має можливість налаштування до того, кого
навчають, (його рівня знань, швидкості й шляхів просування в матеріалі, що вивчається й
т.п.), оснащений системою збору й обробки статистичної інформації про кожного студента,
групу й потік (у тому числі накопичує інформацію про частоту помилок, що зустрічаються в
процесі роботи з навчальною системою й помилках студентів з теми або дисципліни, що
вивчається).
У процесі розробки АНС необхідно розв’язувати цілий комплекс різних проблем, що
включають навчально-методичні, психологічні, організаційні, технічні, економічні аспекти
які тісно пов’язані між собою.
Розглянемо докладніше поставлені питання в порядку черговості.
Навчально-методичні питання:
1. Постановка мети, яку досягають у процесі навчання.
2. Вибір різних способів керування навчальною діяльністю.
3. Моделювання навчальних ситуацій.
4. Ретельний відбір, структурування практичного матеріалу, формулювання питань і
тестових завдань й ін.
5. Облік раніше засвоєних ЗУН.
6. Вибір або розробка апарата оцінки отриманих знань і рівня підготовленості студентів –
майбутніх учителів трудового навчання.
Психологічні питання:
1. Облік можливого негативного ставлення до застосування комп’ютерних засобів як з
боку студента, так і з боку викладача.
2. Діагностика індивідуальних особливостей студентів для забезпечення індивідуалізації
навчання.
3. Розробка основних і допоміжних діалогів „людина – комп’ютер”, необхідних для
активізації пізнавальної діяльності студентів, забезпеченні зворотного зв’язку, адекватної
допомоги у випадках виникнення утруднень і т.п.
4. Забезпечення мотивації в навчанні, інтересу до пізнання.
5. Аналіз естетичного сприйняття зовнішнього вигляду, форми надання інформації й
інше у навчальній програмі.
Організаційні питання:
1. Забезпечення взаємодії в колективі авторів АНС, у який обов’язково повинні входити
професійний дидакт, спеціаліст-предметник, програміст, крім того, бажана наявність
психолога, художника-дизайнера й інших фахівців.
2. Оцінка ефективності навчальної системи.
3. Проведення тестування з метою усунення помилок або поліпшення якості
розроблювальної АНС.
Технічні питання:
1. Вибір й обґрунтування програмно-апаратних засобів для реалізації поставленої мети.
2. Розробка ядра системи (комп’ютерної програми або комплексу програм).
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3. Наповнення АНС конкретним інформаційним матеріалом (введення в комп’ютер
текстової, графічної, аудіо- і відеоінформації). Встановлення логічних зв’язків між різними
частинами АНС.
4. Розробка системи електронної допомоги й друкованої довідкової документації.
5. Створення для викладачів, студентів й адміністратора інструкцій і рекомендацій з
використання й настроювання АНС.
6. Передбачає можливості модифікації системи у зв’язку зі зміною зовнішніх факторів,
наприклад, розвитком науки, зміною навчальної програми. Можливість адаптації до різних
апаратних ресурсів комп’ютерів й особистих смаків студентів.
Економічні питання:
1. Порівняння економічних, технічних, дидактичних й інших показників розроблювальної
АНС із іншими навчальними програмами й АНС для оцінки доцільності її використання.
2. Аналіз мінімальних рекомендованих апаратних ресурсів комп’ютера або
комп’ютерних систем.
3. Оцінка додаткових витрат, пов’язаних із впровадженням і подальшим використанням
розроблювальної АНС.
До числа інших питань належать: облік ергономічних аспектів взаємодії програми з
користувачем.
АНС являє собою одну керуючу програму (файл), у якій реалізовані всі можливості
інформаційної системи, або, що більш доцільно, комплекс взаємозалежних програм-модулів,
кожну з яких можна використати окремо від інших частин або запускати з єдиної
інтегруючої оболонки. Крім того, система повинна включати інформаційні файли, що
містять текстову, графічну й іншу інформацію, що використовується для презентації
студентам нових знань, прикладів, демонстрацій, тестових питань і завдань, відповідей і т.п.
Важливими елементами АНС є сценарій навчального процесу, а також база даних зі
збереженням опрацьованих студентом тем, результатів тестування й екзаменів. На наш
погляд, необхідна також база даних нестандартних відповідей і розв’язків студентів,
збереження інформації про збої інформаційної системи й неадекватні відповіді АНС на
питання й інші ситуації, аналіз яких допоможе змінювати й удосконалювати АНС надалі.
Тим більше, що існує категорія студентів, які бажають „перевірити” працездатність і
стійкість комп’ютерної системи.
АНС відрізняє від інших видів комп’ютерних навчальних програм наявність
розвиненого, інтерактивного діалогу між комп’ютерною системою й тими, кого навчають,
ціла низка дидактичних і психологічних аспектів взаємодії в системі „людина – комп’ютер”,
органічне сполучення технічного, навчально-методичного, програмного й організаційного
забезпечення на базі ІТ і засобів, призначених для індивідуалізації навчання.
Одним з варіантів доповнення до існуючої електронної інформаційної системи допомоги
є використання контекстно-залежної довідки, яка надає можливість взаємодії навчальних
модулів, „завантажених” на різних комп’ютерах, коли студент може запросити й одержати
допомогу у викладача або інших студентів через локальну комп’ютерну мережу.
Розглядаючи взаємодію комп’ютерної навчальної інформаційної системи з тим, кого
навчають, важливо враховувати, що процес передачі інформації викладачем студенту
включає низку етапів. По-перше, необхідно залучити увагу студента до того, що зараз
почнеться передача нової порції інформації. По-друге, зацікавити студента у необхідності
сприймати її. Далі підтримувати цю зацікавленість для того, щоб у студента – майбутнього
учителя трудового навчання з’явилося стійке бажання одержувати нові порції інформації,
нові знання з пропонованих й суміжних питань або дисциплін, сформувати в нього
внутрішню потребу в удосконалюванні своїх ЗУН.
Такі можливості мають АНС. Основним, але не єдиним джерелом передачі інформації в
сучасних АНС служать гіпертекстові блоки; з додатками графічної інформації у вигляді
малюнків, креслень, фотографій. Ще більш ефективним виявляється одночасне озвучування
й анімація малюнків або показ відеофрагментів.
У ході безпосереднього, „живого” спілкування викладача зі студентами – майбутніми
учителями трудового навчання існують підйоми й спади уваги й активності, з усіма
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випливаючими наслідками. Це необхідно враховувати в процесі розробки нової АНС.
Представляється доцільним після видачі декількох порцій інформації активізувати увагу
студента, задавши йому контрольне питання, крім того, у такий спосіб можна уточнити
подальше просування по темі. Можливі також інші варіанти, що використовують викладачі,
а саме, використання аналогій, яскравих прикладів, а іноді й жартівливих зауважень.
Наявні навчальні комп’ютерні програми, що випускаються багатьма відомими фірмами,
варто віднести до класу електронних підручників. Незважаючи на їхні можливості, зручність
використання, раціональність інтерфейсу й пред’явлення інформації, у реальному
навчальному процесі їх використати не можна, хоча як засіб самостійного навчання, у тому
числі додаткового до традиційних методик, їх застосовувати можна й потрібно. В процесі
цього ефект комплексного застосування, за відповідного підбору програм і систем, буде
тільки збільшуватися.
5) дистанційна освіта. Ця форма застосування ІТ в навчанні залучає все більшу увагу
працівників вищої школи. Впровадження дистанційного навчання в практику ПВНЗ стає
можливим у зв’язку з високим рівнем розвитку сучасної обчислювальної техніки і
телекомунікаційних систем.
Варто припустити, що адекватне співвіднесення інноваційної моделі навчання й
навчання з застосуванням ІТ буде сприяти підвищенню ефективності навчального процесу
ПВНЗ.
Можна, звичайно, передбачити й деякі труднощі реформування освіти. Студенти
одержують величезні додаткові можливості у виборі способу вивчення дисциплін, але
опиняються „далі” від викладача, що контролює якість їхніх ЗУН. Можливі також і
навчальна „пасивність”, і низький рівень комунікативних навичок, і введення в оману
викладача щодо рівня своїх знань. Тому необхідно шукати оптимальні способи організації
навчальної роботи. Це може бути виконання творчих колективних проектів, під час
оцінювання яких обговорюється внесок кожного з учасників; формування й подання в
мережі Internet індивідуального освітнього простору, що включає зібрані студентами
навчальні й наукові ресурси з дисципліни, що вивчається; участь у спільній роботі у
віртуальних наукових лабораторіях і мережних ділових іграх і т.п. Особливу увагу варто
приділяти проблемі посилення відповідальності самого студента за результати навчання в
ситуації, коли йому надається можливість вибору різних його форм.
Проведений аналіз дозволив установити значимість процесів диференціації й інтеграції в
професії учителя трудового навчання й привів до висновку, що формування готовності
учителя трудового навчання до професійної діяльності на основі ІТ являє собою глобальну
соціально-педагогічну проблему, оскільки сформована система професійної підготовки
учителів трудового навчання не відповідає сучасним вимогам.
Серед причин, що утруднюють розвиток готовності фахівців до професійної діяльності
на основі ІТ, можна виділити такі:
1) відсутність теоретично обґрунтованої системи безперервної інформаційної підготовки
учителя трудового навчання;
2) посилення теоретичної підготовки на шкоду практичної;
3) применшення суб’єктної позиції майбутнього учителя трудового навчання в процесі
його професійного становлення;
4) недостатнє використання в навчальному процесі ІТ.
Впровадження ІТ створює передумови для інтенсифікації навчального процесу. Вони
дозволяють широко використати на практиці психолого-педагогічні розробки, що
забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння вмінням самостійно
здобувати нові знання. ІТ сприяють розкриттю, збереженню й розвитку особистісних якостей
студентів – майбутніх учителів трудового навчання. Однак їхнє використання в навчальному
процесі буде ефективним тільки в тому випадку, якщо буде сформоване правильне уявлення
про місце й роль ІТ навчальному процесі.
Висновки. Отже, організація професійної підготовки студентів – майбутніх учителів
трудового навчання у ПВНЗ допускає використання ІТ у якості:
• засобів навчання, що забезпечує як оптимізацію процесу пізнання, так і формування
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індивідуального стилю професійної діяльності;
• предмета вивчення – знайомство із сучасними методами обробки інформації, що
враховують специфіку організації інформаційних процесів у професійному середовищі;
• інструмента розв’язування професійних завдань, що забезпечують формування вмінь
прийняття рішень у сучасному інформаційному середовищі (визначення, організація й
пошук професійно важливої інформації; вибір засобів для навчання учнів на уроках
трудового навчання, використання отриманих результатів в оптимізації навчально-виховного
процесу).
Перспективи подальших досліджень. Проведене нами дослідження не вичерпує всіх
питань даної проблеми. Нині все частіше в школах з’являється комп’ютерна техніка нового
покоління, що має значні технічні можливості (мультимедійні технології, конструктори
проекту, системи віртуальної реальності й ін.). Однак, не слід забувати про небезпеку
надмірного захоплення комп’ютерною технікою в процесі навчання учнів освітньої галузі
„Трудове навчання”, вона повинна застосовуватися лише в тих видах діяльності, де здатна
вплинути на навчальний процес, там, де інші засоби навчання не дають того ефекту або їхнє
застосування педагогічно не доцільне.
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Л.Л. Коношевський, О.Л. Коношевський
м. Вінниця
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Постановка проблеми. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес,
особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є
збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації,
здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі
різноманітних засобів інформаційного обміну.
Інформатизація суспільства забезпечує:
– активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, що постійно розширюється,
сконцентрованого в друкованому фонді й науковій, виробничій й інших видах діяльності його членів;
– інтеграцію інформаційних технологій з науковими й виробничими, що ініціює розвиток усіх
сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової і навчальної діяльності;
– високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до
джерел достовірної інформації, візуалізація інформації, що представляється, істотність використовуваних
даних.
Одним із пріоритетних напрямів процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація
освіти – провадження засобів нових інформаційних технологій (НІТ) у систему освіти. Це уможливить :
– удосконалення механізмів управління системою освіти на основі використання автоматизованих
банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, також
комунікаційних мереж;
– удосконалення методології і стратегії добору змісту, методів й організаційних форм навчання,

336

відповідають завданням розвитку особистості того, кого навчають, у сучасних умовах інформатизації
суспільства;
– створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу
того, кого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційнонавчаючу, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності з
обробки і засвоєння інформації;
– створення і використання педагогічних засобів навчального призначення (ПЗНП), комп’ютерних
тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оцінюючих інформаційних систем (ІС).
Аналіз останніх досліджень. Проблемам інформатизації процесу професійної підготовки
фахівців присвячені дослідження Н.Е. Астаф’євої, В.Ю. Бикова, Е.П. Веліхова, А.Л. Денисової,
М.І. Жалдака, Е.І. Кузнєцова, М.П. Лапчика, В.М. Монахова, В.Г. Розумовського та ін. Методичні
основи підготовки фахівців у системі безперервної освіти в умовах сучасного інформаційного
суспільства розроблено Н.В. Апатовою, Н.Е. Астаф’євою, Я.А. Ваграменком, Р.С. Гуревичем та ін.
Питання використання засобів НІТ у процесі професійної підготовки знайшли відображення в
роботах В.К. Белошапко, Е.П. Белікова, С.О. Бешенкова, В.О. Виноградова, М.Ю. Кадемії,
А.О. Кузнєцова, В.С. Лєдньова, І.В. Роберт, В.І. Сумського й ін.
Однак питання використання засобів мультимедійних технологій (ММТ) у самостійній
роботі студентів (СРС) з математичних дисциплін (МД) не знайшли належного відображення
в дослідженнях і вимагають додаткового вивчення.
Невирішені питання проблеми. Інформатизація СРС з МД ініціює завдання розробки
дидактичних основ удосконалення процесу навчання за допомогою засобів мультимедіа. Це викликано,
насамперед, тим, що використання в навчальному процесі НІТ не принесло очікуваного підвищення його
ефективності. Яка полягає не стільки в розширенні технічних можливостей ММТ, скільки в розробці
дидактичних і методичних принципів їхнього застосування в СРС із МД. Назріла необхідність
доопрацювання наявних методик, дослідження впливу інновацій на компоненти системи СРС, її
методи і зміст.
Мета статті зробити аналіз ММТ, як засобу інтенсифікації й індивідуалізації СРС.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна ефективність впровадження ММТ у СРС
залежить від реалізації інтенсивних форм і методів навчання [1; 4; 18]; від якості розробки й
оптимальності використання в навчальному процесі НІТ, орієнтованих на реалізацію
педагогічних цілей навчання [3; 9; 18].
НІТ – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних в
технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження і відображення
інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також
підвищення їхньої надійності і оперативності. «Нова технологія зберігання й обробки інформації
зробила революцію в організації розумової праці подібно до того, як винахід двигуна відкрив еру
автоматизації праці фізичної», – зазначав академік В.М. Глушков [7, с. 10].
НІТ характеризуються такими основними властивостями:
а) предметом (об’єктом) обробки (процесу) є дані;
б) метою процесу є одержання інформації;
в) засобами здійснення процесу є програмні, апаратні і програмно-апаратні
обчислювальні комплекси;
г) процеси обробки даних розділяються на операції відповідно до даної наочної галузі;
д) критеріями оптимізації процесу є своєчасність доставки інформації користувачу (в
нашому випадку студенту), її надійність, достовірність, повнота [10, с. 9].
Три технічні досягнення складають основу інформаційних технологій:
– поява нових засобів накопичення інформації на носіях, які може читати машина
(магнітні стрічки, кінофільми, магнітні і лазерні диски і т.п.);
– розвиток засобів зв’язку, що забезпечують доставку інформації практично в будь-яку точку
Земної кулі без істотних обмежень у часі і відстані, широкий обхват населення засобами зв’язку
(радіомовлення, телебачення, мережі передачі даних, супутниковий зв’язок, телефонна мережа й ін.);
– можливість автоматизованої обробки інформації за допомогою комп’ютера за заданими
алгоритмами (сортування, класифікація, представлення в потрібній формі й ін.).
Сучасні НІТН, виходячи з принципів, сформованих Б.Е. Патоном, В.І. Гриценко, Б.Н. Паніним,
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визначаються як сукупність впроваджуваних у системи організаційного управління освітою і навчання
принципово нових форм і методів обробки даних, що є цілісними навчальними системами, і
відображення інформаційного продукту (даних, ідей, знань) з найменшими витратами і відповідно до
закономірностей того середовища, в якому вони розвиваються. Це синтез сучасних досягнень
педагогічної науки і засобів інформаційно-обчислювальної техніки. НІТН мають на увазі наукові
підходи до організації навчально-виховного процесу з метою його оптимізації і підвищення
ефективності, а також постійного оновлення матеріально-технічної бази освітніх установ.
Нині розвиваються такі напрями НІТН:
1) універсальні інформаційні технології (текстові редактори, графічні пакети, системи
управління базами даних, процесори електронних таблиць, системи моделювання, експертні
системи й т.п.);
2) комп’ютерні засоби телекомунікацій;
3) комп’ютерні навчальні і контролюючі програми, електронні підручники;
4) мультимедійні програмні продукти [10, с. 9].
Ефективними (від лат. «effectivus» – дієвий, той, що забезпечує потрібний результат)
називають дії чи способи дій, які ведуть до досягнення конкретних результатів та цілей у
найкоротший термін, за найменших трудових, матеріальних і фінансових затратах [12, с. 38].
Педагогічна ефективність оцінює ступінь реалізації навчальних цілей у порівнянні із
заданими, передбачає найбільш раціональні (доцільні, обґрунтовані) шляхи досягнення
результатів [19, с. 98-119].
Ефективність СРС залежить, зокрема, від того, наскільки викладачам вдалося
забезпечити єдність своїх навчальних дій із діями студентів, під час цього налагодити
зворотній зв’язок. При збігові активності суб’єктів і об’єктів педагогічного процесу його
результат різко зростає, настає явище “педагогічного резонансу”, тобто різкого зростання
ефективності. Навчання і виховання вважаються ефективними, якщо вони стимулюють
активність і самостійність студентів, а педагогічні впливи спонукають їх до самовиховання,
самоосвіти та до творчого самовираження [4, с. 15].
Нині постійно росте обсяг знань, якими повинен опанувати сучасний фахівець, особливо
у сфері математичних наук. У процесі цього обов’язково загострюється протиріччя між
зростаючим обсягом актуальної математичної інформації, що необхідно засвоїти студенту за
обмежений термін часу, відведений на навчання, і традиційними методами навчання. В даній
ситуації саме підвищення ефективності (у науковому змісті цього слова) виявляється
ключовим питанням СРС.
Між ефективністю й якістю діяльності студента існує пряма залежність: чим вища якість
діяльності, тим вища її результативність. Продумана, якісна організація діяльності,
врахування взаємозв’язку всіх її компонентів і умов цього взаємозв’язку веде до її
оптимізації: найменших затрат часу, зусиль, здоров’я, особистісних ресурсів суб’єктів
діяльності [19, с. 100].
Виділяють три найбільш важливі і взаємозалежні аспекти проблеми підвищення
ефективності системи навчання: педагогічний, економічний, соціальний [12, с. 31]. У даному
дослідженні основна увага надається саме педагогічному аспекту проблеми підвищення
ефективності СРС із МД за допомогою засобів мультимедіа. Аналіз шляхів підвищення
ефективності комп’ютерного навчання здійснюється з використанням послідовності викладу
даної проблеми, запропонованої в роботах Ю.К. Бабанського [2].
Традиційно вважається, що підвищення ефективності навчання у ВНЗ можна досягти за умов:
 удосконалення форм наукової організації праці викладачів і студентів;
 застосування методів інтенсифікації навчання;
 створення і застосування сучасних ТЗН [9, с. 33].
У психолого-педагогічній літературі недостатньо уваги приділяється детальному і
систематизованому розгляду перших двох аспектів підвищення ефективності СРС за допомогою
засобів мультимедіа. Застосування ММТ у СРС звичайно розглядається і вивчається окремо як
третій фактор підвищення ефективності навчального процесу. Ми ж проведемо, по-перше, аналіз
способів підвищення ефективності СРС з МД за допомогою ММТ. По-друге, дослідимо їхній вплив
на вдосконалення форм наукової організації педагогічного процесу на основі його інтенсифікації й
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оптимізації в цілому, а також вплив ММТ на ефективність СРС з математичних дисциплін у ВНЗ за
умови індивідуалізації навчання.
Змістовний аналіз визначень ММТ, що дається різними авторами, дозволив виявити основні
точки зору на її зміст. Так, І.В. Роберт визначає ММТ як „...сукупність прийомів, методів,
способів продукування, обробки, збереження, передачі аудіовізуальної інформації, заснованих на
використанні технології компакт-диску CD-ROM (compact disc read only memory) – CD-audio,
CD-video, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW” [15].
Поняття “мультимедіа” виникло історично, вважають С.В. Сімонович, Г.О. Євсєєв,
А.Г. Алексєєв [17]. Воно немає чіткого визначення і використовується в двох змістах
(широкому і вузькому).
У широкому змісті слова можна вважати, що “мультимедіа” – це характеристика
програмних, апаратних та інформаційних засобів, які об’єднують різні види даних в єдиному
інтерактивному середовищі.
Зверніть увагу на необхідність інтерактивного середовища. Зовсім неважко уявити собі
навчальну телепередачу, в якій використовують відеоматеріали, звук, мову й текстові дані.
Існують навчальні посібники, виконані у вигляді книг, до яких додаються відео- і аудіокасети
для ілюстрації матеріалу. Проте це не мультимедійні засоби подання інформації. Для
мультимедійних засобів характерна можливість управління відтворенням інформації.
Здатність користувача впливати на роботу інформаційного засобу називається
інтерактивністю. Інтерактивність відрізняє мультимедійні засоби обчислювальної техніки
від інших технічних засобів виконання і відтворення комплексних документів.
У вузькому змісті слова поняття “мультимедіа” закріпилося за апаратними засобами, що
дозволяють відтворювати звук (звуковими картами) і працювати з лазерними компактдисками (дисководами CD-ROM).
Нині нагромаджено досить солідний фонд ПЗНП, що базуються на застосуванні ММТ, як
зазначає Р.С. Гуревич [8, с. 149]. Мультимедіа є НІТ, тобто сукупністю прийомів, методів,
способів продукування, обробки, зберігання, передавання аудіовізуальної інформації,
заснованою на використанні компакт-дисків. Це дає нам змогу поєднати в одному продукті
текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію, анімацію.
Важливою властивістю мультимедіа є інтерактивність, що надає користувачеві можливість
зворотного зв’язку. До цього слід додати, що в мультимедіа реалізується цифрове кодування інформації
і, таким чином, велика кількість даних зберігається на компакт-дисках [8, с. 143].
Мультимедіа є НІТ, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки,
зберігання, передавання аудіовізуальної інформації, заснованих зокрема, на використанні компактдисків типу CD-ROM, DVD, яка дозволяє досягти тих переваг, які очікують у другій моделі
комп’ютеризації1.
Вперше у науково-технічній літературі з’явився новий термін – мультимедіа (multimedia), під
яким розуміють сучасну комп’ютерну інформаційну технологію, що дозволяє об’єднати у
комп’ютерній системі текст, звук, відео зображення, графічні зображення і анімацію (мультиплікацію).
ММТ, що бурхливо розвивається характеризується такими ознаками:
 інтеграцією в одному програмному продукті багатогранних видів інформації: як традиційних
(текст, таблиці, ілюстрації та ін.), так і оригінальних (спілкування, музика, фрагменти відеофільмів,
телекадри, анімація та ін.). Така інтеграція виконується з використанням різноманітних пристроїв
реєстрації та відтворення інформатизації: мікрофона, аудіо-системи, програвача компакт–дисків,
телевізора, відеомагнітофона, відеокамери, електронних музичних інструментів;
 можливістю працювати у реальному часі, оскільки на відміну від тексту та графіки,
статичних за своєю природою, аудіо і відеосигнали розглядаються лише у реальному
масштабі часу;
 новим рівнем інтегративного спілкування “людина – комп’ютер”, коли у процесі діалогу
користувач одержує більш розширену і різноманітну інформацію, що сприяє поліпшенню умов
1

Нині відомі дві основні моделі використання комп’ютерів у навчанні, розробленні переважно у США: технічна
модель (навчання роботі з комп’ютером та програмуванню) та інтегративна (навчання з комп’ютером) [19].
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навчання, роботи або відпочинку [14].
До технології мультимедіа зростає увага через такі причини:
 появи потужних і доступних комп’ютерів, здатних підтримувати графічний інтерфейс з
користувачем, а також функціонуванням моделей захвату і відтворення звуку і рухомого
відеозображення;
 наявністю апаратного і програмного забезпечення для мультимедіа, що реалізує певний
набір стандартів;
 створенням авторських систем, які дають можливість користувачам виробляти свої
прикладні мультимедіа-програми, не маючи великого досвіду в програмуванні [14].
Презентація сучасної CD-ROM-технології для мультимедіа вперше відбулася у 1987 році
на конференції Second Microsoft CD-ROM Conference в Сіетлі; цю дату вважають початком
появи повноцінної мультимедіа з відео- і аудіо-інформацією, хоча роботи з аудіоінформацією проводилися ще, до створення комп’ютерів Apple і IBM.
Наступним кроком у створенні мультимедіа стала технологія CD-I (Compact Disk Interactive –
інтерактивні відеодиски), що дозволяє організувати доступ до довільної інформації на компакт-дисках
шляхом керування лазерними відеопрогравачами за допомогою комп’ютера. Ця технологія
розроблена фірмою Philips Electronics і підтримується фірмами Sony, IBM та Microware [5; 14].
Мультимедіа – об’єднання в одному документі звукової, музичної й відеоінформації з
метою імітації впливу реального світу на органи відчуття.
Нині поняття «мультимедіа» можна визначити так: це об’єднання або залучення кількох
типів засобів передачі даних. До них необхідно віднести числа, текст, таблиці, графіку, звук,
анімацію, відео, що реально рухається, та віртуальну реальність. Значною перевагою
мультимедіа є здатність об’єднувати ці технології з інтерактивним компонентом, який
максимально залучає до інформаційного процесу користувача. Крім того, успіх цих технологій
обумовлений ще й тим, що вони наближають нас до найбільш оптимального інструктивного,
комунікативного й продуктивного середовища. Завдяки всім вищезгаданим позитивним якостям, ММТ
в середині 90-х років ХХ століття посіли провідні позиції на світовому інформаційному ринку [13].
Не вступаючи в дискусію з авторами цих визначень, а узагальнюючи і порівнюючи їх, на
наш погляд, варто зазначити, що потенціал мультимедіа у ВНЗ полягає у наданні учасникам
освітнього процесу можливості за допомогою звуку, зображення і традиційних текстів
трансформувати через себе навчальну (наукову) інформацію.
Не можна заперечити той факт, що ММТ збагачують СРС, допомагають зробити її більш
ефективною, залучаючи до сприйняття інформації значну кількість чуттєвих компонентів
людини, що навчається.
Звичайно, найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, що впливає на
кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим ліпше й міцніше, чим більше каналів
сприйняття було активовано. Звідси й та роль, яку ми відводимо мультимедійним засобам навчання,
що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм,
розвинутих комп’ютерних ІС. Ще Я.А. Коменський у своїй праці «Велика дидактика» писав: «… Усе,
що лише можна, дати для сприйняття чуттям, а саме: видиме – для сприйняття зором, чутне – слухом,
запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти
кількома чуттями, нехай вони сприймаються кількома чуттями…» [11, с. 384].
Мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість:
обмін інформацією між учнем і технічною інформаційною системою відбувається у діалоговій формі, за
нерегламентованим сценарієм, який кожен раз будується учнем по-новому й на його розсуд, а сама
комп’ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її,
забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, надає реальну
можливість практичного впровадження індивідуального навчання [16, с. 11].
ММТ перетворили навчальну наочність із статичної в динамічну, тобто з’явилася
можливість відслідковувати процеси, що вивчаються, у часі. Раніше таку можливість мало
навчальне телебачення, але в цій галузі – відсутній аспект пов’язаний з інтерактивністю.
Моделювання процесів, які розвиваються в часі, інтерактивна зміна параметрів цих процесів,
важлива дидактична перевага мультимедійних навчальних ІС у процесі вивчення МД.
Існують такі навчальні завдання, що демонстрацію матеріалу, який вивчається, неможливо
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провести в навчальній аудиторії, в цьому випадку мультимедійні засоби є невід’ємною
частиною заняття.
Мультимедійні видання (електронні підручники, енциклопедії, довідники тощо) – це повноцінне
об’єднання продуктів НІТ: тексту, графіки, відео, аудіо, фото, кіно і телекомунікацій (телефон, телебачення,
радіозв’язок). За допомогою мультимедіа-додатків текст, графіка, аудіо- й відеоінформація об’єднується в
єдине інформаційне поле, подібно до того, як у кінофільмі об’єднується звук і зображення, що «рухається».
Проте, на відміну від кінофільму мультимедіа являє собою інтерактивне середовище, тобто користувач
(студент) може управляти процесом презентації мультимедіа за допомогою різних засобів введення – таких
як клавіатура й маніпулятор миша тощо. Сценарії, що виконуються і вбудовані компоненти «оживляють»
документи і заставляють їх «реагувати» на дії користувача. Будову мультимедіа-документа
представлено на рис. 1.
Крім базового тексту і графіки, що є стандартними компонентами традиційних друкованих
видань, до складу публікації мультимедіа входить низка додаткових елементів. Передусім це анімація.
Поряд зі стандартною анімацією у форматі GIF в останній час як у мережних документах, так і в
документах, локалізованих на носіях, усе частіше використовується анімація у форматі Flash (або
Flash-фільми). Flash-анімація досить компактна через те, що використовується векторний формат. У
той же час вона дозволяє створювати множину нових цікавих ефектів як з точки зору графіки, так і
підвищення рівня інтерактивності. З’явилися такі інтерактивні елементи, що засновані на застосуванні
Java-скриптів – ролловерів1, що також дозволяють різко підвищити рівень інтерактивності графічного
середовища гіпертекстового документу.

Рис. 1. Основні компоненти мультимедійного документа
Використання мультимедіа в навчальних електронних посібниках доповнює аналітичні
(обчислювальні та логічні) й навігаційні можливості комп’ютерів здатністю до образного, синтетичного
опису предмета або об’єкта, що вивчається. Багаточисельні дослідження показали, що той, хто
навчається, з першого разу запам’ятовує лише чверть почутого і третину побаченого, під час
комбінованого впливу на слух і зір запам’ятовується приблизно половина інформації, а за умови
залучення того, хто навчається, ще й до активних дій (наприклад, при використанні інтерактивних ММТ
частка засвоєного досягає 75%). Мультимедіа, особливо інтерактивне, аналізує індивідуальні, особистісні
мотиви того, хто навчається (зокрема, студента) під час засвоєння матеріалу, в тому числі:
1

Ролловер – динамічний елемент, який змінює зовнішній вигляд, якщо на ньому виявляється курсор миші
або робиться клацання нею. Ролловери призначені для відображення різних станів графічних елементів Webсторінки (як правило кнопок і посилань).
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– цільовий (для мене важливо і необхідно знати цей навчальний матеріал і вміти
виконувати таку роботу);
– дослідницький (працюючи з навчальним матеріалом, я не лише дізнаюсь щось нове, а
й відчуваю себе активним учасником процесу пізнання, сам приймаю участь у творчому
процесі);
– емоційно-естетичний (у процесі вивчення матеріалу я відчуваю задоволення, як від
отриманих результатів, так і від самого процесу вивчення цього матеріалу);
– ігровий (ця форма навчання цікава, розпочавши вивчати матеріал, я не можу зупинитися,
мені цікаво і хочеться довести до кінця вивчення матеріалу);
– ініціаціативний (передбачає обмежене поєднання в мультимедійному підручнику
інформаційної й естетично-емоційної глибини) [6].
За рівнем творчих мотивів і ступенем впливу на людину мультимедіа слід віднести до нового виду
синтетичного мистецтва, характерною ознакою, якого є висока інформативність і інтерактивність.
Тому, в майбутньому слід чекати створення педагогіки мультимедіа, що буде враховувати
психофізіологічні й естетичні закони сприйняття і засвоєння значного обсягу інформації. Не
виключаючи традиційної форми навчання, ще передбачає творче і виховне спілкування з викладачем,
мультимедіа створює нові позитивні фактори, зокрема, значне зростання ефективності навчання за
умови підвищення якості СРС із електронними навчальними матеріалами.
Перехід до одночасної передачі значних обсягів аудіо- і візуальної інформації в поєднанні з
використанням швидкого доступу та інтерактивної роботи з нею, визначив якісно нові можливості
підвищення ефективності СРС.
Аналіз різних ПЗНП у педагогічних ВНЗ, що реалізують ММТ, дозволив виділити і
систематизувати їхні дидактичні можливості. Систематизація проведена на підставі „інформаційного
середовища”: аудіоряд, відеоряд, текстова інформація. В результаті отримано такий перелік
дидактичних і педагогічних умов використання ММТ у СРС:
 використання бази даних аудіовізуальної інформації з можливістю вибору кадру з банку
аудіовізуальних програм і просування „всередину” обраного кадру;
 вибір необхідної користувачу лінії розвитку сюжету;
 накладення, переміщення аудіовізуальної інформації, представленої в різній формі;
 ситуаційний монтаж текстової, графічної, відео-, мультиплікаційної, та іншої
інформації;
 зміна форми представленої візуальної інформації за різними параметрами;
 відтворення анімаційних ефектів;
 вичленовування обраної частини візуальної інформації для її наступного детального перегляду;
 дискретне накладання звуку (аудіоінформації) на тло заняття;
 робота з аудіовізуальною інформацією одночасно в кількох вікнах;
 демонстрація відеофільму.
Головною відмінністю мультимедійної програми від інших ПЗНП є можливість організації
інтерактивного діалогу (взаємодії користувача з програмно-апаратним засобом, який передбачає
обмін текстовими командами і відповідями, можливість задавати питання в довільній формі), що
робить її, з дидактичної точки зору, гнучкою й ефективною.
Особливої уваги заслуговують функціональні можливості ММТ, які створюють
передумови для інтенсифікації процесів вивчення, дослідження й виявлення закономірностей
основ наук:
– зворотний зв’язок між користувачем і засобами ММТ;
– комп’ютерна візуалізація інформації про об’єкти, що вивчаються або закономірності процесів,
явищ, таких, які реально протікають, а також “віртуальних”;
– архівне зберігання досить значних обсягів інформації з можливістю її передачі, а
також легкого доступу й звернення користувача до центрального банку даних;
– автоматизація процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової діяльності, а також
обробки результатів навчального експерименту з можливістю багаторазового повторення
фрагмента або самого експерименту;
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– комплектність процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного
керування навчальною діяльністю й контролю за результатами засвоєння.
Сучасними дослідниками В.П. Давидовим, Р.С. Гуревичем, М.Ю. Кадемією, Н.А. Львівською
М.В. Рязанським, В.І. Сумським, А.Л. Шаргородським, та іншими показано, що застосування ММТ у
процесі вивчення основ наук сприяє підвищенню ефективності навчального процесу в галузі
оволодіння вміннями самостійного здобування і подання знань; оволодіння загальними методами
пізнання й стратегій засвоєння навчального матеріалу; самостійного вибору режиму навчальної
діяльності, організаційних форм і методів навчання. Все вище викладене сприяє формуванню вмінь
формалізувати знання про предметний світ, самостійно здобувати знання, здійснювати прогнозування
закономірностей, які вивчаються, робити “мікровідкриття” в предметній галузі пізнання. Це дозволяє
замінити ілюстративно-пояснювальні методи навчання широким спектром різноманітних видів
навчальної діяльності, зорієнтованих на активне використання ІКТ як інструменту пізнання й
самопізнання, інструмента дослідження, конструювання, вимірювання і формалізації знань про
предметний світ. Крім того, систематичне використання ММТ у освоєнні закономірностей тієї або
іншої предметної галузі залучає того, хто навчається, до сучасних методів, основ наук і підготовлює
його до інтелектуальної діяльності в інформаційному суспільстві масової комунікації.
Очевидним є факт, що ММТ розвиваються більш інтенсивно в порівнянні з використанням даних
технологій в освіті. Цей розрив пов’язаний у першу чергу з недостачею педагогічних кадрів, які
володіють і впроваджують комп’ютерні технології у навчальний процес і наявність психологічного
бар’єра у здійсненні систематичного використання ММТ у викладацькій діяльності. Однак
найголовніше – в сучасній педагогіці відсутні узагальнені підходи щодо реалізації можливостей ММТ
з метою обробки інформації про об’єкти, що вивчаються, даної предметної галузі та їхню взаємодію,
моделювання. Таким чином, варто констатувати відсутність узагальнених методичних підходів,
орієнтованих на систематичне використання ММТ у процесі вивчення МД, з метою як
удосконалювання СРС, розширення самостійності одержання освіти, так і наближення процесу
навчання до сучасних наукових методів пізнання й залучення тих, хто навчається, до нових методів
вивчення основ наук. Завдання підготовки нового покоління вчителів робить актуальним пошук
ефективних методів навчання комп’ютерних технологій в умовах їхнього безперервного оновлення.
Висновок. Рівень розвитку навичок СРС визначається його умінням ставити перед собою мету
діяльності, визначати головні завдання та способи їхнього розв’язання. Суттєве значення має уміння
планувати свої дії, коректувати їхнє здійснення, самостійно порівнювати досягнутий у СРС результат з
поставленою метою.
Підвищення самостійності на заняттях з МД із застосуванням засобів мультимедіа
досягається через використання кожним студентом певних знань, умінь і навичок (ЗУН) при
розв’язанні навчальних завдань, під час СРС з різного роду інформацією, закладену в ІС.
Самостійність буде зростати і через те, що в процесі самостійної роботи з комп’ютером
студент робить особисті мікровідкриття різного роду правил, закономірностей (за
відповідного змісту мультимедійної програми), виконує творчі, більш цікаві для нього,
завдання.
Інформатизація СРС вносить у навчальну діяльність елементи творчості, що проявляються в
ході розв’язування студентами нових, нестандартних завдань, незвичайних проблем. Отже,
формування самостійності та творчого підходу до навчальної діяльності є передумовою появи
таких якостей і в інших видах діяльності, в тому числі у майбутній педагогічній роботі.
СРС з комп’ютером допомагає йому критично оцінювати свої ЗУН, виявляти наявні недоліки,
ставити перед собою завдання поглиблення знань, сприяє розкриттю індивідуальних здібностей і
розвитку навичок навчальної праці.
Завершуючи аналіз впливу інформатизації СРС на основні фактори інтенсифікації процесу
навчання МД, відзначимо той факт, що використання ММT сприяє підвищенню ефективності
навчання, за умови правильного вибору викладачами всіх компонентів педагогічного процесу
(цілей, змісту, форм, методів і засобів), які відповідають технічним можливостям наявних
комп’ютерів; комплексного використання засобів мультимедіа; педагогічно виправданого
використання в СРС конкретного ПЗНП.
Застосування в СРС ММТ допомагає студенту зрозуміти мотиви, цілі, способи, прийоми
навчальної діяльності; усвідомити себе її суб’єктом. Це відбувається через розвиток
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самостійності студента, передачі йому активних функцій пізнання.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про необхідність комбінованого використання
основних факторів інтенсифікації СРС (посилення цілеспрямованості, підвищення складності завдань,
поглиблення мотивації, підвищення інтересу до діяльності, збільшення інформативного обсягу занять,
прискорення темпу навчальних дій, активізації і удосконалення форм організації навчально-виховної
діяльності, розвиток навичок і умінь самоосвіти і самовиховання, активізації навчальної діяльності
викладача), які реалізуються за умов комплексного застосування ММТ у СРС (організації інформаційнопошукової діяльності; автоматизації процесів контролю результатів засвоєння навчального матеріалу,
керування навчальною діяльністю й обробкою отриманих результатів).
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН
У КУРСІ «СУЧАСНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Постановка проблеми. На початку ХХІ століття в період становлення України як розвиненої
Європейської держави відбувається реформування виробничих відносин, перехід від індустріальних
технологій до науково-інформаційного виробництва, визначаються нові пріоритетні напрями в розвитку
виробництва, що забезпечать економічний поступ нашої країни. Всі ці зміни відбуваються у різних
сферах життя суспільства, що не оминуло й вищу освіту.
Модернізація вищої освіти направлена на оновлення й осучаснення її відповідно до нових
перспектив розвитку суспільства, науки, техніки та технології, що передбачає необхідність розробки
нових підходів до системи знань, умінь, навичок і навчання [1].
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Реформування виробничих відносин у сільському господарстві, розвиток науки, техніки та
технології вимагають підготовки нового власника – виробника сільського господарської продукції
(фермера). А тому перед освітою виникає проблема підготовки вчителя трудового навчання, який здатен
готувати учнівську молодь до праці в нових умовах, про що зазначається в державному стандарті
освітньої галузі «Технологія».
Реформування змісту освіти містить низку важливих напрямів педагогічних досліджень, серед яких
одним із найперспективніших є інтеграція змісту, форм і методів навчання. Це пов’язано з необхідністю
подолати догматичний поділ знань на ізольовані навчальні предмети, враховуючи сучасну тенденцію до
формування галузей знань за проблемним, а не предметним принципом. У зв’язку з інформаційним
перевантаженням сучасного суспільства, розв’язання проблеми ущільнення, згортання та концентрації
знань є передумовою вирішення ряду інших важливих дидактичних проблем [2].
Аналіз попередніх досліджень. Відомо, що дослідженнями інтеграції навчальних дисциплін на
основі міжпредметних зв’язків займалися вчені П.Р. Атутов, С.У. Гончаренко, Ю.Ц. Житецький,
І.М. Козловська. Що ж стосується питань інтеграції в теорії та практиці роботи вищої школи, то вони
розглядаються в працях П.М. Воловика, Д.В. Чернілевського, І.П. Яковлєва. У дослідженнях
М.М. Берулави, Р.С. Гуревича, В.М. Максимової, Д.О. Тхоржевського та Г.М. Цибульської висвітлено
інтеграцію природничо-наукових та професійно-технічних дисциплін.
Разом із тим проблема інтеграції знань у процесі підготовки вчителя трудового навчання досліджена
ще не на достатньому рівні.
Тому метою нашого дослідження є використання інтеграції знань студентів з
сільськогосподарських дисциплін у курсі «Сучасне фермерське господарство».
Виклад основного матеріалу. У філософській, загальнонауковій та психолого-педагогічній
літературі зустрічаються різні означення інтеграції, які іноді мають суперечливий характер і трактуються
по-різному, але більш схиляються до такого визначення «інтеграція знань – це процес
взаємопроникнення структурних елементів різних галузей знань, що супроводжуються зростанням їх
узагальненості та комплексності, ущільненості та організованості» [3; 4].
Інтеграція можлива у випадку існування об’єктивних передумов для об’єднання раніше розрізнених
елементів шляхом синтезу. Необхідною умовою її здійснення є утворення в результаті синтезу системи,
яка має властивості цілісності 5, с. 37.
Інтеграція знань у навчально-виховному процесі підготовки вчителя трудового навчання передбачає
кілька рівнів їх застосування: від традиційних міждисциплінарних зв’язків, які є першим рівнем
інтеграції до синтезу взаємодіючих наук на основі деякої базової дисципліни (при цьому мова не йде про
механічне злиття інформації взаємодіючих дисциплін чи про поглинання одного предмету іншим, а
синтез, який об’єднує різні теорії в рамках одного предмету) і також створення цілісної інтегративної
системи, зокрема інтегративного курсу [3; 4].
На думку І.М. Козловської [3], методологічними та теоретичними передумовами інтеграції знань є
соціальні, економічні та педагогічні вимоги, а також науково-технічні основи та комплексний характер
сучасного виробництва. Найдоцільнішим для створення цілісної системи знань у межах усього
навчального процесу є двоетапна схема: інтеграція знань на базі одного (профілюючого) навчального
предмета з наступною інтеграцією всіх необхідних тем, розділів, понять.
Актуальним, на нашу думку, буде питання перегляду змісту навчання студентів педагогічноіндустріальних факультетів. Зокрема, це стосується змісту навчання роздрібнених дисциплін
сільськогосподарського циклу: основи сільськогосподарського виробництва, сільськогосподарські
машини, автомобіль і трактор, технологія переробки сільськогосподарської продукції та інші.
Науково-обґрунтованим і практично-доцільним буде створення інтегративного курсу з вирощування
сільськогосподарських культур на базі такої дисципліни як «Сучасне фермерське господарство».
Майбутній вчитель трудового навчання повинен дати учням знання, уміння та практичний досвід
представників груп професій, праця яких пов’язана з землею, землею та технікою, тваринництвом,
переробкою сільськогосподарської продукції, економікою, менеджментом, маркетингом.
Важливим об’єктом взаємозв’язку є об’єкти техніки та технології. Саме вони втілюють у собі
природничонаукові поняття про основи функціонування об’єкту. Зв’язки між сільськогосподарськими
дисциплінами не можна зводити до окремих прикладів: необхідно розкривати наукові основи
виробничих процесів, різноманітні асоціації між науковими законами та їх конкретними проявами.
Розділи програм з усіх дисциплін мають бути пов’язані за часом, змістом, методами навчання.
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Розглянемо взаємозв’язок сільськогосподарських дисциплін у курсі «Сучасне фермерське
господарство» при розгляді теми «Технологія вирощування польових культур». Під час вивчення цієї теми
студент отримує знання в певній логічній послідовності викладу матеріалу, при цьому розглядаючи
конкретні питання ми використовуємо знання з інших дисциплін сільськогосподарського та природничого
напрямку.

Рис.1. Взаємозв’язки сільськогосподарських дисциплін у курсі «Сучасне фермерське
господарство» під час розгляду теми «Технологія вирощування польових культур»
Дана тема опирається на дані таких природничих та професійно-орієнтованих дисциплін
як фізика, хімія, ботаніка, біологія та ін. Безпосередньо використовуються знання
спеціальних агрономічних дисциплін із курсу «Основи сільськогосподарського
виробництва»: ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, селекції, насінництва, ентомології,
фітопатології, фітофармакології тощо. Крім того, матеріал тісно пов’язаний з економічними
науками.
Так на лекції при розгляді питання господарське значення польових культур ми
спостерігаємо зв’язок з дисципліною «Сучасні технології переробки сільськогосподарської
продукції», де увагу студентів необхідно звернути на те, що продукція польових культур є
засобом виробництва харчової та переробної промисловості.
Тема «Технологія вирощування польових культур» дозволяє поєднати набуті знання з
розрізнених дисциплін сільськогосподарського циклу у цілісну систему, пов’язує їх у певній
послідовності і має завершений характер у пізнанні технологій вирощування.
Вивчаючи питання історії та поширення культур їх екологічні та біологічні властивості
ми спираємося на знання студентів з таких наук, як біологія, ботаніка, екологія. Стосовно
подальших питань технології вирощування, то викладач використовує весь комплекс
агротехнічних наук по вирощуванню сільськогосподарських культур (землеробство,
ґрунтознавство, агрохімія, захист рослин, автомобіль і трактор, сільськогосподарські машини
та інші) при цьому узагальнюючи та систематизуючи знання.
Вирощування польових культур тісно пов’язане в першу чергу з ґрунтознавством.
Вивчення складу, структури, типу ґрунту, можливостей регулювання його повітряного,
теплового і поживного режимів має вирішальне значення для правильного вирощування
культур.
Правильне застосування добрив, їх хімічний склад і вплив на розвиток рослин залежить
від знань з агрохімії. Також студент повинен знати способи обробітку ґрунту, методи
боротьби з бур’янами та вміти правильно розмістити культури в сівозміні.
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Інтенсивні технології вирощування не можливо запровадити у виробництво без
ґрунтовних знань з таких дисциплін як ентомологія, фітопатологія і особливо
фітофармакологія.
Всі знання, які студенти набувають під час лекційного матеріалу та самостійного
вивчення, повинні закріпитися на лабораторних роботах, де вони розробляють технологічні
карти вирощування польових культур застосовуючи вже набуті знання.
Висновки. Проблема інтеграції є актуальною для сучасної вищої школи. Існують різні
підходи до вирішення даного питання. Ряд авторів пропонує спеціально розроблені
інтегровані курси. У такому випадку виникає проблема підготовки вчителя, який володів би
відповідними знаннями по даним курсам, і створенню навчально-методичних комплексів.
Інший підхід – об’єднання окремих навчальних тем на міжпредметній основі.
Проаналізувавши наявну літературу й досвід роботи з проблеми дослідження ми дійшли
до таких висновків.
1. Під час підготовки вчителя трудового навчання та основ підприємництва необхідно
переглянути зміст навчання роздрібнених дисциплін сільськогосподарського циклу: основи
сільськогосподарського виробництва, сільськогосподарські машини, автомобіль і трактор,
технологія переробки сільськогосподарської продукції та інші.
2. Створити інтегративний курс з вирощування сільськогосподарських культур на базі
такої дисципліни, як «Сучасне фермерське господарство».
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ДО ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ У ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ
Розв’язання складних сучасних освітянських проблем вимагає суттєвих якісних змін у
вузівській підготовці майбутніх учителів музики. Сьогодні освіта несе на собі відбитки
дефіциту культури, котрий можна ліквідувати лише за умови послідовного і
цілеспрямованого розвитку оновленої культури загалом.
У системі фахової підготовки вчителя музики чільне місце посідає хоровий клас як один
із основних предметів диригентсько-хорового циклу. Важливість цієї дисципліни
визначається специфікою роботи вчителя, спрямованої на практичну реалізацію завдань
музично-естетичного виховання учнів засобами хорового співу. Значну школу досвіду
можуть і повинні пройти студенти в хоровому класі, спостерігаючи та аналізуючи упродовж
навчання роботу педагогів-хормейстерів, роботу студентів-випускників під час підготовки до
державного іспиту з хорового диригування.
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Хоровий клас, по суті, є школою хорового співу, де формуються і вдосконалюються, поперше, вокально-хорові навички студента, правильний і гарний спів, співацьке дихання,
мелодичний і гармонічний слух, почуття ансамблю тощо; по-друге, хормейстерські навички
технічної та виконавської роботи над репертуаром; по-третє, загально педагогічні та
загальному зичні якості майбутнього вчителя музики: його світогляд, художній смак,
почуття відповідальності з позиції учасника хору і з позиції його керівника, вимогливість до
себе й до інших, дисциплінованість.
Звичайно, за всіма цими параметрами студент удосконалюється і в засвоєнні інших
дисциплін, зокрема, хорознавства, хорового диригування, постановки голосу, але хоровий
клас – явище особливе: це творча лабораторія практичної діяльності студента, прообраз
колективу, з яким йому доведеться працювати.
Відвідуючи заняття з хорового класу студент, як правило, переймає складну технологію
репетицій у керівника навчального хору і перші роки занять у хорі під керівництвом
досвідченого педагога-хормейстера є визначальними в процесі формування майбутнього
вчителя музики.
У хоровому класі реалізується одна з найважливіших і обов’язкових вимог до будь-якого
навчального процесу – взаємозв’язок теорії й практики. Знання, які одержали студенти під
час академічних занять з техніки диригування, хорознавства, сольфеджіо, постановки голосу,
гармонії тощо, дістають тут своє практичне втілення.
У роботі хорового колективу великого значення набуває проблема спілкування, яка
надзвичайно важлива у повсякденній діяльності музиканта-педагога. Як відомо, головним
завданням диригента є організація спільних дій своїх творчих партнерів, узгодженість їх
індивідуальних спонукань і установок із власними художніми цілями, вироблення єдиної
виконавської стратегії і тактики втілення авторського задуму. Психологічним фоном, на
якому розвертається взаємодія керівника і колективу, є процес спілкування у всіх його
формах і проявах.
Основою процесу спілкування диригента є встановлення взаємних психічних контактів:
комунікацій з хористами, партнерський обмін творчою інформацією. Всі ці компоненти
нерозривно зв’язані між собою і не можуть існувати ізольовано.
Ситуація спілкування виникає за умови встановлення контактів-комунікацій між
учасниками цього процесу. Вони ґрунтуються на зоровому сприйнятті один одного,
слухових контактах і «внутрішніх» контактах (власне психологічних), які сприяють їх
взаєморозумінню. Засобом комунікативної взаємодії є інформаційні процеси, а одним із
методів досягнення мети – взаємовплив і психологічний вплив.
Психологічну основу спілкування, «цементуючий» матеріал, який об’єднує в єдину
систему діяльність диригента і хор, складає взаємопроникаюча увага керівника і колективу.
Хормейстер повинен досконало знати «інструмент», з яким він працює. Він повинен не лише
ґрунтовно володіти своїм власним голосом (навіть якщо голос не володіє повною силою,
широким діапазоном і гарним тембром), але й знати природу співацького голосу, відчувати
особливу організованість, властиву співочому зусиллю, розуміти принципи вокального
звукоутворення. Також необхідно чітко уявляти конкретні можливості даного хорового
колективу. Почасти невдачі диригента пояснюються тим, що його модель звучання не може
бути втілена даним колективом в силу обмежених виконавських можливостей. Тому
художня уява диригента повинна враховувати реальні умови.
Хормейстеру слід ретельним чином уявити, в якій саме формі він повідомить хористам
про свої наміри, причому вибір визначається характером музики і завданням донести
інформацію до виконавців найбільш зручним для їх сприйняття чином. Тому модель, яку
створює диригент, включає всю різноманітність звучання (динаміка, тембральне
забарвлення, штрих тощо), і характер тесту і міміки, відповідних цьому звучанню і
спроможних бути зрозумілими виконавцям.
Сутність спілкування диригента і хористів, перш за все, полягає в постійному обміні
інформацією, а також у взаємному психічному «зараженні» один одного, виникненню
особливого «духовного струму» між людьми [2, с. 47].
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Диригент завжди повинен сприяти розвитку розумної зустрічної ініціативи виконавців,
активно направляючи їх творчий потенціал на цікаві інтерпретаторські новації, домагаючись
від них нестандартної трактовки художніх творів. Своє виконавське ставлення до музики
хормейстер передає колективу за допомогою особливої «диригентської мови», зрозумілої і
йому, і тим, кому вона адресована. Важливим у цьому питанні є використання диригентом
довільної (вольової) уваги, певної «жорсткості», направлених на постійне утримання вже
виниклих контактів. Кожний із встановлених контактів дозволяє ефективно використовувати
всі основні компоненти спілкування: передавати необхідну інформацію, психологічно
впливати на виконавців і здійснювати функції контролю.
На нашу думку, в методиці викладання хорового диригування студентам слід прищеплювати
знання в області соціальної психології, оскільки керування колективом неможливе без розуміння
психологічних відносин, що існують в колективі. Адже диригент працює з особливим
«інструментом», який пливе, мислить, відчуває, дихає: людський колектив. Диригент-хормейстер
повинен ставитись до колективу не як до якоїсь суми голосів і тембрів, а як до складної системи,
яка об’єднує різні індивідуальності. Здібність помітити в колективі кожного виконавця конче
важлива. За умови, коли диригент уміє подумки поставити себе на місце будь-якого учасника
виконання й зрозуміти його психологічний стан, міра контактності значно підвищиться. З цього
приводу видатний диригент Ш.Мюнш зазначав: «Коли кожному музиканту оркестру здається, що
ви диригуєте лише для нього одного, це означає, що ви диригуєте добре» [3, с. 16]. Ці слова
повною мірою стосуються і диригента-хормейстера.
У взаємовідносинах диригента і виконавського колективу хормейстер повинен посісти
місце лідера, оскільки без відчуття себе як «хазяїна» диригування неможливе. Але лідерство
може приймати різні форми: воно може проявлятись і в примушенні, і в переконанні. Отож
існують два типи диригентів. Диригенти – «диктатори» не допускають жодних колективних
«обговорень», а також ніякого впливу з боку колективу на свою виконавську концепцію.
Диригенти – «демократи» вирізняються діаметрально протилеж-ним підходом до виконання.
Відштовхуючись від власної концепції – трактовки твору, вони вважають за необхідне
підтримувати і розвивати креативність хористів, створюючи атмосферу спільної колективної
творчості. Яскравим представником «демократичного» стилю диригування був угорський
диригент Артур Нікіш. В кожному учаснику свого колективу він вбачав «рівного собі
артиста». І в цьому була його таємниця і сила. На думку багатьох видатних диригентів
сучасної чи оркестр, чи хор, в ідеалі повинен бути «блискучим співбесідником диригента»
[4, с.176]. Натомість диктатура диригента навряд чи отримає значний художній результат.
Найбільш рельєфно професіоналізм хорового диригента проявляється в його умінні
знаходити спільну мову з хористами, досягати повного взаєморозуміння з колективом.
Підґрунтям даної «мови» є жести і міміка. Кожне «слово» цієї мови – натяк на ту чи
іншу життєву асоціацію, оскільки жест і міміка, супроводжуючи людину упродовж всього її
життя, міцно зв’язують її з великою кількістю оточуючих явищ. За кожним рухом руки чи
м’язів обличчя стоїть певне життєве явище: емоція, характер, та чи інша життєва ситуація.
Мова жестів і міміки має багату життєву основу, спирається на життєві ситуації і тому
природня. Але не менш природно і використання її для управління колективним музичним
виконанням, оскільки упродовж віків жест був пов’язаний не лише із загальножиттєвими,
але й із специфічно музичними асоціаціями. Загальновідомо, що музика активізує моторном’язові відчуття, впливає на нервові рецептори. Натомість по характеру жестів і міміки
можна приблизно уявити собі і відповідну їм музику. Хормейстер ніби «перекладає» своє
внутрішнє чуття, свою уявну модель на жест і міміку. Таким чином, слухова модель
перетворюється в зорову. Тут виникає наступна проблема. Жести, які неточно відображають
характер звучання, сприймаються хористами як «фальшиві жести», подібно до фальшивих
звуків. І одна із вимог, яка пред’являється до диригентської інформації – це відповідність і
адекватність характеру жестів і міміки характеру виконуваної музики.
Відповідність жестів і міміки у кожного диригента різна. Можна стверджувати, що
міміка головним чином передає необхідний емоційний стан, а руки рухи рук керують
технічними деталями виконання. Натомість, такий поділ відносний. Наприклад, загальний
вступ, який є важливою деталлю, визначається не лише відповідним мануальним рухом, але
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й об’єднуючим поглядом диригента. Практика свідчить, що байдуже якою рукою диригент
показує жест вступу. Більшою мірою, як правило, увага хористів концентрується на погляді
диригента, ніж на його руці. Міміка є наслідком чіткості та яскравості образного мислення
диригента. Вона – незамінний супутник виразного жесту, оскільки погляд, що супроводжує
жест, не лише посилює його ефективність, але й точно вказує, кому, в першу чергу, з
виконавців цей жест адресовано. Повне взаєморозуміння і атмосфера товариської
колективної роботи між диригентом і хором виникне, коли він обов’язково буде бачити очі
виконавців. Очі, на думку Ю.Орманді, – те «дзеркало, яке відображає кожну думку і емоцію
диригента» [1, с. 74]. Отож, значення міміки виключно велике.
В основі виразності диригентського жесту лежить його асоціативний зв’язок з
виразністю виконуваної музики з одного боку, і з життєвими рухами – з іншого. Жести
володіють величезним діапазоном емоційно-образної виразності: вони можуть бути
лагідними і гнівними, рішучими і спокійними, попереджувальними, погрозливими тощо. У
виборі того чи іншого відтінка жесту хормейстер керується осягненнями образно-емоційної
сутності хорового твору. Водночас жести часто ґрунтуються на асоціаціях, викликаних
темпово-динамічною природою музики.
Диригентські жести мають такі характерні властивості, як сила, розмах, темп,
пластичність і координованість. Всі ці властивості мають відносну характеристику.
Детальніше зупинимось на такій важливій властивості, як пластичність (виразність,
«скульптурність») жесту, оскільки вона дозволяє за час, відведений для даного руху,
передати якомога більше інформації про характер і деталі звучання. Іноді надмірна
пластичність починає заважати хористам. З’являється так звана «гіперпластика» і жест
надмірно пластичний, виразний, що хористи не встигають розібратися в намірах диригента.
Антиподом цьому є «гіпопластика», тобто недооцінка значення виразності жеста. В таких випадках
жест диригента надмірно скупий, схематичний і хористи не розуміють намірів диригента стосовно
деталей звучання. В практиці підготовки студентів в класі диригування досить розповсюдженими
«захворюваннями» бувають «гіпердинамія» і «гіподинамія». У першому випадку жести надзвичайно
розмашисті, суєтливі, їх кількість надмірно велика, і хористи почасти не можуть вловити основний
задум. В іншому випадку жести, навпаки, занадто обмежені за розмахом, їх замало, і хористи
перестають відчувати навіть темп і динаміку.
Для подолання цих недоліків важливо пам’ятати, що всі рухи диригента набувають
значення лише у відповідності один до одного. У зв’язку з цим, у студентів слід виробляти
навичку, яку можна назвати «почуттям запасу руки». Її сутність полягає в тому, що за будьяких обставин диригент повинен пам’ятати, що при самих великих розмахах він повинен
бути впевнений, що зможе при необхідності збільшити цей розмах, а при самих мілких рухах
він повинен відчути, що зможе зробити рух ще менший.
«Почуття запасу руки» дає диригенту впевненість у своїх можливостях і допоможе
подолати вище вказані недоліки.
Слід зазначити, що у спілкуванні з хоровим колективом диригент не обмежується лише
мануальними рухами. В процесі передачі інформації про уявну модель звучання хормейстер
координує рухи рук, ніг, корпусу, голови, пальців. Кожний рух виконує свою задачу.
Очевидно, наскільки важливе для диригента вміле володіння всім арсеналом рухів і міміки.
У спілкуванні диригента з колективом психологічному началу належить провідна роль.
Для цього він повинен бути вільним від м’язової напруги, від психологічної скутості, які
неодмінно відображаються на його поведінці та реакції виконавців. Відчуття м’язової
свободи при постійній психічній напрузі надасть диригентським жестам необхідної
невимуше-ності, позбавить хормейстера кволих, незграбних, «фальшивих» жестів, зробить
музику головним диригентом.
Література:
1. Грум-Гржимайло. Об искусстве дирижера. – М., 1973. – С. 74.
2. Ержемский Т.Л. Психология дирижирования. – М., 1988. – С. 47.
3. Мюнш Ш. Я – дирижер. – М., 1960. – С. 16.
4. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М., 1976. – С. 176.
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Є.О. Левицький
м. Сімферополь
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ СВІДОМОЇ ДИСЦИПЛІНИ КУРСАНТІВ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ
Система забезпечення дисципліни в курсантських підрозділах має, як відомо, певні
функції, що покладаються на органи управління процесами виховання, зокрема, керівників
курсантських колективів. Необхідно відзначити, що законодавча відповідальність за стан
дисципліни покладається персонально на безпосередніх керівників курсантських колективів,
практично виключаючи відповідальність представників інших рівнів керівництва. Це
безперечно пов’язано зі здійсненням владних повноважень, безпосереднім впливом
начальника на підлеглих і входить у зміст виховної діяльності. Зрозуміло, що виховна та
командно-організаторська діяльність не тотожна комплексу дисциплінарних функцій, які
здійснюються органами управління. Не все, що робить керівництво, начальники, командири,
є свідомим і навмисним вирішенням дисциплінарних проблем, або накладає відбиток на стан
дисципліни. Функції виховання курсантів – це специфічні організаторські та педагогічні дії
командного складу, необхідність в яких зумовлюється особливостями дисциплінарної
проблематики в рамках існуючого нормативно-правового простору. Безсумнівно, що при
виконанні цих функцій виховання, необхідні відомча спеціалізація та спрямованість у роботі.
Проблема виховання свідомої дисциплінованості молодої людини посідає особливе
місце в практиці роботи навчального закладу МВС. Дисципліна взагалі – це обов’язкове для
всіх членів будь-якого колективу підкорення твердо встановленому порядку, стриманість,
звичка до суворого порядку. Без дисципліни не може існувати жодна країна, жодна суспільна
формація чи установа.
Дії молодої людини після досягнення мети, яку вона ставить перед собою, детерміновані,
вони спричиняються і визначаються оточуючим матеріальним світом, матеріальними та
духовними умовами громадського життя. Може здатися, що детермінізм обмежує дії
курсантів, ставить їх у певні рамки, тому виникає думка, що курсант не відповідає за свої
вчинки. Але це не так. Людина завжди має свободу вибору в своїх діях, хоч здійснює їх за
суспільно обумовленої необхідності. Кожний вчинок мотивується переконаннями, совістю,
урахуванням умов кожної конкретної ситуації. Усе це робить курсанта відповідальним за
свої вчинки. Керуючись цим, він обирає лінію поведінки, яка базується на усвідомленні
необхідності законів розвитку природи та суспільства.
У цьому і є справжня свобода людини, яка не позбавляє, а припускає діяльність окремих
індивідів у рамках усвідомленої необхідності. Маючи відносну свободу вибору і враховуючи
закони суспільного життя, людина може регулювати свою поведінку. При цьому значна роль
належить її переконанням, свідомості, моральним якостям, організованості.
Існує дві форми дисципліни: примусова й добровільна [1]. Перша базується на
примушуванні, друга – на переконанні.
Формування в курсантів дисциплінованості починається з перших кроків навчання і
набуває особливого значення в становленні особистості при проходженні спеціальної
підготовки у відомчому навчальному закладі. На думку О.М. Бандурка, дисципліна у вищих
навчальних закладах МВС України – це дотримання курсантами правил поведінки в штатних
та інших ситуаціях, у навчальному закладі та поза ним, чітке та організоване виконання ними
своїх обов’язків, підкорення уставним та суспільним правилам поведінки. Дисципліна – це
поєднання військової та громадської дисципліни, яка об’єднує як міжособистісні відносини
керівника та підлеглого, так і суспільні відносини взагалі, виявляється живим соціальним
процесом [2].
Уже перші хвилини перебування молодої людини у вищому навчальному закладі МВС
України пов’язані з необхідністю виконання нею вимог уставу, наказів курсових офіцерів,
керівників та викладачів. Часто не до кінця усвідомлюючи, для чого це потрібно, курсант
змушений підкорятися правилам уставної поведінки.
Але у вихованні курсантів повинні мати місце (і це основне призначення виховної
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роботи) усі, без винятку, засоби педагогічного впливу, включаючи і ті, що несуть у собі
елемент морального та фізичного примусу. Це сприяє формуванню в курсантів свідомого
ставлення до своїх прав, до виконання уставних обов’язків, переконанню у вірності тих форм
моралі, якими користується наше суспільство. Свідоме виконання тих чи інших дій є
характерною особливістю добровільної уставної дисципліни.
Формування в курсантів здійснення свідомих вчинків відбувається не одразу. Перші
кроки в навчанні курсантів обов’язково пов’язані з певним моральним примусом. Далі, з
розвитком її свідомості, провідною стає свідома добровільна уставна дисципліна.
Свідома, добровільна уставна дисципліна – це не тільки швидке виконання наказів,
додержання порядку, ретельність, акуратність, уміння підкорятися, а перш за все активна
боротьба за утвердження норм моралі в колективі та суспільстві. Тому в ній повинні
виявлятися уставні відносини, самостійність, ініціатива, уміння в найскрутніших умовах
обрати правильну лінію поведінки. Свідома, добровільна дисципліна обов’язково спрямовує
активність особистості і виступає засобом виховання волі, наполегливості в досягненні мети
та інших рис особистості. Вона є результатом усієї системи виховних дій, які спрямовуються
на курсанта умовами життя, ставленням начальників та колег, різноманітними службовими
ситуаціями.
“Дисципліна, – писав А.С. Макаренко, – є продуктом усієї суми виховних впливів,
включаючи сюди і освітній процес, і процес політичної освіти, і процес організації
характеру, і процес зіткнення конфліктів, і розв’язання конфліктів у колективі в процесі
дружби та довіри, і всього остаточно виховного процесу” [3, с. 23].
Таким чином, процес виховання свідомої дисципліни курсантів – це процес переходу від
зовнішньої уставної організації поведінки до внутрішнього усвідомлення цілей, моральних
стимулів, переконаності в необхідності саме такої поведінки.
Свідома дисципліна є неодмінною, обов’язковою умовою здорових уставних відносин та
успішного навчання курсантів. Тому проблема дисципліни курсантів під час виконання
професійних обов’язків, свідомої поведінки на заняттях, в побуті є найважливішою з тих з
якими стикається командний та професорсько-викладацький склад навчального закладу.
Для того, щоб координувати та вміло виконувати дисциплінарні та виховні функції,
курсовому офіцерові (вихователеві) та викладачеві потрібно знати основні закономірності
виховного процесу (на службі, заняттях, у побуті), які обумовлюються зовнішніми вимогами
уставних відносин, критерії дисципліни на різних етапах життя курсантів під час навчання у
вищому навчальному закладі МВС України. Так, дисципліна при виконанні професійнослужбових вимог не припускає неуставної поведінки курсанта, обговорення з начальником
та іншими курсантами своїх дій. Групова ж робота в навчальному класі, навпаки вимагає
творчої атмосфери, обговорення наукових, методичних та професійних питань.
Також важливою умовою, яка сприяє командному та професорсько-викладацькому
складу підтримувати в навчальному закладі робочу дисципліну, є чітке усвідомлення
курсантами вимог цієї дисципліни. Для цього вихователеві необхідно знати індивідуальні
особливості кожного курсанта, його темперамент, найяскравіші риси характеру, рівень
розвитку мислення, володіння професійними та навчальними навичками. Потрібно мати
також чітку уяву про колектив підрозділу в цілому, а саме: про характер суспільної думки,
розуміння курсантами важливості і необхідності освіти, про угруповання, які існують в
підрозділі, роль неформального лідера та місце кожного курсанта, як у підрозділі взагалі, так
і в окремій групі.
Необхідність і зміст функцій виховання командира обумовлюються обмеженими
можливостями індивідуального та групового самодисциплінування, завданнями формування
та підтримки психологічних механізмів колективу, а також іншими, що викликають потребу
в управлінській діяльності. При всій своїй значущості дисциплінарні функції командного
складу не повинні абсолютизуватися і розглядатися як єдине джерело дисциплінарної
поведінки курсантів. Кожна з них займає своє місце в системі виховання та повинна
гармонічно сполучатися з іншими її ланками, доповнювати їх, враховувати закономірності,
властиві системі в цілому. Чим вищий рівень індивідуальної та групової дисциплінованості
підлеглих, тим меншим є навантаження на командира, як вихователя.
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Критерієм ефективності діяльності керівників, начальників та інших представників системи
виховання зі зміцнення дисципліни може бути положення про “мінімізацію” зусиль, досягнення
такого рівня активності процесів самодисциплінування та взаємодисциплінування, коли особиста
участь керівництва мінімальна і відбувається тільки у вирішенні тих завдань, які не можуть бути
виконані самостійно кожним курсантом чи колективом.
На думку О.М.Бандурка деякі дисциплінарні функції начальника, які є ланкою загальної
системи виховання та спрямовані на вирішення відповідних завдань у вищих навчальних
закладах МВС України [4]:
1) підтримка індивідуальних і колективних механізмів нормативно-правового
регулювання процесу навчання, служби і побуту на достатньому рівні активності, контроль
та корекція поведінки курсантів відповідно до існуючих норм права, етики, моралі;
2) організація та контроль тієї чи іншої діяльності шляхом конкретних одноразових
вказівок, розпоряджень щодо стабільного нормативного порядку дій, обумовленого змістом
виконуваного завдання та обстановкою, що складається;
3) удосконалення організації повсякденного процесу навчання, служби і побуту шляхом
розробки та впровадження нормативно-правового порядку у вирішенні повторюваних
завдань (розпорядок дня, керівництво щодо дій при “тривозі”, підготовка і проведення
навчальних занять та ін.);
4) упорядкування місць проживання, створення та вдосконалювання матеріально-технічних умов
служби та побуту, необхідних для дисциплінованої поведінки курсантів, послідовне усунення того, що
заважає їм дотримуватися правових, моральних, етичних і статутних норм;
5) формування індивідуальної і колективної дисциплінованості, навчання підлеглих
теоретичним та практичним основам дисципліни, виховання їх у дусі поваги до
сформованого у навчальному закладі порядку;
6) аналітико-оцінювальна діяльність, яка полягає у вивченні стану дисципліни, її
психологічних факторів і причин наявних негативних явищ, а також в розробці заходів щодо
вдосконалення всієї системи підтримки необхідного порядку в основному підрозділі і її
окремих елементів.
Деякі з названих функцій носять оперативний характер. Вони повинні здійснюватися
повсякденно, без значних перерв. Це, насамперед, прогнозування дисциплінарних подій,
реагування на конкретні факти порушення, контроль та корекція нормативно-правової
поведінки підлеглих, урахування їхнього настрою та умов життя.
Інша група функцій стосується категорії перспективних. У даному випадку, необхідні
тривала підготовка пошуку адекватних способів дій, вироблення та перевірка гіпотез і рішень.
Сюди входить внесення істотних змін у систему виховання, якісна перебудова заходів, змісту,
методів її роботи. Базою для перспективної, оновлюючої діяльності служить накопичення
інформації про якість роботи і стан усіх ланок психологічного механізму дисципліни,
виявлення проблем, що не піддаються негайному вирішенню. Категорії перспективних також
стосується виховні дисциплінарні функції, які не дають одразу очікуваного результату у
вигляді розвитку психологічних структур дисциплінарної саморегуляції і взаєморегуляції.
У виховній роботі з особовим складом стройових підрозділів по зміцненню дисципліни
обов’язково мають бути присутні контроль, підтримка та корекція результатів. Особливістю даних
функцій є безпосередня спрямованість на психологічні структури колективного та індивідуального
регулювання поведінки підлеглих з метою підтримки їх оптимальної активності на досягнутому
нормативному рівні розвитку. У дисциплінуванні величезне значення має правильна “експлуатація”
засобів саморегуляції поведінки курсантів, які склалися і розвиваються, їх постійне “тренування”,
заохочення і корекція. В іншому випадку, з практичної точки зору, майже неминуче їх руйнування,
поява різних деформацій, що набувають згодом незворотного характеру. Як свідчить практика, таке
“тренування” передбачає:
по-перше, достатнє дисциплінарне навантаження на особистість і колектив, зокрема,
надання їм самостійності, волі вибору вчинків в умовах реальної відповідальності [5].
Німецький військовий теоретик Л. Рендулич в даному випадку підкреслював, що
“дисципліною є усвідомлене і неусвідомлене виявлення якості солдата, яка дозволяє йому
виконувати вимоги наказу, а також починати, якщо навіть і немає наказу, самостійні дії
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відповідно до обстановки, яка склалася. Тому необхідно, де це можливо, надавати солдату
свободу дій” [6, с. 134];
по-друге, підтримку і створення сприятливих матеріальних та організаційних умов
процесу виховання та навчання курсантів, а в разі потреби їх корекцію. Усе це припускає
певну стратегію і тактику дій керівника курсантського підрозділу, які полягають в управлінні
процесами внутрішнього самодисциплінування.
Змістовно-цільовою стороною навчально-виховної діяльності в вищих навчальних
закладах МВС України є формування індивідуальної та колективної дисциплінованості.
Важливим компонентом у цій роботі з командним складом курсантських колективів,
кадрового апарату і деяких інших категорій командного складу є завдання підвищення їхньої
дисциплінарно-професійної компетентності.
Результати державної атестації випускників відомчих навчальних закладів свідчать про
те, що не дивлячись на якісну професійну підготовку суттєвим їхнім недоліком є наявність,
певного правового дисциплінарного нігілізму, що спостерігається і серед керівників різних
рівнів та представників викладацького складу [5]. У певній мірі це обумовлене тим, що в
нормативних документах, які регламентують організацію навчального процесу, відсутні чіткі
завдання з виховання курсантів. Це стосується як документів Міністерства освіти і науки, так
і МВС України.
Учені правознавці та психологи звертали увагу на те, що запорукою успіху є системне
бачення як органами виховання, так й іншими ланками управління всієї дисциплінарної
проблематики служби і розробка певної концепції її вирішення. В іншому випадку не
уникнути прийняття випадкових рішень і півзаходів, що не тільки не дають значущого
результату, але й руйнують досягнуте раніше, вносять у життя небезпечну дезорганізацію і
не зустрічають підтримки з боку суспільної думки [7].
Дисциплінарні функції при всій своїй обов’язковості реалізуються кожним командиром
або начальником зі свідомим чи несвідомим урахуванням своєї індивідуальності, загальної і
спеціальної компетентності, стану дисципліни в підрозділі та вирішуваності завдань. Усе це
знаходить відображення у стилі дисциплінуванні – індивідуально-своєрідному засобі
діяльності зі зміцнення дисципліни. Спеціальні дослідження показали, що підґрунтям
індивідуального стилю є виділення головного напрямку основного аспекту, навколо якого
вибудовується тактика діяльності а також встановили наявність трьох індивідуальностильових орієнтацій у виконанні дисциплінарних функцій командирами.
Перша орієнтація характеризується тим, що головний фактор дисципліни вбачається в
чіткій організації діяльності курсантського підрозділу, й всебічній забезпеченості, що, за
переконанням керівника, виключає більшість дисциплінарних проблем.
Друга орієнтація є педагогічною, що акцентує увагу на дисциплінованості підлеглих. У
своїх формах вона виступає як опора на особистість та колектив, довіра їх здібності зробити
правильний моральний вибір, побудувати свою поведінку відповідно до вимог нормативноправового поля, надання можливості підлеглим курсантам приймати важливі рішення
самостійно під свою відповідальність. Негативним наслідком цього варіанту орієнтації є
малоефективний вплив на курсантів.
Третя стильова орієнтація – це опора на себе, свої власні сили, на надану начальникові
владу, суворість, контроль. Характерне прагнення особисто втручатися в усі питання і всі
рішення зосереджувати у своїх руках.
Крім названих особливостей стилів діяльності командного складу стройових підрозділів вищих
навчальних закладів МВС України зі зміцнення дисципліни спостерігаються й такі, що створюють
видимість благополуччя. У першому випадку вони реалізуються в заходах, розрахованих на зовнішній
ефект, на те, щоб скласти враження на вище керівництво і відзвітувати перед ним. У другому випадку
ставка робиться на твердість покарання, заборони, контроль, що виходить за межі дозволеного в
окремих випадках за межі нормативно-правового поля. У третьому – це “тактика” дезінформації,
створення видимості порядку, що досягається приховуванням негативних явищ, надмірною турботою
про зовнішній бік дисципліни.
Необхідно зазначити, що науково-теоретична та практична підготовленість до службової
діяльності з управління та регулювання дисциплінарних процесів досягається шляхом
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системного вивчення і засвоєння теоретичних, насамперед, правових, психологічних та
інших знань (філософських, педагогічних, етичних, економічних, історичних).
Таким чином, діяльність командного складу стройових підрозділів зі зміцнення дисципліни є
важливим складником у загальній системі виховання та навчання курсантів в відомчих навчальних
закладах і їх підготовки до практичної діяльності. Саме тому, при формуванні колективів стройових
підрозділів, здійснюючи розпорядницькі, педагогічні і матеріально-забезпечуючі функції, начальники,
командири повинні організовувати процес дисциплінування, залучаючи до вирішення дисциплінарних
проблем увесь особовий склад курсантських підрозділів.
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О.В. Левчук
м. Вінниця
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ ЯК
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ АПК
Постановка проблеми. Поетапне підняття до світових рівнів вищої освіти, сучасний
рівень соціально-економічного розвитку нашої країни виявляють нові проблеми в підготовці
фахівців, зокрема аграрного ВНЗ. Сьогодення вимагає участі активних людей, з ґрунтовними
теоретичними та практичними знаннями, що включає аналіз динамічних, нестандартних
професійних ситуацій, прийняття оптимальних рішень. Все це потребує вдосконалення
системи підготовки фахівців у вищій школі, і саме не в кількісному збільшенні знань, а в
якісній перебудові системи навчання.
Аналіз попередніх досліджень. Однією з вирішальних умов оновлення навчального
процесу є розуміння впливу психологічних чинників , значущості професійної мотивації
учіння як передумови формування пізнавальних потреб студентів. Ще Я.А. Коменський
звертав увагу на те, що будь – якому заняттю повинне передувати пояснення його
значущості. Нині роль мотивації, потреб, мотивів у навчальному процесі науковцями
усвідомлена та досліджена достатньо. Основи формування мотивації навчально-пізнавальної
діяльності в суб’єктів навчання досліджували В. Оконь, Ю.К. Бабанський, Л.І. Божович;
внутрішню та зовнішню мотивацію О.О. Вербицький, А.К. Маркова, Т.А. Матись,
М.Є. Мільман, О.Б. Орлов; єдність мотиваційної та діяльнісної сфери людської психіки
С.Л. Рубінштейн; єдність психіки та діяльності Л.С. Виготський; з’ясування закономірностей
пошуково- творчої роботи, її впливу на розвиток особистості Н.В. Кічу, В.О. Моляко.
Хоча єдина термінологія з даного питання відсутня, зрозуміло, що мотивація – це
складна ієрархічна система що посідає центральне місце в структурі особистості і є одним з
понять, що пояснює спрямованість діяльності та поведінки, грає регулюючу роль в мисленні
людини, її пробуджує, надає йому особистісного змісту [1, с. 92]. Згідно з дослідженнями
науковців, продуктивність навчальної діяльності вища там, де краще сформована мотивація
досягнення при однакових інтелектуальних здібностях (В.О. Моляко, В.В. Рибалка,
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П.С. Перепелиця). Більш того, деякі дослідники стверджують, що мотивація в досягненні
успіхів в навчанні має більше значення, ніж інтелект. Успіхи в навчанні не мають тісного
зв’язку з інтелектом студентів(О.А. Реан). У той самий час ті студенти, які мають високий
рівень мотивації в освоєнні професії відрізняються високим рівнем знань [2, с. 268]. Також
важливо знати під впливом яких факторів здійснюється формування мотивації до навчальної
діяльності, яка її динаміка. За свідченням експертів провідними мотивами одержання вищої
освіти є бажання стати висококваліфікованими фахівцями в даній галузі (73%), джерело
матеріальних благ (64%), засіб самовираження, цікаве коло спілкування, бажання мати
цікаву роботу [3, с. 14]. Потрібно врахувати й той факт, що вступ до ВНЗ частина студентів
пов’язує з соціальною орієнтованістю на вищу освіту, а не зважений вибір професії як
можливість реалізації своїх інтересів. Через брак повної інформації про професію значна
кількість студентів не визначилась у своєму ставленні до професії, їхній вибір не має чіткої
професійної мотивації [4, с. 153]. Водночас, сила мотивації учіння освоєння вибраної
спеціальності з часом навчання знижується [2, с. 268], насторожує зростання прагматичної
орієнтації студентів, що пояснюється прагненням студентів до значного матеріального
благополуччя, не завжди завдяки високому рівню освіти та професіоналізму. З 1-го по 3-й
курс спостерігається поступове зниження дієвості позитивних мотивів навчальної діяльності,
в тому числі професійного, оскільки в студентів відсутнє бачення перспектив фахового
застосування знань, що вивчаються на молодших курсах; з 4-го курсу професійний мотив
знов набуває значущості [5, с. 11]. Однією з основних причин студенти називають
недосконалість навчально-виховного процесу.
Зважаючи на ці тенденції , стає зрозуміло, що навчальний процес необхідно скоригувати
так, щоб професійний мотив підкріплювався на всіх його етапах.
Мета статті – обгрунтувати доцільність інтеграції знань, зокрема природничоматематичних та професійно орієнтованих дисциплін, у формуванні мотивації учіння
студентами аграрного ВНЗ, що є першопричиною для здобуття знань, які відповідають усім
сучасним вимогам до майбутніх фахівців .
Виклад основного матеріалу. Відповідно до галузевих стандартів вищої школи,
навчальний план включає такі цикли: гуманітарної, соціально-економічної, природничонаукової (викладається на молодших курсах) і професійної та практичної підготовки (на
старших курсах) [6]. Тобто, професійно орієнтовані дисципліни є надбудовою, що
спирається на базу, сформовану з загальноосвітніх дисциплін. Підтверджуючи принцип
наступності в навчанні, загалом, дана система має низку переваг. Разом з тим, вона є
штучним бар’єром, що розриває реально існуючі зв’язки між науками та відповідними
дисциплінами. Роз’єднаність у викладанні фундаментальних та професійних знань,
домінуючий дисциплінарний підхід до змісту навчання, низький рівень проблемності,
відсутність в загальноосвітніх дисциплінах орієнтації на професійну діяльність негативно
впливають на професійну мотивацію навчання, а тим самим і на пізнавальний інтерес. Як
наслідок, значна частина студентів впевнена, що загальноосвітні дисципліни не наближають,
а віддаляють їх від оволодіння професійно важливими навичками та знаннями [2, с. 268]. Все
це приводить до формальності одержаних знань.
Як відомо, мотив є наслідком усвідомлення певної потреби, що розкривається в
інтересах, котрі задовольняються в процесі одержаної нової інформації. Навчання у ВНЗ – це
не лише процес засвоєння різнорідної суми знань, а насамперед знань, що дозволяють
здійснювати професійну діяльність, формування інтересу до обраного фаху, зокрема в
аграрній галузі.. Це підтверджується основним орієнтиром для викладача ВНЗ – галузевими
стандартами вищої освіти України. В освітньо – професійній програмі підготовки бакалавра
аграрного ВНЗ за напрямом „менеджмент” зазначається, що метою вивчення вищої
математики є „формування базових математичних знань для розв’язання задач у професійній
діяльності .., вміння математично формулювати економічні задачі”, мета теорії ймовірностей
і математичної статистики – „формування базових знань з основ застосування ймовірнісностатистичного апарату для розв’язання теоретичних і практичних економічних задач” [6].
Вимоги до системи освіти та професійної підготовки бакалавра за спеціальністю екологія,
містять такі, більш конкретизовані, пункти: „використовуючи диференціальні рівняння,
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складати прогнозну модель розвитку гео-екосистеми; використовуючи рівняння кривих n-го
порядку, будувати гіпсометричні профілі карти геологічного середовища, карти рельєфу; на
основі знань з оптичної фізики та електромагнітних коливань, використовувати оптичні та
механічні прилади для розв’язання екологічних задач щодо аналізу параметрів
навколишнього середовища...” [6].
Як бачимо, вивчення дисциплін природничо-математичного циклу значуще для студента
аграрного ВНЗ не тільки з метою розвитку інтелекту, набуття навичок загальнонаукового та
логічного мислення, а, насамперед, як засіб розв’язання та аналізу професійних задач,
математичного та фізичного дослідження прикладних завдань, складання математичних
моделей економічних, екологічних та ін. процесів в агропромисловому комплексі.
Підсумовуючи вищезгадане, робимо висновок, що оскільки природничо-математичні
дисципліни є непрофільними для підготовки відповідних фахівців, то в „чистому” вигляді, не
спроектовані на майбутню професійну діяльність, не відповідають вимогам до якості знань
спеціалістів, до того ж, не є мотивованими з огляду на майбутню професійну діяльність.
Отож, зрозуміло, що найкращим способом досягнення цієї мети, є вивчення дисциплін,
починаючи з I курсу, в комплексі та у всіх можливих взаємозв’язках.
Одним з засобів подолання суперечності між типовими навчальними предметними
програмами та комплексним характером вимог до спеціаліста в галузях АПК є застосування
різних видів інтеграції знань: гуманітарного, соціально-економічного, природничонаукового,
з одного боку, та професійно орієнтованого – з іншого.
Доцільність застосування інтеграції знань для подолання вказаних суперечностей
диктується і її психологічними передумовами: принципом асоціацій, принципом єдності
свідомості та діяльності, дуальністю системи навчання в ВНЗ (зв’язок виробництва та
професійної підготовки). Даний тип інтеграції відповідає таким принципам вузівського
навчання, як науковість, систематичність, зв’язок теорії з практикою, поєднання
індивідуального та колективного, єдність конкретного і абстрактного, доступність, міцність
знань, оптимізації обсягу навчальної інформації, системності освіти з урахуванням
внутрішньопредметних та міжпредметних логічних зв’язків, забезпечення монолітності
педагогічного процесу.
Цінність інтеграції знань полягає ще й в тому, що вона передбачає формування змісту
освіти на основі проблемного підходу, який спрямований на розвиток професійних та
особистісних якостей майбутнього фахівця. Зв’язки між знаннями з обраних предметів
встановлюються шляхом дидактичного обґрунтування та перетворення реально наявних
зв’язків між поняттями, явищами, науками [7, с. 21-22]. Таким чином, студент на занятті
одержує не відособлену порцію інформації, а розглядає ситуацію в усіх її можливих проявах
та різновидах.
За свідченням фахівців , первинним у науковому пізнанні, є образ (річ, предмет, явище
чи їх сукупність), тобто інтегратор. Він тримає у свідомості предмет вивчення і одночасно
конкретизується за рахунок встановлення зв’язків з уже відомим та з його функціональними
якостями [8, с. 5-6]. Оскільки природничо-математичні, соціально-економічні дисципліни в
ВНЗ рясніють абстрактними науковими поняттями: похідна, інтеграл, розмноження, рух,
інфляція, попит та ін., то їх варто „прив’язати” до конкретного об’єкта, враховуючи
майбутню спеціалізацію студента. В таблиці подано приклад конкретизації окремих понять
вищої математики для напрямків: менеджмент, екологія, агрономія.
За тим, що всі спеціальності стосуються галузей АПК, варто застосувати інтеграцію і
між спеціальними дисциплінами різних напрямків підготовки. Наприклад, доцільно провести
аналогії між темпами зміни економічних показників та темпами росту сільськогосподарських
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культур ( dx
), функціональною залежністю між ціною – попитом,
забрудненістю – смертністю, урожайністю – якістю грунтів (обернена пропорційність). Таким чином,
студент переконується в універсальності математичних методів, вчиться формалізувати,
опрацьовувати та інтерпретувати одержану інформацію.
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Оскільки на занятті з вищої математики використовуються поняття спеціальних
дисциплін, то їх слід зважено підбирати та детально пояснювати, враховуючи індивідуальні
та вікові особливості студентів. Також доцільними є консультації з відповідними фахівцями
інших кафедр. У даному випадку реалізується принцип випереджаючого навчання.
Разом з тим, доцільно нові поняття пов’язувати з вже закріпленими в свідомості. Хоч і
майбутні економісти не вивчають фізику, хімію, біологію, але специфіка аграрного ВНЗ
вимагає певного рівня обізнаності в цих дисциплінах. На нашу думку, окремі елементи знань
доцільно вінтегровувати в дисципліни що вивчаються. Наприклад, на основі фізичного
змісту похідної (швидкість руху), що розглядався в школі, можна перейти до її економічного
змісту (швидкість зміни функції попиту, пропозиції та ін.). Вивчаючи тему ”Елементи
комбінаторики”, доцільно розв’язати такі задачі: „Скільки різних пентапептидів можна
скласти з 8 амінокислотних залишків?” (

5

С8

), „Скільки ізомерів октапептидів можна скласти

Р8

з восьми амінокислотних залишків?” ( ). Таким чином реалізується принцип наступності в
навчанні.
Хоча питання інтеграції в вищій школі ще не набуло концептуальності, проте
спираючись на значні здобутки в загальноосвітній школі, ПТНЗ, де вже враховується
професійна орієнтація, можливо застосувати деякі варіанти інтеграції знань і у ВНЗ.
Наприклад, запропонований І.М. Козловською спосіб виділення базового загальноосвітнього
курсу (наприклад математика, фізика), який містить мінімальну кількість матеріалу, та
надбудова (змінна частина) – знання, що мають значення в формуванні професійних знань.
Тобто вивчаються ті знання, що мають конкретне призначення [7, с. 18]. Такий підхід
відкриває для педагога широкий спектр можливостей створення оптимальних умов для
усвідомлення студентами „необхідності” знань.
менеджмент

екологія
агрономія
Функціональна залежність
o ціна – попит
o хижак – жертва
o урожайність – якість ґрунтів
o інфляція – безробіття
o забрудненість – смертність o час – ураженість рослин
o прибуток
–
об’єм o концентрація
шкідливих хворобами
виробництва
речовин – відстань до джерела o час – ріст рослин
o прибуток – ціна
скиду
o час – водна та вітрова
o ціна – пропозиція
o зміна температури повітря – ерозія грунтів
o прибуток – вартість
час
o час – засвоєння поживних
o витрати – випуск
речовин
Похідна ( швидкість зміни, граничний ефект)
o Граничні витрати, ціни, o Швидкість зміни метеороло- o реакція культур на внесенприбуток
гічних факторів
ня добрив
o Швидкість зміни попиту, o Швидкість зміни технологій o залежність якості продукції
прибутку
виробництва
від зміни кліматичних умов
o Еластичність попиту
o Швидкість зміни чисельності o темп росту с.г. культур
o Темп зростання (спадання) популяцій
o динаміка вологості ґрунту
попиту, прибутку, витрат та o Динаміка хімічного забрудін.
нення ґрунтів
o Швидкість розмноження
бактерій
Інтеграл
o Сумарний випуск, прибуток o чисельність популяції
o Кількість шкідників
o Додаткова вартість
o рівень забрудненості
o Оцінка втрат біологічного
o Дисконтний прибуток
o Інтенсивність фотосинтезу врожаю
в рослині
o Моделювання
росту
і
o Кількість опадів
розвитку рослин
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Успішному здійсненню інтеграції на заняттях із загальноосвітніх дисциплін сприяє
зважене, обґрунтоване, доцільне використання завдань з професійною спрямованістю, що
відповідають віковим особливостям та рівню знань студентів. Такі завдання із
загальноосвітніх дисциплін за відношенням до спеціальних предметів по діляються на такі
типи: завдання, що відтворюють реальні професійні ситуації; завдання, що потребують
використання методів даної дисципліни для дослідження професійних процесів; завдання,
що використовують апарат даної дисципліни (наприклад, математичного). Форми
проведення такі: створення ситуацій з професійним спрямуванням; моделювання; спеціально
дібрані професійні ситуації в процесі розв’язування яких виявляється недостатність знань
для їхнього вирішення(випереджаюче навчання), аналіз конкретних професійних ситуацій, з
точки зору загальноосвітньої дисципліни, „мікро- ситуація” та ін. У математику або фізику,
найчастіше, вінтегровуються елементи знань із спеціальних дисциплін, саме через зміст
задач.
Наприклад, відповідно до типової програми з вищої математики, в курсі даної
дисципліни вивчається тема „ Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі
сталими коефіцієнтами”. На таких заняттях доцільно розглянути математичну модель
розповсюдження речовини в рухомому середовищі, що буде вивчатися в курсі наступних
дисциплін.
Якщо речовина або угруповування організмів розповсюджується в рухомому середовищі,
то
математична
модель
даного
процесу
або
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розповсюджуються в навколишньому середовищі; V  V x – швидкість вітру в повітряному
середовищі або швидкість течії в водному середовищі; f(x,c,t)- функція, що описує
інтенсивність джерел забруднень або швидкість їх перетворення; x,t- просторова та
часова координати.[9,с.168]
Увагу привертають окремі часткові випадки цього процесу .
У даному випадку 1-й та 2-й приклади належать до інваріантної частини курсу, що
вивчається студентами всіх спеціальностей ВНЗ, а 3-й приклад – до варіаційної, що має
практичне значення саме для даної спеціальності.
Подамо їх у вигляді таблиці:
Диференціальне рівняння на
Диференціальне рівняння на „мові”
”мові” екології
математики
1.Стаціонарна модель конвективної дифузії без джерел і перетворень
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2.Стаціонарна модель конвективної дифузії неконсервативних речовин
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3.Нестаціонарна конвективна дифузія неконсервативних речовин
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Повернемося до прикладу наведеного раніше. Поняття похідної є одним з базових
понять математичного аналізу, тому тему „Похідна та диференціал” мають засвоїти студенти
всіх спеціальностей, які вивчають вищу математику. До інваріантної частини належать
спільні питання для всіх спеціальностей: означення похідної та диференціала, механічний та
геометричний зміст похідної, знаходження похідних, основні теореми диференціального

359

числення, дослідження функцій та побудова їх графіків та ін. Варіаційною частиною є
інтерпретація похідної по відношенню до майбутньої спеціальності фахівця. Так, для
економічних спеціальностей доцільно розглянути ще й економічний зміст похідної:
маргінальну вартість, доход, прибуток; еластичність функції, які часто використовують у
розв’язанні економічних задач. Для екологів, агрономів важливою є задача хімічної кінетики,
в якій за допомогою похідної визначається швидкість хімічної реакції і ті проміжні й кінцеві
речовини, що утворюються під час протікання цих реакцій . Побудова динамічних моделей
екологічних процесів, тобто дослідження величин, що змінюються у часі, неможлива без
застосування похідної. Це швидкість розмноження популяції, поширення забруднень у
навколишньому середовищі та ін.
Застосування даного прийому вирішує ряд проблем: демонструє потрібність отриманих
знань, встановлює відповідність між символікою, позначеннями, ущільнює об’єм знань,
формує потребу в самостійному пошуку .
У формуванні позитивної мотивації значну роль відіграють навчальні ігри, що імітують
елементи професійної діяльності: ігрове проектування, рольові, ділові ігри. Така форма
навчання має ряд переваг: вільний вибір завдання, варіативність в методах розв’язування,
самостійність, колективна проблемно-пошукова діяльність, високий рівень задоволення.
Потрібно зазначити, що якісно підвищує результативність описаних педагогічних
технологій застосування інформаційних технологій в навчанні, що є невід’ємною складовою
сучасної професійної освіти [10, с. 114]. На сьогодні, ми використовуємо наймасовіші
інформаційні системи – Excel , Mathcad , „STATISTICA”. Причому, кожен пакет взаємно
доповнює один одного. Mathcad використовуємо для обчислень в чисельному і аналітичному
вигляді, Excel – для обробки інформації поданої в таблицях , „STATISTICA” – для
математико – статистичного аналізу процесів в АПК. Причому всі ці пакети дають
можливість подавати результати обчислень в вигляді дво – вимірних, три – вимірних
графіків, гістограм та ін. , які можна побачити під будь – яким кутом зору. Це дозволяє за
короткий час охопити значні об’єми якісної, нової інформації, спрямувати мислення на
пошук результатів, не відволікаючись на дублювання вже засвоєних знань та сформованих
умінь, прослідкувати досліджувані процеси в їхній динаміці, залежно від зміни вхідних та
вихідних даних в різних знакових системах та формах(аналітична, графічна, таблична),
моделювати реальні процеси. Залежно від рівня підготовленості викладача та студентів,
оснащеності відповідною технікою ВНЗ, комп’ютерні технології можна використовувати
епізодично, в окремих завданнях, темах; для вивчення окремих розділів; весь процес
навчання здійснювати за допомогою комп’ютера. Інформаційні технології, в даному
випадку, виступають в ролі „цементуючої” речовини в процесі інтеграції , а доступність ,
наочність, новизна інформації знімають психологічний бар’єр, формують додаткові мотиви
до навчання.
Очевидно, що постановка проблеми під новим, професійним, кутом зору, викликає
зацікавленість студента, породжує позитивні емоції та потреби в новій інформації.
Висновки. Отже, інтеграція загальноосвітніх та професійно-орієнтованих дисциплін в
аграрному ВНЗ надає нових рис навчально-освітньому процесу, що є значним чинником у
формуванні професійної мотивації, результатом якої є знання, що відповідають всім
нормативним вимогам до сучасного фахівця.
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Л.В. Липська
м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ
В ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
На даному етапі розвитку суспільства освіта в Україні перебуває в процесі свого
реформування. Невідповідність суспільним потребам та світовим досягненням, знецінення
престижу інтелектуальної діяльності, освіченості породжує завдання переходу до такої
системи підготовки спеціалістів, яка, відповідно до здібностей особистості, повинна
задовольнити її потреби у здобутті відповідного рівня освіти та стала б фактором розвитку
культури українського народу.
Під культурою розуміють рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень
оволодіння деякою галуззю знань чи діяльності (культура виробництва, праці, поводження,
спілкування, побуту, правова, моральна, естетична культура) [1]. Культура – це і деяка
сукупність матеріальних і духовних досягнень, які відображають історично досягнутий
рівень розвитку суспільства та втілюються в результатах продуктивної діяльності людини.
Культура – це сфера духовного життя суспільства, яка являє собою систему виховання,
навчання, духовної творчості, а також організації, що забезпечують їх функціонування –
школи, вищого навчального закладу (ВНЗ), музеї, театри і т.д. [2] Високий рівень культури
щодо юриста, який закінчує ВНЗ, передбачає тверді моральні переконання, широкий
кругозір, глибокі професійні знання, допитливість, працьовитість, творчий підхід до справи,
уміння систематично підвищувати свою кваліфікацію, застосовувати раціональні сучасні
прийоми пошуку, аналізу, добору, систематизації, узагальнення та використання інформації.
Нові соціально-економічні умови, які формуються у сучасному суспільстві, вимагають
від правознавця здатностей самостійно робити вибір, ставити та реалізовувати цілі,
планувати власну діяльність у нестандартних ситуаціях, знання іноземних мов.
Одним із важливих компонентів культури юриста сьогодні є інформаційна культура. Формування
інформаційної культури є однією з головних задач сучасного суспільства, оскільки:
по-перше, вона визначає соціально необхідний рівень інформованості майбутнього
юриста, відповідний рівню розвитку суспільства;
по-друге, вона формує систему ціннісних орієнтацій, які виявляються у відборі
циркулюючої інформації, її оцінці, критичному осмисленні;
по-третє, інформаційно-культурне середовище сприяє засвоєнню юристом знань і
цінностей у формі переважаючих в дану епоху стереотипів.
Безпосереднім помічником в становленні та вихованні інформаційної культури особи
майбутнього правознавця сьогодні виступають нові інформаційні технології.
Основи інформаційної культури юриста мають загальноосвітнє та загальнокультурне
значення, визначають мінімальний обов’язковий обсяг знань, умінь і навичок у галузі
інформаційних технологій, які повинні формуватися, у першу чергу, з урахуванням
специфіки спрямованості навчання при вивченні юридичних дисциплін та іноземної мови.
Підготовка фахівця юриспруденції із заданим рівнем інформаційної культури, здатного
вирішувати професійні задачі в сучасному інформаційно-правовому просторі, є основним
завданням вищої школи, яку забезпечує заданий напрям професійної підготовки юриста в
лінгвістичному вищому навчальному закладі. Майбутні юристи в Київському національному
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лінгвістичному університеті набувають професійної підготовки в галузі правознавства та
вивчають одну або (за бажанням) дві іноземні мови.
Фахово-інформатична компетентність інтегрує в собі професійні теоретичні знання, особистісні
якості та практичні вміння у сфері ІКТ, що забезпечує успішне розв’язання нестандартних завдань чи
ситуацій професійної діяльності з безпосереднім використанням ІКТ [4].
Зміст
професійної
компетентності
юриста
визначається
кваліфікаційною
характеристикою спеціаліста, тобто переліком загальних вимог на рівні теоретичного та
практичного досвіду [3]. В ЛВНЗ професійна підготовка майбутнього правознавця зі знанням
іноземних мов передбачає широкі знання методологічних засад і структурованих знань, які
визначають компетентність як юриста так і перекладача. Важливе значення в цьому
практичному процесі має застосування ІКТ, а саме визначеної сукупності фаховоінформатичної компетентності. Зокрема:
• створення ділових документів українською та іноземними мовами (листів, резюме,
заяв, наказів, розпоряджень та ін), а також процесуальних документів (договорів, скарг,
позовів, нотаріальних актів) засобами текстового редактора;
• створення та використання активних шаблонів документів;
• застосування електронних таблиць для проведення обчислень та графічного
представлення даних;
• планування робочого часу;
• створення електронних презентацій декількома мовами;
• створення електронних баз даних;
• користування службами мережі Інтернет з використанням матеріалів вітчизняних і
зарубіжних сайтів;
• формування запитів та цілеспрямований пошук інформації юридичного спрямування
різними мовами в мережі Інтернет;
• робота зі спеціалізованими україномовними та іншомовними інформаційнопошуковими системами, базами даних та знань;
• використання офісної оргтехніки;
• виконання машинного перекладу іншомовних юридичних документів.
Питання використання засобів інформаційних технологій в процесі професійної підготовки
фахівця у області права відображені в працях В.В. Крилова, Н.С. Польового, С.І. Цвєткова,
Х.А. Андріашина, С.Я. Казанцева, С.В. Симоновича, М.М. Рассолова, В.Д. Елькіна, С.М. Шахрая і ін.
Проблемі розробки методологічної основи використовування інформаційних технологій в процесі
навчання присвячені роботи Н.Є. Астаф’євої, А.Л. Денісової, А.А. Кузнєцова, Н.В. Молоткастої,
І.В. Роберт, Н.К. Солопової, М.С. Чванової і ін.
Не дивлячись на теоретичні досягнення вчених у області професійної підготовки
фахівців щодо використання засобів ІКТ, питання підготовки майбутніх юридичних кадрів зі
знанням іноземних мов в ВЛНЗ, здатних працювати в умовах сучасного інформаційноправового простору, вимагають додаткового дослідження.
Для забезпечення рівня інформаційної культури правознавця зі знанням іноземної мови в
ЛВНЗ навчання роботи з засобами інформаційних технологій проходить в процесі вивчення
циклу дисциплін «Правова інформатика».
Концепція модульно-рейтингового навчання являє собою систему основних ідей,
принципів навчання відповідно до основної мети освіти в нових економічних умовах –
підготовки особистості фахівця, конкурентноздатного в умовах ринку праці, який володіє
діловими якостями, які забезпечують здатність вирішувати професійні та зв’язані з іншими
видами діяльності завдання та здатного до систематичного розвитку свого творчого
потенціалу. Модульно-рейтингова організація системи циклу дисциплін «Правова
інформатика» дозволяє швидко реагувати на постійні зміни та стрімкий розвиток в області
інформаційних технологій, змінювати зміст навчання, при введені нових версій програмного
забезпечення.
Зміст навчально-виховної системи циклу дисциплін «Правова інформатика»
організований за допомогою модульно-рейтингової системи, де кожен модуль представляє
логічно завершений блок дидактичних одиниць даної освітньої області. Зв’язок між
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модулями, їх послідовність, інваріантна і варіативна складові визначають логіку оволодіння
спеціальністю юриспруденція позицій системної інформатизації професійної діяльності.
Кожен модуль містить окремий субмодуль основних понять і визначень, що дозволяє
сформувати систему базових понять у області правової інформатики, і субмодулі
спеціальних знань, необхідних для вирішення професіонально орієнтованих завдань.
Структура змісту модульно-рейтингової системи вивчення циклу дисциплін «Правова
інформатика» включає:
• Офісна техніка в роботі юриста.
• Підготовка ділових документів засобами Microsoft Office.
• Застосування електронних таблиць.
• Пошук інформації в мережі Інтернет.
• Системи управління базами даних.
• Створення електронних презентацій.
• Правові інформаційні системи. АРМ юриста.
• Машинний переклад юридичних документів.
В змісті навчально-виховної системи циклу дисциплін «Правова інформатика» в
лінгвістичних ВНЗ повинні адекватно відображатись:
• сучасні тенденції формування та позиціонування сучасного інформаційно-правового простору;
• сучасні досягнення у сфері ІКТ;
• засоби забезпечення інформаційної безпеки;
• нормативно-правову базу, яка регламентує процеси інформаційної взаємодії різних
сфер економіки.
Організація навчально-інформаційного професійно-орієнтованного середовища системи
циклу дисциплін «Правова інформатика» сприятиме використанню в процесі навчання
професіонально орієнтованих завдань і спеціальних комп’ютерних програм, розроблених для
вирішення конкретних юридичних завдань.
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В.А. Лівенцова
м. Донецьк
ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИДАКТИЧНІ УМОВИ МОТИВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Проблема формування мотивації навчальної діяльності є однією з найактуальніших у
педагогіці вищої школи. Адже саме рівень пізнавальної активності студентів значною мірою
визначає ефективність навчального процесу, формування професійної компетентності
майбутніх спеціалістів. Жоден, навіть висококваліфікований викладач, не може
розраховувати на успіх, якщо його дидактичні зусилля не будуть підкріплені внутрішньо
мотивованою пізнавальною активністю студентів. У цьому зв’язку особливого значення
набуває розвиток мотиваційної сфери студентів, формування внутрішніх стимулів їх
пізнавальної діяльності.
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Комплексність, теоретична і практична значущість проблеми формування навчальної мотивації
визначили широту та інтенсивність її дослідження у психології та педагогіці. Зокрема, значна увага
приділялася вивченню природи мотивів (В.Г. Асєєв, Л.І. Божович, Є.П. Ільїн, М.В. Матюхіна,
С.Г. Москвичов та ін.), закономірностей розвитку мотиваційної сфери особистості (Л.І. Божович,
В.К. Вілюнас, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.). Робилися спроби дослідити
шляхи і методи формування мотивів учіння (В.Г. Асєєв, М.В. Гамезо, С.Т. Григорян,
О.К. Дусавицький, В.Г. Леонтьєв, А.К. Маркова, В.Ф. Моргун та ін.). У психолого-педагогічній
літературі обґрунтовано кілька підходів до формування мотиваційного компонента навчальної
діяльності студентів. Найбільш поширеною є позиція, згідно з якою мотиваційне забезпечення
навчальної діяльності студентів має здійснюватися шляхом формування у них комплексу
конкретних мотивів учіння (B.C. Ільїн, В.М. Максимова, Ю.В. Куль, Г.І. Щукіна, Р. Гарднер,
В. Ламберт). Такий підхід, на нашу думку, недостатньо відображає цілісність навчального процесу,
який потребує мотиваційного забезпечення усіх його компонентів. Більш продуктивною виглядає
концепція, згідно з якою ефективна організація навчальної діяльності неможлива без мотиваційного
супроводу, який визначає динаміку й спрямованість навчальної діяльності студентів (О.С. Гребенюк,
І.В. Московська, Ю.К. Чернова, Р. Ріпл).
Мета даної статті полягає в теоретичному обґрунтуванні особливостей і педагогічних
умов мотиваційного забезпечення навчальної діяльності студентів вищих навчальних
закладів.
У дисертаційних дослідженнях, виконаних протягом останніх років, запропоновано
декілька підходів до формування мотивації навчальної діяльності учнів і студентів [1; 6; 7;
8 та ін.]. Зокрема, І.Б. Красноголова, досліджуючи проблему формування навчальної
мотивації студентів у процесі вивчення іноземної мови, виділила низку педагогічних умов
розвитку пізнавальних, комунікативних мотивів і мотивів професійного досягнення:
стимулювання розвитку професійних уявлень студентів; чітке визначення та усвідомлення
кінцевої мети учіння; усвідомлення практичної значущості та зв’язку з кінцевою метою
кожного окремо взятого заняття та виду роботи; використання репродуктивно-виконавчої
та проблемно-розвиваючої стратегій введення мети учіння, при наданні переваг останній;
оволодіння способами пізнавальної діяльності в умовах надання комунікативності всьому
практичному курсу англійської мови; використання емоційно-оціночних суджень
викладача як індикатора об’єктивного рівня досягнень студента в діяльності учіння
англійської мови, з метою зняття негативних переживань під час занять та формування
стійкого позитивного ставлення до предмета [6].
Н.Б. Бондаренко вважає, що формування мотивів вивчення іноземної мови можливе,
якщо в навчальному процесі будуть реалізовані такі педагогічні умови: процес мотивації
навчання матиме комплексний характер і враховуватиме потреби учнів у самовизначенні,
самовираженні та самоствердженні в колективі однолітків; навчальна діяльність
впливатиме на характер мотивації опосередковано через особистість учителя, актуалізацію
реально існуючих мотивів і через свідоме розуміння учнями цілей, що будуть формуватися
в ході процесу навчання, його змістом, організацією, використанням адекватних засобів
викладання предмету; організація процесу навчання забезпечуватиме суб’єктно-суб’єктну
взаємодію і спілкування вчителя з учнями, сприяти інтелектуальній, емоційній та
мовленнєвій активності учнів у процесі сприйняття, тренування та вживання тематичного
матеріалу; у процесі опанування учнями іноземної мови вчителем будуть створюватись
ситуації успіху, як умова переростання позитивного ставлення до навчання в активне та
формування в суб’єкта діяльності прагнення підвищити свій рівень знань та умінь [1].
Т.І. Левченко мотиваційні ресурси навчальної діяльності, спрямованої на засвоєння
іноземної мови, вбачає у: відмові від уніфікованих моделей навчання, що ігнорують
особистісні характеристики суб’єкта навчальної діяльності; гнучкості побудови
навчального процесу, варіативності його компонентів, зумовлених природою мотиваційноспонукальної сфери суб’єкта навчання; відповідності змістовної сторони процесу
мотиваційним орієнтаціям учнів; мотиваційній забезпеченості навчального процесу;
пристосуванні конкретних навчальних дій до певного суб’єкта; створенні режиму
діяльності, адекватного мотиваційному підтексту навчання [7].
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У кандидатській дисертації В.М. Тимошенко розглядаються психологічні особливості
формування мотивації досягнення майбутніх вчителів у процесі вивчення іноземної мови
[8]. На думку дослідниці, провідними умовами формування мотивації досягнення
майбутніх вчителів у процесі вивчення іноземної мови є: навчання на оптимальному рівні
складності; індивідуалізація процесу навчання з метою надання можливості кожному
студентові відчути власний успіх; використання педагогічної оцінки як об’єктивного
показника індивідуальних досягнень суб’єкта.
А.О. Вербицький у розробленій ним концепції контекстного навчання основний шлях
формування мотивації навчальної діяльності студентів вбачає в моделюванні за допомогою
системи дидактичних форм, методів і засобів предметного і соціального змісту майбутньої
професійної діяльності [3]. Найбільш адекватними для цього визнаються активні форми і
методи навчання: аналіз конкретних ситуацій, розв`язування професійних задач, проблемні
методи, ділові та рольові ігри, науково-дослідницька робота, професійна практика,
стажування та ін. В усіх цих формах і методах тією чи іншою мірою мають бути
представлені реальні особливості майбутньої професійної діяльності, що значною мірою
знімає труднощі мотиваційного забезпечення учіння. Навчальна діяльність набуває для
студентів особистісного смислу, оскільки в ній проглядаються ознаки майбутньої професії,
створюються реальні можливості для переходу від пізнавальної мотивації до професійної.
Таким чином, поняття “професійний контекст“ виступає смислоутворюючою категорією,
що забезпечує особистісне включення студентів до процесу пізнання і професійного
становлення.
В.Я. Ляудіс запропонувала підхід, який дає змогу розглядати розвиток особистості у
процесі учіння в єдності інтелектуальної й мотиваційно-смислової сфер [9]. Сутність цього
підходу полягає в обґрунтуванні категорії спільної продуктивної навчальної діяльності
викладача і студентів. Автор виходить з того, що в навчальній діяльності, як і в будь-якій
іншій соціальній за своєю суттю діяльності, провідну роль відіграють різноманітні форми
взаємодії викладача зі студентами і студентів між собою. Без їх педагогічної підтримки
навчальна діяльність втрачає особистісний смисл і, відповідно, мотивацію. Тому в процесі
навчання має забезпечуватися поступова зміна форм взаємодії, їх розвиток від
максимальної допомоги викладача студентам у розв’язанні навчальних завдань до
послідовного зростання власної активності студентів аж до повної саморегуляції
навчальних дій і формування позиції партнерства з викладачем. З усіх можливих моделей
організації спільної навчальної діяльності найпродуктивнішою з погляду формування
навчальної мотивації виявилася та, в якій “засвоєння знань передбачає організацію процесу
спільного розв`язання творчих задач“ [9, с. 112]. Така взаємодія з самого початку захоплює
як викладачів, так і студентів, спричиняє виникнення позитивних емоцій і формування
особистісного смислу учіння. В ході розв’язання творчих завдань позиції суб’єктів
навчання є рівноправними, оскільки ні студенти, ні викладач не володіє готовим
розв’язком. Спонукальна функція творчих задач підтримується за рахунок поступового
підвищення їх складності і соціальної значущості. Завдяки цьому розширюється
смислоутворююча функція мотиву творчих досягнень і забезпечується його провідна роль
по відношенню до інших мотивів учіння, а також підтримується протягом усього навчання
мотивація співробітництва і міжособистісних взаємостосунків. Особливо підкреслюється,
що «не самі по собі творчі задачі, а вся ситуація спільних продуктивних дій по їх
розв`язанню забезпечує формування повноцінної функціональної структури учіння, в якій
провідну роль відіграє мотиваційно-смислова сфера» [9, с. 161].
У кожному з розглянутих вище загальних підходів проблема цілеспрямованого
формування навчальної мотивації розглядається під особливим кутом зору, внаслідок чого
пропонуються різні шляхи її розв`язання. Своєрідний парадокс полягає у тому, що,
вказуючи на полімотивований характер навчальної діяльності, дослідники здебільшого
орієнтуються на формування мотивів якогось одного типу: пізнавальних, навчальнопізнавальних, професійних, досягнення тощо. На наш погляд, у розвитку навчальної
мотивації необхідний комплексний підхід, який передбачає мотиваційне забезпечення всіх
компонентів навчальної діяльності студентів.

365

Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності ми розглядаємо як розгорнутий в часі
мотиваційний супровід, певну послідовність мотиваційних станів, що змінюють один
одного, коли кожному елементу навчальної діяльності відповідає його мотиваційний
компонент. Теоретичний аналіз дає змогу виділити такі елементи мотиваційного супроводу
навчальної діяльності студентів: зосередження їх уваги на навчальній ситуації; одержання
ними інформації про предмет потреби (актуалізація потреби); усвідомлення потреби (вибір
мотиву); вибір рішення (постановка мети); прагнення до мети (здійснення навчальних дій);
одержання оперативної інформації, що коректує дії (підкріплення впевненості у своїх діях);
самооцінка процесу й результату діяльності (емоційне ставлення до діяльності).
З’ясування сутності мотиваційного забезпечення навчання дозволяє перейти до
виявлення й обґрунтування особливостей мотиваційного супроводу навчальної діяльності
студентів вищих навчальних закладів. Одна з таких особливостей визначається тим, що зі
вступом до вузу студент із позиції того, кого навчають, переходить у позицію того, хто
навчається. Його навчальна діяльність набуває всіх ознак діяльності дорослої людини. Такий
висновок ґрунтується на основних положеннях андрагогіки (П. Джарвіс, М. Кноулз, P. Сміт),
які полягають у наступному:
– дорослий, що навчається, має життєвий досвід, який може бути використаний як
важливе джерело навчання;
– дорослий чітко усвідомлює зміст своєї діяльності, розуміє, що навчається для
вирішення важливої життєвої проблеми, для досягнення конкретної мети, поставленої ним
самим;
– дорослий розраховує на невідкладне застосування отриманих у ході навчання знань,
умінь, навичок і якостей.
Ці особливості повинні враховуватися під час визначення дидактичних умов
мотиваційного забезпечення навчальної діяльності студентів, розробки технології її
мотиваційного супроводу.
Важливою особливістю мотиваційного забезпечення навчальної діяльності студентів є також
професійна спрямованість їх навчання (Н.В. Кузьміна, О.М. Сейтешев, В.А. Сластьонін,
О.І. Щербаков), що полягає в інтеграції спонукань, пов’язаних з навчальною й професійною
діяльністю, на основі взаємних трансформацій пізнавальних і професійних мотивів
(А.О. Вербицький, Н.О. Бакшаєва). Професійна спрямованість навчання сприяє усвідомленню
студентами важливості знань для успішного оволодіння професією, їх необхідності для
орієнтування в ситуаціях майбутньої діяльності, що у свою чергу формує потребу в оволодінні
практичними уміннями й навичками.
Оскільки дослідження проблеми мотиваційного забезпечення навчальної діяльності студентів
здійснювалося нами у процесі вивчення іноземної мови, то остання також накладала відбиток на
організацію навчального процесу і його мотиваційний супровід. Зокрема, важливу роль у
формуванні мотивації вивчення іноземної мови відіграє комунікативна спрямованість навчального
процесу (В.А. Артемов, І.Я. Зимня, О.О. Леонтьєв, Є.І. Пасов, Ю.А. Сорокін, Є.Ф. Тарасов). У ході
вивчення іноземної мови студенти засвоюють не знання основ наук, а формують уміння й навички
використання чужої мови як засобу спілкування, одержання нової інформації.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, педагогічного
досвіду дав змогу виявити дидактичні умови мотиваційного забезпечення навчальної
діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови. Під дидактичними умовами ми
розуміємо забезпечення навчальної діяльності студентів певними засобами педагогічного
впливу, а саме: номенклатурою цілей навчально-виховного процесу, критеріями відбору й
структурування навчального матеріалу, принципами відбору методів і засобів навчання,
діагностичних методик. Визначення дидактичних умов ґрунтувалося на виявленій у ході
аналізу наукової літератури тенденції сучасної вищої освіти до пошуку нетрадиційної
дидактичної моделі, що розширювала б можливості для реалізації творчого потенціалу як
викладача, так і студентів в умовах переносу акцентів з навчання під керівництвом викладача
на самоосвіту (О. Виханський, М.П. Медведєв, М. Рац) і переорієнтації педагогічної
парадигми на ціннісний, гуманістичний підхід (І. Багаєва, В.О. Сластьонін, Є.М. Шиянов).
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Аналіз педагогічного досвіду з мотиваційного забезпечення навчальної діяльності
студентів (як позитивних тенденцій, так і причин утруднень і недоліків) здійснювався на
основі відомого положення Ю.К. Бабанського про те, що діяльність педагога найбільш
плідна, якщо реалізує цільову, діагностичну, спонукальну, формуючу й коригуючу функції.
Особливе місце в системі дидактичних умов мотиваційного забезпечення навчальної
діяльності студентів посідає цілепокладання. Внаслідок теоретичного аналізу нами
визначена номенклатура цілей педагогічного супроводу: створення умов для самоуправління
увагою студентів; створення умов для формування в студентів особистісного смислу
навчальної діяльності (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв) шляхом розкриття її значущості
(Л.Б. Ітельсон, М.Ф. Добринін) (на заняттях з іноземної мови це розкриття колективної,
соціальної, практичної, естетичної, світоглядної значущості); формування навичок
навчальної праці як однієї з умов розвитку мовленнєвих умінь і навичок (B.C. Мерлін);
створення позитивного емоційного фону як одного з факторів розвитку мотивації
досягнення; стимулювання й підкріплення актуальних мотиваційних станів на інших
заняттях у подібних ситуаціях; проектування навчальної діяльності студентів відповідно до
мотиваційного забезпечення (розвиток процесуальної сторони мотивації); формування в
студентів дискретної мотивації через вироблення вмінь і навичок навчальної праці,
удосконалення продуктивного мислення, інтелектуальних умінь і навичок іншомовного
спілкування; спільна зі студентами розробка цілей занять; використання змісту навчального
матеріалу, форм і методів, що сприяють активізації навчальної діяльності студентів на
заняттях.
Проектування технології мотиваційного забезпечення навчальної діяльності студентів
здійснювалося на основі наукових поглядів В.П. Беспалька, М.І. Махмутова, Г.К. Селевка.
При цьому враховувалися такі компоненти педагогічної технології: цілі, що визначають, чого
слід досягти за допомогою даної технології; діагностичні засоби, які допомагають
контролювати процес і результати педагогічного впливу; педагогічні засоби, які
забезпечують мотиваційний супровід студентів.
У номенклатуру цілей технології мотиваційного забезпечення навчальної діяльності
студентів ми включили такі складові: керування увагою студентів; розвиток основних сфер
індивідуальності (інтелектуальної, мотиваційної, емоційної); розвиток навичок навчальної
діяльності.
Як діагностичні засоби технології мотиваційного забезпечення для аналізу структурного
змісту мотивів навчальної діяльності студентів ми обрали: шкалювання мотивів навчання;
спостереження за розвитком компонентів мотиваційного забезпечення з використанням
аналітичних схем; шкала самоуправління увагою; спеціальні завдання для діагностики
вибору мотивів; анкетування як метод дослідження цілепокладання; бесіди зі студентами.
Визначаючи педагогічні засоби технології мотиваційного забезпечення навчальної
діяльності студентів на заняттях з іноземної мови, ми виділили комплекс спеціальних
дидактичних прийомів і методів:
– подання навчального матеріалу у вигляді мовних завдань;
– структурування навчального матеріалу з урахуванням його новизни, актуальності,
проблемності, відповідності рівню підготовки студентів певної групи;
– забезпечення балансу різних видів діяльності студентів; комунікативна спрямованість
навчального матеріалу; забезпечення інтересу студентів до змісту пропонованих текстів;
співвіднесення рівня засвоєння навчального матеріалу з методами його викладання;
забезпечення діалогічної спрямованості спілкування викладача зі студентами: створення
ситуацій успіху, надання допомоги під час виконання різних завдань на заняттях,
використання апперцепції (зв’язку з життєвим досвідом студентів), змістовна оцінка,
взаємний контроль студентів;
– використання інтерактивних методів навчання, таких, як дискусії, розв’язання
проблем, рольові й ділові ігри, написання звітів, рекламних оголошень, спільне зі студентами
написання ділових листів, проектів, спільне коректування письмових робіт.
Експериментальна перевірка технології мотиваційного забезпечення навчальної
діяльності студентів здійснювалася в процесі вивчення іноземної мови в Донецькому
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інституті соціальної політики. Відповідно до гіпотези експерименту систематична
організація викладачем навчальної діяльності студентів у відповідності зі структурою
мотиваційного забезпечення сприятиме розвитку їх навчальної мотивації.
Проведення експерименту включало кілька етапів. На першому етапі здійснювалось
систематичне спостереження за діями студентів під час практичних занять з іноземної мови,
консультацій, у ході перевірки домашніх завдань, під час заліків і іспитів. Спостереження
супроводжувалося бесідами зі студентами, у процесі яких уточнювалося їхнє ставлення до
навчального предмета, цільові настанови на заняттях, умотивованість дій при підготовці до
різного роду завдань. Внаслідок такої роботи були розроблені анкети для опитування
викладачів і студентів.
На другому етапі був реалізований констатуючий етап експериментального дослідження.
Проведене на кафедрі іноземної мови анкетування дозволило з’ясувати ставлення викладачів
до проблеми мотиваційного забезпечення навчальної діяльності студентів. На цьому ж етапі
було діагностовано рівень навчальної мотивації студентів з першого по четвертий курси, що
дало загальну картину розвитку мотивації їх навчальної діяльності.
На третьому етапі проводився формуючий експеримент, у якому взяли участь 2
експериментальні й 2 контрольні групи (усього 60 студентів). У ході педагогічного
експерименту був використаний комплекс методів і засобів мотиваційного забезпечення
навчальної діяльності, включаючи прийоми відбору й структурування навчального
матеріалу, прийоми спілкування зі студентами, спеціальні завдання й вправи, різні форми
проведення практичних занять (колективні, групові, індивідуальні).
На четвертому етапі експериментальної роботи проводилася діагностика елементів
мотиваційного забезпечення навчальної діяльності студентів. У результаті були отримані
статистично значущі дані, які свідчать про те, що технологія мотиваційного забезпечення
навчальної діяльності студентів може успішно застосовуватися в процесі вивчення іноземної
мови у вищих навчальних закладах. Застосування технології мотиваційного забезпечення
навчальної діяльності студентів з використанням всієї системи діагностичних і педагогічних
прийомів і засобів засвідчило, що відбулися якісні та кількісні зміни в мотиваційній сфері
студентів. Студенти експериментальних груп почали більш усвідомлено ставитися до
виконуваних навчальних дій, покращилася їхня здатність керувати своєю увагою, зміцнилося
прагнення до постановки власних навчальних завдань на заняттях. Внаслідок змін у
мотиваційній сфері й розвитку елементів мотиваційного забезпечення в студентів
експериментальних груп покращився також емоційний стан під час занять, з’явилося
стабільне почуття задоволеності результатами своєї навчальної діяльності.
Отримані внаслідок проведеного дослідження результати дозволяють зробити висновок,
що врахування у діяльності викладача особливостей мотиваційного забезпечення навчальної
діяльності студентів, дидактичних умов його реалізації може стати одним з дієвих факторів
підвищення ефективності навчального процесу у вузі.
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В.Т. Лозовецька
м. Київ
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО
ФАХІВЦЯ ВИРОБНИЦТВА
Соціально-економічні зміни в різних галузях економіки нашої держави спричинили
істотні зміни у професійній підготовці фахівців різного профілю. Моніторинг ринку праці
свідчить про потребу, перш за все, у фахівцях технічного напряму, професійна діяльність
яких пов’язана із забезпеченням конкретного виробництва.
На думку соціологів, економістів розвинутих країн світу найважливішими ознаками
моделі сучасного фахівця є компетентність, що зорієнтовано на ефективність здійснення
професійної праці, прийняття нестандартних управлінських рішень у забезпеченні
конкурентоспроможності фірми, підприємства, установи.
Сучасна професійна діяльність фахівця окреслює ступінь підготовки фахівця до
реалізації конкретних професійних завдань. Безумовно, для опанування відповідними
знаннями і вміннями потрібен певний особистісний потенціал, професійна компетентність,
що скеровані на реальні професійні ситуаційні умови:
 самостійну організацію праці;
 професійну культуру;
 творчі особистісні якості у розв’язанні нетипових завдань.
Однаково важливим в сучасних умовах праці є, перш за все, оцінка особистісних
можливостей, планування власного професійного розвитку в тому чи іншому напрямку
діяльності, пристосування до актуальних умов праці, котрі передбачені керівництвом фірми,
підприємства, установи.
Нові економічні і соціальні реалії вказують, що в близькому і в далекому майбутньому люди
будуть багато разів змінювати місце праці, виконуючи свої функції на інженерно-економічному
рівні. Все це потребує відповідної компетентності у здійсненні професійних дій.
Отже, дослідження практичних аспектів формування компетентності фахівця є актуальною
професійно-педагогічною проблемою.
Об’єктом дослідження є процес формування професійної підготовки сучасного фахівця
виробництва.
Предметом дослідження є форми та методи професійного навчання, зорієнтовані на
компетентність.
Завдання дослідження полягають в обґрунтуванні практичних аспектів професійного
становлення фахівця в нових умовах праці.
Компетентність передбачає, перш за все, здатність фахівця забезпечувати
конкурентоспроможність продукту праці, дотримання етики професійних взаємовідносин.
У більшості країн, що реформують системи підготовки фахівців, компетентність
включає такі основні компоненти:
 виконання індивідуальних обов’язків на робочому місці;
 виконання суміжних професійних обов’язків у межах виробничої дільниці;
 здатність знаходити рішення в неординарних ситуаціях;
 здатність брати на себе відповідальність за результати роботи і її удосконалення;
 здатність застосовувати навички і знання в інших умовах і іншій обстановці,
розв’язуючи складні типові і нетипові виробничі завдання [2].
Іншими словами, компетентному фахівцю мають бути властиві, перш за все:
 ефективність на робочому місці (продуктивність, якість, адаптація до змін, внесок у
досягнення загальних цілей компанії, безпека праці, захист навколишнього середовища і т.п.);
 мобільність у межах підприємства і сектора (гнучкість, багатопрофільність,
самовдосконалення, навчання на робочому місці і з відривом від роботи);
 розвиток персональних якостей і базових знань і навичок, які необхідні для успішної
роботи на будь-якому робочому місці фірми, підприємства, установи.
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Наш досвід свідчить, що важливим у реалізації практичних аспектів навчання,
зорієнтованого на компетентність, є:
 інтеграція з реальним виробництвом, підвищення ролі підприємств у процесі
підготовки кадрів;
 гнучкість професійної підготовки, з урахуванням індивідуального підходу до
студентів;
 розробка моделей професійної компетентності посад молодшого спеціаліста на основі
виробничих завдань його діяльності;
 формування професійних знань і умінь щодо вирішення виробничих ситуацій і
проблем, розв’язання реальних виробничих завдань,
 формування професійної самостійності у виборі рішень і пропозицій щодо
ефективного розв’язання типових і нетипових виробничих задач, відповідальності за
кінцевий результат праці [1, c.225-256].
Ми вважаємо, що професійне навчання за таким підходом створює необхідні психологопедагогічні умови для формування сучасних ринкових реалій, професійного мислення
майбутнього фахівця щодо його ефективної праці в нових соціально-економічних умовах.
Наш досвід свідчить, що визначальним у цьому є застосування діяльнісного підходу з
дотриманням таких основних положень:
 професійна підготовка фахівця має здійснюватися з урахуванням соціально-економічних та
професійних вимог виробництва, орієнтуватися на високий професіоналізм, конкурентоспроможність
фахівців на ринку праці, творче застосування знань і умінь, їх гнучкість і мобільність у розв’язанні
виробничих завдань, внутрішню потребу у неперервній професійній освіті;
 основою професійного навчання як системного утворення мають бути положення
інтеграції науки, освіти і виробництва за умови пошуково-дослідницької діяльності майбутнього
фахівця на всіх етапах його підготовки. Це потребує ґрунтовного вивчення його професійної
діяльності з урахуванням визначеної системи професійних умінь, особливостей побудови
змістового забезпечення цієї системи та реалізації змісту навчання за допомогою відповідних
навчально-виробничих задач;
 професійна підготовка має передбачати формування фахівця з високим рівнем професійної
компетентності. Це зумовлює необхідність функціонального дослідження змістового забезпечення
професійного навчання з урахуванням виробничих функцій фахівця, визначення відповідних
узагальнюючих завдань професійної діяльності, засобів їх ігрового відтворення у навчальному
процесі, що дасть змогу майбутньому фахівцю досягати високого рівня професійної
компетентності;
 ефективну професійну підготовку фахівця може забезпечити педагогічна система, яка
передбачає розв’язання в навчальному процесі реальних виробничих проблем та завдань. Для
цього потрібне ґрунтовне вивчення типових і нетипових задач і завдань діяльності фахівця,
професійних проблем та ситуацій, створення тематики професійних завдань дослідницького типу
з подальшою їх конкретизацією і реалізацією стосовно реальних виробничих умов. Важливим є
застосування ігрових форм моделювання різнобічних аспектів реальної професійної діяльності
фахівця на всіх етапах його підготовки;
 формування функціональних професійних умінь фахівця здійснюється більш ефективно в
реальних умовах праці на основі виконання дослідницьких професійних завдань, що
передбачають розв’язання конкретних виробничих проблем та ситуацій [1, c.15-21].
Практична підготовка є найважливішим етапом у забезпеченні
компетентності
сучасного фахівця.
Ми вважаємо, що ефективність формування його реальних професійних здатностей
значною мірою забезпечується завдяки інтеграції навчання та реальної діяльності. Важливим
у визначенні концептуальних засад інтеграції є спрямування форм та методів навчання на
компетентність за умови ґрунтовного відтворення конкретної функціональної діяльності
фахівця, особливостей його праці в певній галузі.
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Слід зазначити, що побудова відповідного змісту практичного навчання має передбачати
змістове забезпечення системи функціональних умінь фахівця стосовно реальних посад на
виробництві [1, c.61-82].
Практична підготовка фахівця, як правило, здійснюється шляхом проведення
практичних, лабораторних та лабораторно-практичних занять, практик і курсового
проектування. Вона передбачає розширення і поглиблення знань навчальних дисциплін,
вивчення професійних ситуацій та проблем, умов праці, удосконалення початкових умінь та
набуття нових, засвоєння відповідних професійних методик і правил, перевірку окремих
зв’язків і достовірність набутих теоретичних знань.
Спираючись на класифікацію методів професійного навчання, розроблену
С.Я. Батишевим, враховуючи аналіз професійної діяльності фахівця, можна розглядати
кожен з цих видів практичної підготовки фахівця спеціаліста як метод професійного
навчання здатний наблизити майбутнього фахівця до реальної діяльності на виробництві.
Враховуючи потребу у забезпеченні системи умінь щодо конкурентоспроможності
фірми, підприємства, установи, вважаємо, що таку систему вмінь можна сформувати шляхом
розв’язання реальних професійних завдань безпосередньо на виробництві.
Розглянемо більш детальніше форми практичної професійної підготовки майбутніх
фахівців в реальних умовах праці.
Практична робота. Це професійна навчальна діяльність студентів, спрямована на
оволодіння практичними уміннями та навичками щодо здійснення конкретних професійних
дій. Зміст практичних робіт має відображати завдання, що пов’язані з виконанням реальних
виробничих завдань на певних робочих місцях. Обов’язковим є послідовне виконання таких
завдань стосовно завершеного виробництва. Найефективнішим засобом досягнення
вищезазначеної мети є проведення практичних робіт, під час виконання яких майбутні
фахівці моделюють уміння виробничих функцій відповідної професійної діяльності:
 виробляти конкретні види продукції;
 проводити виробничі розрахунки сировини та готової продукції відповідно до
нормативних витрат;
 експлуатувати галузеве обладнання;
 володіти методиками контролю якості сировини та готової продукції, відповідними
приладами і апаратами;
 приймати оптимальні рішення та нести відповідальність за результати своєї праці.
Наш досвід свідчить, що проведення практичних занять безпосередньо на виробництві,
за запропонованою нами методикою, є досить дієвим і ефективним щодо формування у
майбутнього фахівця функціональних професійних умінь та навичок, його успішної
адаптації до реальних умов праці на конкретному робочому місці.
Лабораторна робота – як метод навчання передбачає оволодіння навичками та
уміннями, що необхідні для діяльності майбутніх фахівців.
Ми вважаємо, що проведення лабораторних робіт на виробництві доцільне в умовах
виробничих лабораторій з обов’язковою участю провідних спеціалістів підприємства.
Вибір форм проведення лабораторних робіт має здійснюватися залежно від
індивідуальних здібностей студентів, організації та способу виконання роботи:
 індивідуальні з виконанням дослідницьких завдань;
 робота в ланках;
 фронтальне виконання завдань.
Індивідуальні лабораторні роботи виконуються за індивідуальним планом, тобто кожен
студент працює за конкретним завданням, яке він повинен виконати незалежно від інших
студентів. Виконання індивідуальних завдань безпосередньо на певних підприємствах галузі
є ефективним засобом щодо конкретизації, професійної спрямованості практичного навчання,
впровадження результатів діяльності студентів щодо забезпечення конкурентоспроможності
підприємств.
Слід зазначити, що індивідуальні завдання виконують, як правило, студенти, які мають
високий рівень підготовки.
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Для роботи в ланках студенти поділяються на 2-5 чоловік. Комплектування ланок
повинно передбачати індивідуальні особливості кожного з її учасників; комунікативні якості,
загальний рівень підготовки, здатність до самостійної професійної діяльності. По ходу
лабораторного заняття ланка виконує певне завдання, успіх виконання якого залежить від
спланованості, глибокого аналізу викладачем структури заняття за умови розробки його на
основі професійно спрямованих мотивів і цілей.
Фронтальні лабораторні роботи передбачають виконання лабораторних робіт всією
групою при повному забезпеченні потрібним обладнанням.
Для проведення фронтальної лабораторної роботи її поділяють на окремі етапи. Перед
початком кожного з них видаються конкретні завдання всім студентам, пояснюється хід їх
виконання. Після закінчення роботи викладач підводить підсумки і разом зі студентами
робить висновки.
Лабораторні роботи у процесі підготовки майбутніх фахівців передбачають оволодіння
практичними навичками дослідження умов праці і вміннями здійснювати контроль за якістю
сировини та готової продукції, її вад та браку, уміння по забезпеченню технологічних
режимів її виготовлення та зберігання. Цей комплекс умінь є одним з найважливіших у
забезпеченні компоненти професійної компетентності фахівця щодо конкурентноздатності
підприємства.
У процесі виконання лабораторних робіт студенти набувають навичок володіння
відповідними галузевими методиками. В них формуються навички проведення
спостережень, порівнянь, зіставлень, аналізу та узагальнення результатів професійної
діяльності.
Ефективною формою занять такого типу є проведення практичної ділової гри з рольовою
участю спеціалістів підприємства, що відтворює реальну виробничу ситуацію. Атмосфера
професійного
співробітництва
сприяє
ефективному
формуванню
професійної
відповідальності за результати праці, самостійності у виборі професійних рішень та
пропозицій.
Професійна зацікавленість, активність, відповідальність за кінцевий результат праці,
аналіз результатів виробничої діяльності ефективніше формуються в процесі проведення
занять такого типу безпосередньо в реальних умовах праці. Спеціалісти підприємства
оцінюють рівень практичної підготовки студентів у реальних виробничих умовах. Під час
проведення таких занять студенти отримують комплексні завдання і виконують їх на
конкретних робочих місцях.
Виконання лабораторних робіт безпосередньо на виробництві ставить студентів в умови,
за яких посилюється почуття відповідальності за виконувану роботу, інтенсифікується
процес адаптації до виробництва, з’являється впевненість у своїй можливості роботи за
майбутньою професією. За таких умов особливо відчутно здійснюється інтеграція знань,
набутих з окремих спеціальних предметів, формуються інтегровані вміння, які в сукупності
стають суттєвим надбанням у становленні професійної компетентності майбутнього фахівця.
Тому до розробки професійних завдань для лабораторних робіт в умовах конкретних
підприємств, апробації їх результатів на виробництві ми ставимося з особливою
відповідальністю.
Аналізуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що проведення практичних занять в
умовах підприємств з послідовним виконанням технологічних операцій, забезпечує цілісне
формування практичних умінь щодо виробництва конкретних видів продукції. Чітке
визначення професійно-спрямованих мотивів під час розв’язання виробничих задач і завдань
сприяє ефективному професійному становленню майбутнього фахівця.
Лабораторно-практична робота. Професійна діяльність фахівця пов’язана з розв’язанням
складних виробничих завдань щодо інформатизації виробництва, запровадження сучасної техніки
та технології, економічних важелів ринкової економіки, удосконалення якості продукції, усунення
тих чи інших технологічних і технічних порушень. Такий інтегративний характер сучасного
виробництва зумовлює потребу проведення лабораторно-практичних робіт на основі виконання
відповідних професійних завдань.

372

Наш досвід свідчить, що найефективнішою формою проведення лабораторнопрактичних робіт є виконання їх в умовах конкретних галузевих підприємств з різним рівнем
технічного та технологічного забезпечення певного виробництва. Ця форма передбачає
порівняльне вивчення технології виробництва продукції, з аналізом, узагальненням та
подальшим прогнозуванням результатів професійної діяльності.
Студенти, отримавши індивідуальні завдання, вивчають за різних виробничих умов
особливості виробництва, дотримання технологічних процесів та режимів, якість та умови
зберігання продукції та ін.
Основною формою навчально-пізнавальної діяльності студентів є організація
дослідницької роботи з виконанням реальних професійних завдань, що передбачають
розроблення комплексу заходів стосовно покращання якості сировини та готової продукції,
впровадження сучасної техніки та технології, використання діючої галузевої нормативнотехнічної документації, економії сировини та енергоресурсів, аналізу професійної діяльності
конкретних виробничих підрозділів, забезпечення конкурентноздатності підприємства в
цілому.
Проведення лабораторно-практичних занять в умовах конкретних підприємств з
виконанням комплексу дослідницьких завдань передбачає демонстрування в реальних
умовах професійних умінь щодо здійснення технологічних процесів, забезпечення
відповідних технічних і технологічних умов виробництва, конкурентноздатності
підприємства загалом. Обов’язковим у проведенні занять такого типу є здійснення
студентами професійних дій безпосередньо на реальних робочих місцях з дублюванням
функціональних посадових обов’язків майбутнього фахівця. Професійну діяльність їх
оцінюють безпосередньо спеціалісти виробництва.
Курсове проектування є завершальною формою практичної професійної підготовки
фахівця.
Сучасні складнощі, що пов’язані з забезпеченням конкуренто-спроможності продукції,
обумовлюють потребу у підготовці фахівців, здатних до самостійного розв’язання типових і
нетипових завдань діяльності. Доцільним у цьому є реальне курсове проектування на основі
розв’язання майбутніми фахівцями реальних професійних завдань. Обов’язковою
передумовою реального курсового проектування є виконання студентами на протязі всього
навчального періоду індивідуальних професійних завдань дослідницького характеру, над
якими вони розпочинають роботу вже з першого курсу.
Системна практика використання дослідницьких завдань на всіх етапах підготовки
фахівця з обов’язковою їх конкретизацією стосовно галузевих підприємств є важливою
передумовою ефективності реального проектування.
Ми вважаємо, що процес виконання курсових робіт є завершальною формою інтеграції
професійних знань і вмінь, котра забезпечує структуроутворення і цілісність системи
підготовки фахівця.
Отже, аналізуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що основним у професійному
становленні фахівця в нових умовах праці є формування професійних знань і умінь фахівця
щодо:
 коригування технологічних процесів;
 вибору та обгрунтування оптимальних виробничих умов щодо конкурентоспроможності
продукції;
 впровадження новітніх технологій;
 аналізу та прогнозування виробничої діяльності дільниці та підприємства в цілому;
 розроблення рекомендацій щодо поліпшення якості продукції та її
конкурентноздатності стосовно конкретних підприємств, фірм, установ.
Таким чином, аналіз вищезазначеного дає можливість зробити висновок, що основними
концептуальними засадами професійного становлення сучасного фахівця є формування
системи функціональних умінь щодо його компетентності у розв’язанні реальних завдань
діяльності. Визначальним у формуванні відповідної системи знань і умінь є застосування
діяльнісного підходу з обов’язковим відтворенням у навчальному процесі реальних умов
праці.
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ
ЧАСТИНИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ” ДЛЯ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Завдання сучасної педагогічної освіти окреслені Національною доктриною розвитку
освіти, Концепцією загальної середньої освіти та іншими документами. Зокрема, в Концепції
наголошується на необхідності професійної переорієнтації вчителя від завдань суто
просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії. І особливо актуальним
це є сьогодні, в час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому
“якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають
вирішального значення для економічного й соціального поступу країни.”[4] Національна
доктрина розвитку освіти визначає виховання культурної високоосвіченої, здорової
особистості, як одне із завдань сучасної педагогічної науки і практики [5].
Без сумніву, розв’язання такої задачі покладається на вчителя, викладача – фахівця, який
має фундаментальну підготовку, готовий до творчої реалізації свого потенціалу, спроможний
постійно поновлювати свої знання, слідкувати за розвитком наук та технологій. Педагогічна
теорія і практика пропонують багато шляхів розв’язання подібного завдання, один з них –
оновлення змісту підготовки майбутніх вчителів. Враховуючи сучасні вимоги до фахівців та
реформування вищої освіти згідно Болонського процесу, актуально постала проблема
“радикальної модернізації змісту педагогічної освіти” [1] Кардинальні зміни, що
відбуваються в шкільній освітній галузі “Технологія”, висувають високі вимоги до
особистісних та професійних якостей учителя. Тому, на думку багатьох сучасних науковців
(С.У. Гончаренко, В.К. Сидоренко), одним з пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти є
фундаменталізація професійної підготовки. Фундаментальність підготовки полягатиме не у
засвоєнні навчальних предметів, традиційно віднесених до фундаментальних, а в широті та в
ґрунтовності знань учителя, які забезпечують у перспективі професійну мобільність фахівця,
розширюють його професійну компетентність [7].
Сьогодні в трудовому навчання, як і в усій освіті, існує нагальна потреба переорієнтації трудової
підготовки від ремісничо – тренувального навчання до її інтелектуалізації, до зростання питомої ваги
творчого пошуку. Основною метою цієї переорієнтації розробники стандарту освітньої галузі
“Технологія” визначають створення нового за своєю сутністю навчального предмету, який дав би
можливість відобразити у його змісті технологію, як спосіб формування світу людської культури [6].
Ознакою культурної людини, на думку багатьох науковців, є володіння в тій чи іншій
степені різними видами культур: культурою мови, спілкування, фізичною культурою,
культурою праці, культурою харчування.
Відомо, трудове навчання – предмет політехнічний. Зупинимося лише на одному його розділі
“Культура харчування. Технологія приготування їжі”, який і покликаний залучати школярів до
культури харчування – одного з видів культури особистості. Для підготовки майбутніх вчителів
трудового навчання за цим напрямком в вищих педагогічних навчальних закладах існують цикли
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кулінарних дисциплін, але вони не відповідають в повній мірі цілям і завданням підготовки вчителя
трудового навчання до виховання культури харчування школярів. Отже, на нашу думку, необхідно
створити такий курс, який би розв’язував означену проблему.
Дана стаття присвячена проблемі формування змісту та структурування теоретичної
частини навчальної дисципліни з умовною назвою “Культура харчування” для підготовки
майбутніх вчителів трудового навчання. Зазначимо, що питанням щодо цілей
спецдисципліни “Культура харчування” присвячувалися попередні публікації.
Проблемі формування та вдосконалення змісту навчання у вищій школі присвячені роботи багатьох
науковців. Найбільш відомими є праці А.М. Алексюка, В.П. Андрущенка, С.І. Архангельського,
Ю.К. Бабанського, В.П. Безпалько, С.І. Зинов’єва, І.А. Зязюна, Т.А. Ільїної, І.Я. Лернера, А.Г. Молібога,
М.М. Поташніка, В.В. Раєвського, М.М. Скаткіна, С.О. Сисоєвої, М.І. Пащенко тощо.
Питання формування змісту навчальних дисциплін для підготовки майбутніх вчителів трудового
навчання відображалися у наукових працях Д.О. Тхоржевського, А.П. Верхоли, О.І. Гедвілло,
В.П. Гетта , Р.С. Гуревича, О.М. Коберника, М.С. Корця, В.П. Курок, Т.В. Кравченко, Є.І. Мегема,
Л.В. Оршанського, В.К. Сидоренка, В.В. Стешенка, Г.В. Терещука, В.П. Титаренко, Л.М. Хоменко тощо.
Вони визначали, що в даній галузі є свої специфічні принципи і критерії, які обумовлені, насамперед,
політехнічною спрямованістю змісту навчального матеріалу, крім того, слід враховувати регіональні
особливості у даній галузі діяльності, профорієнтаційну спрямованість навчання тощо.
Особливістю відбору матеріалу для створюваної дисципліни “Культура харчування” є те,
що виховання будь – якого виду культури людини потребує, перш за все, широкий спектр
застосування знань у практичній діяльності.
Підсумовуючи сказане, можна виокремити групи принципів, на які спиралися при
відборі матеріалу для навчальної дисципліни:
1. Загальнометодологічні: принцип формування всебічно розвиненої особистості;
принцип системності; принцип єдності навчання і виховання;
2. Гносеологічні: науковості і історизму; функціональної повноти компонентів курсу.
3. Спеціальні (притаманні суто підготовці вчителів трудового навчання): врахування моделі
спеціаліста (з основою на освітньо кваліфікаційний рівень – спеціаліст); фундаментальності в
галузевому розумінні; варіативності.
Однак, слід зазначити, що спецдисципліна “Культура харчування” ґрунтується не на одній
конкретній науці, як наприклад, основою предмету “Фізика” є відповідна наука. В нашому випадку
дисципліна має підґрунтям фундаментальні галузі знань (хімія, біологія тощо), так і прикладні (фізіологія
харчування, біохімія), в тому числі і спеціальні (товарознавство, технологія приготування їжі, організація
виробництва і обслуговування тощо). Крім того, культура харчування неможлива без етики, естетики та
досвіду суспільства в організації харчування, що має на меті збереження та зміцнення здоров’я людини.
На нашу думку, в таких випадках специфічним принципом відбору навчального матеріалу для
формування дисципліни буде врахування соціального досвіду у певній сфері діяльності, тобто в
забезпеченні та організації харчування, відображення і конкретизація цього досвіду.
Відповідно до принципів, що розглядаються як загальні орієнтири можна визначити наступні
критерії відбору матеріалу: включення беззаперечно усталених в науці фактів, теорій, положень;
врахування сучасного рівня науки, техніки, технології, культури; відповідність цілям і завданням
курсу; відповідність моделі спеціаліста; урахування “фонового” знання (знання з шкільного курсу тих
предметів, теми і розділи яких мають відношення до харчування).
Відбір матеріалу для дисципліни “Культура харчування” проводився у кілька етапів: 1) вивчення
досвіду викладання дисциплін кулінарного циклу у ВНЗ з підготовки вчителів трудового навчання;
2) вивчення і аналіз навчально – методичної фахової літератури; 3) безпосередньо відбір матеріалу.
Аналіз відібраного матеріалу показав, що , можливо, не всі відомості є важливими для розв’язання
завдань навчального курсу, який формується. Для більш об’єктивної оцінки ми використали метод
ранжування, тобто експертного визначення значущості окремих відомостей. Цей метод широко і
успішно використовувався в працях А.П. Верхоли, Б.С. Гершунського в процесі розробки навчальних
курсів [3]. Згідно з методикою були відібрані “зовнішні” та “внутрішні” експерти, з відповідним
рівнем компетентності, розроблені критерії ранжування.
У результаті ранжування відібраний матеріал був по іншому згрупований у теми, окремі відомості
були відкинуті як такі, що не є особливо важливими для підготовки вчителя трудового навчання до
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виховання культури харчування учнів. Отже, ми відібрали відомості, які повинні скласти „кістяк”
майбутнього навчального предмету:
1. Хімічний склад харчових продуктів
2. Травлення і засвоєння їжі.
3. Теорії і концепції харчування
4. Стандартизація і сертифікація продовольчих товарів
5. Технологічний процес приготування їжі.
6. Види і способи кулінарної обробки продовольчої сировини.
7. Технологія приготування страв та кулінарних виробів.
8. Українська народна кулінарія
9. Кухні зарубіжних країн
10. Поняття про громадське харчування як галузь
11. Організація обслуговування гостей
12. Організація банкетів
13. Професії працівників громадського харчування
Відібраний матеріал потребував структурування з метою систематизації і в подальшому
використання системного підходу в навчанні.
Педагогічна практика показала, що кращими методами структурування є комбіновані. В нашому
дослідженні використана комбінована графоаналітична методика структурування, удосконалена
методистами Української Інженерно – педагогічної Академії (м. Харків) С.Ф. Артюхом,
А.Т. Ашеровим й іншими [2]. На наш погляд цей метод має ряд переваг відносно інших методів.
Зокрема, він дозволяє відобразити складну розгалужену структуру курсу, має чіткі алгоритми
первинної побудови і перетворень; відструктурований матеріал відповідає законам формальної логіки.
За алгоритмом графоаналітичної методики структурування [2, с. 10-13] проводимо
макроструктурування курсу, обрав за основні смислові одиниці теми курсу, визначені при ранжуванні.
Отже, в результаті структурування навчального матеріалу графоаналітичним методом
отримуємо остаточну структуру курсу “Культура харчування” (табл. 1).
Таблиця 1
Структура курсу “Культура харчування”
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва теми
Хімічний склад харчових продуктів.
Травлення і засвоєння їжі.
Стандарти, стандартизація і сертифікація харчових продуктів.
Поняття про технологічний процес у громадському харчуванні.
Види і способи кулінарної обробки харчових продуктів.
Технологія приготування страв і кулінарних виробів.
Поняття про громадське харчування, як галузь господарства, підприємства
громадського харчування.
Етикет (правила подачі і споживання страв).
Організація обслуговування гостей у громадському харчуванні.
Професії працівників громадського харчування.

Подальша робота над дослідженням передбачає тематичне мікроструктурування курсу,
визначення кількості і якості лабораторно – практичних робіт, обрахунок кількості годин,
необхідної для опанування предметом.
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Н.В. Ляховченко
м. Вінниця
ОСОБЛИВОСТІ ДВОХРІВНЕВОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ У ВІННИЦЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
1. Характеристика задачі
В умовах трансформації системи вищої освіти України якісний набір студентів на
перший курс вищих навчальних закладів (ВНЗ) є однією з базових проблем освітньої галузі і
потребує зваженого та ґрунтовного підходу до її розв’язання.
Міністерством науки і освіти України з 2002 року проводиться експеримент із
зовнішнього сертифікаційного тестування за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”
у рамках проекту “Центр тестових технологій”. Мета цього експерименту – забезпечення
рівного доступу до вищої освіти, об’єктивного контролю знань випускників та організація
прозорої вступної кампанії. Крім того зовнішнє тестування навчальних досягнень учнів
дозволить відстежувати стан освітньої системи і прогнозувати її розвиток. Система
зовнішнього тестування багато років успішно використовується за кордоном і в деяких
колишніх республіках Радянського Союзу. Наші освітяни, вивчаючи досвід держав, в яких
практикується зовнішнє тестування, роблять свої висновки і пропонують розв’язання цієї
проблеми, виходячи із особливостей освітньої політики та соціально-економічного стану
України. Сутність експерименту полягає в тому, що результати тестування враховуються у
шкільному атестаті як підсумкова атестація і як вступні іспити до ВНЗ. З точки зору
психологічного фактору – знижується кількість стресів у випускників. Адже різні вищі
навчальні заклади мають власну систему вступних іспитів, і при умові можливості подавати
документи одночасно у різні ВНЗ збільшується кількість стресових ситуацій [1]. Автори ідеї
впровадження експерименту зовнішнього тестування вважають, що незалежне тестування
якості знань проведене за допомогою комп’ютерних технологій дозволить виключити вплив
окремих приватних осіб на результати оцінювання і тим самим вирішити питання соціальної
справедливості. Зрозуміло, що вчитель, який навчає школяра не може об’єктивно оцінити
його знання, так як оцінка виставлена таким вчителем і є оцінкою його роботи як педагога.
У проведенні зовнішнього тестування є свої плюси і свої мінуси. Як зазначено вище
позитивним є зменшення стресових ситуацій для випускників шкіл, виключення
суб’єктивізму в оцінюванні знань, безособова перевірка тестових завдань закритого типу,
питома вага якого в оцінці всього тесту складає 71%, підготовка учнів в умовах однакових
вимог різних вузів до складання вступних випробувань.
Негативним у тестовому оцінюванні знань (в частині завдань закритого типу, та завдань
з короткою відповіддю) є те, що тести дають тільки кінцевий результат і простежити
правильність ходу думок учня та творчий підхід до розв’язання завдання неможливо.
Неможливо і оцінити вміння аналізувати ситуацію, робити висновки, проводити логічні
міркування, обґрунтовувати свої дії. Все це не дає повною мірою оцінити знання
абітурієнтів.
2. Один із підходів до розв’язання задачі.
У Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) уже десять років існує
система прийому до університету, принципово відмінна від систем прийому в інших вищих
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навчальних закладах. Така система дозволяє відібрати найбільш здібних і підготовлених
абітурієнтів. Система зарахування до ВНТУ базується на двох головних принципах. Одним із
принципів – є наявність певної порогової суми балів, яку необхідно набрати, щоб брати
участь у конкурсі. У сумарному конкурсному рейтингу враховуються шість оцінок з
профільних дисциплін із документу про повну загальну середню освіту та оцінка за
комплексний іспит [2]. Перед початком приймальної компанії 2004 року було проведено
анкетування майбутніх абітурієнтів – випускників Інституту довузівської підготовки при
ВНТУ. Одним із запитань анкети було таке: “Чи додає Вам впевненості зарахування до
конкурсного сумарного рейтингу шести оцінок з документу про повну загальну середню
освіту?” Результат виявився наступним: 75,6 % респондентів відповіли позитивно на це
запитання. 24,4 % респондентів висловились проти. Виникає питання чому “ні”? Відповідь
зрозуміла – не зовсім високі бали з шести профільних дисциплін. Причини низьких балів
можуть бути різними – як об’єктивними, так і суб’єктивними. Тому виникла проблема
створення можливості надання рівних шансів стати студентами ВНТУ саме цій категорії
випускників з урахуванням умов вступу до університету.
Для надання можливостей абітурієнтам не тільки перевірити рівень своїх навчальних
досягнень, а й поліпшити оцінки з деяких предметів, які враховуються у конкурсному
загальному рейтингу при вступі до ВНТУ, в 2004 році у структурі Інституту довузівської
підготовки (ІнДП) при університеті був створений Центр предметного тестування
абітурієнтів. У цьому центрі кожний бажаючий міг скласти випробування з інформатики,
алгебри, геометрії та фізики за єдиними, розробленими з позицій університету критеріями.
Не секрет, що у вчителів різних шкіл має місце різний ступінь вимогливості і різні критерії
виставлення оцінок. Наприклад 8-9 балів виставлені учням фізико-математичної гімназії
можуть бути адекватними 11-12 в звичайній школі. Тому Центр дає змогу таким дітям
підвищити свою оцінку за умов рівних можливостей з дітьми інших шкіл. Існує ще й
психологічний фактор. Незалежно від загальноприйнятих критеріїв оцінювання знань в
школах, вчитель може мати свої симпатії чи антипатії до конкретних учнів і несвідомо
підвищувати, або занижувати оцінку. Тому випробування, що проводяться у нашому Центрі,
дозволяють корегувати таку ситуацію. Оцінка іспитів може підтвердити шкільну оцінку, або
показати, що оцінка була занижена чи підвищена. Що і підтвердилось у процесі аналізу
результатів випробувань у Центрі тестування ВНТУ. У 2004 році послугами Центру
скористались біля 200 абітурієнтів. 60% тих хто складав іспити отримали в середньому на 12 бали оцінки вищі від тих що мали в атестаті з цієї дисципліни, 20% – підтвердили свої
шкільні оцінки і 20% отримали оцінки нижчі шкільних в середньому теж на 1-2 бали. Але
головне, врахування результатів цих випробувань в конкурсний загальний рейтинг при
вступі у ВНТУ замість шкільних оцінок, дозволило деяким учням стати студентами
університету, особливо тим, хто в документі про повну загальну середню освіту мав не дуже
високі оцінки. Наприклад слухачі підготовчого відділення, деякі з яких навіть теоретично не
могли подолати встановлені пороги [2]. Слухачами підготовчого відділення ІнДП зазвичай
стають випускники середніх навчальних закладів, яким не поталанило вступити до
університету з першої спроби. При цьому однією з причин могли бути низькі оцінки з
дисциплін, які враховуються у загальному конкурсному рейтингу. Відповідно до наших
правил прийому вступникам враховуються у сумарному рейтингу оцінки, які виставлені в
документі про повну загальну середню освіту: алгебра, геометрія, фізика, інформатика,
українська та іноземна мови та оцінка, отримана на вступному випробуванні. І для того щоб
приймати участь у конкурсі, необхідно подолати встановлене порогове значення для
загальної суми – 70 балів і одне порогове значення – 10 балів для комплексного вступного
іспиту, а для того щоб стати студентом випускнику підготовчого відділення достатньо
набрати вищевказані бали. Розглянемо ситуацію, яка могла мати місце. Абітурієнт N
навчався у школі не дуже добре і сума балів з предметів, що враховуються у загальний
сумарний рейтинг, склала всього 36 балів. Теоретично стати студентом ВНТУ він не міг,
навіть за умови отримання найвищої оцінки на вступному комплексному іспиті (30 балів).
Провчившись рік на підготовчому відділенні університету, N покращив свої знання. При
умові, що під час складання іспитів у Центрі він завдяки одержаним знанням зумів
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підвищити свої оцінки порівняно з оцінками із документу про повну загальну середню
освіту, у нього з’явився шанс стати студентом ВНТУ. Тож надання рівних можливостей
стати студентами університету є одним з головних завдань Центру.
Іспит проводиться у письмовій формі, який є по суті тестуванням з використанням
завдань з розгорнутою відповіддю. При розв’язанні таких завдань учень може в повній мірі
продемонструвати свої вміння та навички з грамотного оформлення відповідної задачі,
проведення числових розрахунків і здійснення аналізу їх достовірності. Білети складаються з
4 комплексних питань теоретичного та практичного характеру, які оцінюються предметною
комісією по 3 бали кожне, саме така оцінка дає змогу об’єктивно та диференційовано
оцінити глибину знань абітурієнта. За розв’язання одного завдання виставляється оцінка 3
бали, якщо воно виконано без найменшої помилки і в повному обсязі. Виконання завдання
оцінюють в 2 бали, якщо в цілому воно розв’язане правильно, але допущена одна не груба
помилка, наприклад невірний підрахунок кінцевого результату. В 1 бал оцінюється завдання,
якщо учень правильно зробив частину завдання, але припустився однієї грубої або декількох
не грубих помилок, в результаті чого отримав невірну відповідь. Якщо ж завдання зовсім не
виконано, або з початку допущені грубі помилки, то учню за таке завдання виставляється 0
балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт при проходженні такого
тесту – 12 балів. Тож оцінка 12 відповідає шкільній шкалі оцінювання навчальних досягнень
учнів. За нашими правилами, якщо оцінка цих випробувань є вищою, ніж оцінка з документу
про повну загальну середню освіту, то приймальна комісія враховувала оцінку випробування
у конкурсному загальному рейтингу. Перевірку завдань проводили найбільш досвідчені та
висококваліфіковані викладачі університету. Головними критеріями відбору екзаменаторів є
чесність, порядність, безкомпромісність та висока відповідальність. Анонімність робіт
забезпечується шляхом кодування та зберігання титульних листів у сейфі в період перевірки
тестів. Кожний учень, який проходить випробування у Центрі може подати апеляцію в разі
не згоди з виставленою оцінкою. Цього, до речі, не можуть зробити учні при участі у
зовнішньому сертифікаційному тестуванні, яке пропонується пройти у регіональних центрах
тестування, при отриманні оцінки за завдання з вибором відповіді та завдання з короткою
відповіддю, що перевіряються комп’ютером. При участі у тестуванні вони можуть
апелювати тільки завдання з розгорнутою відповіддю, які перевіряються екзаменаторами.
Організатори зовнішнього тестування вважають цей момент самим сумнівним з точки зору
об’єктивності оцінювання. Але можна посперечатись і з приводу перевірки знань
комп’ютером. У вирішенні таких завдань учень, яка проходить тестування, не має права на
помилку взагалі, навіть не дуже незначну і принципову. Так, у завданнях з короткою
відповіддю, хід думок учня, послідовність розв’язування завдання може бути правильним, а
на кінцевому етапі з різних причин допущена елементарна арифметична помилка. І результат
такого завдання не зараховується, що не дає змогу врахувати обґрунтування основних етапів
розв’язку. Ще одним із таких моментів є вірогідність вгадування правильної відповіді, навіть
не читаючи змісту завдання. Був проведений експеримент на визначення вірогідності
вгадування правильних відповідей. Учасникам були запропоновані тести, де необхідно було
вказати одну правильну відповідь із п’яти. При цьому на 12 завдань було виділено лише 4-5
хвилини. Зрозуміло, що за такий час вирішити 12 завдань неможливо. Але і суть
експерименту полягала в тому, що якщо учень поставлений в жорсткі часові рамки, не
встигає розв’язати завдання, він починає вказувати відповідь інтуїтивно. Результат виявився
такий: відсоток вгадування коливався від 0 до 42%.
Предметне випробування у нашому Центрі триває 120 хвилин. Тобто це по 30 хвилин на
обдумування, розв’язування і оформлення відповіді одного завдання. На вступному
комплексному іспиті час на одне завдання скорочується до 24 хвилин. З однієї сторони 30
хвилин це забагато. Але ж всі учні мають різний темперамент, різну швидкість мислення та
рівень підготовки. Ми вважаємо, що надавши таку кількість часу, ми вирівнюємо шанси і
тих, хто думає повільно, і тих, хто це робить швидко. Вони психологічно вільні від пресу
часу і це дає їм певну свободу та розкутість, зменшує стрес, що є невід’ємною частиною будь
якого випробування. Ті абітурієнти, які мають кращу підготовку, вирішують свої завдання
набагато швидше за інших і мають змогу піти з аудиторії у будь-який час.
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Експеримент із зовнішнього тестування навчальних досягнень триває. Розроблюється
база сертифікаційних тестів із різних навчальних предметів, розширюється мережа
регіональних центрів тестування, збільшується кількість навчальних закладів, які приймають
результати сертифікаційного зовнішнього тестування. У 2009 році заплановано провести
загальнонаціональне тестування.
З урахуванням змін, які очікуються в освітянській політиці, будуть змінені і умови
вступу до ВНТУ, але головні принципи, на яких базується система зарахування до
університету будуть збережені. В нових умовах залишиться незмінним зарахування до
сумарного конкурсного рейтингу шести оцінок з профільних дисциплін із документу про
повну загальну освіту. При цьому це мають бути оцінки, що виставлені випускнику за
навчання протягом року, тобто річні. Саме ці оцінки є об’єктивним віддзеркаленням знань
випускника, а не випадковий результат тестування. Замість результатів вступного
комплексного іспиту будуть враховуватись результати зовнішнього сертифікаційного
тестування. При цьому очікується підвищення рівня попиту на послуги нашого Центру
предметного тестування. Абітурієнтам, які побажають навчатись у Вінницькому
національному технічному університеті, буде надана додаткова можливість покращити свої
оцінки і стати студентами саме нашого університету.
Висновки: В умовах жорсткої міжвузівської конкурентної боротьби за студента у галузі
вищої освіти запропонований комплекс підходів оцінювання знань може бути одним з
ефективних способів відбору найкращих випускників шкіл.
Створення Центру предметного тестування при ВНЗ надасть можливість майбутнім
абітурієнтам не тільки перевірити рівень своїх знань, отриманих у школі, та покращити
оцінки з профільних дисциплін, але й отримати додаткову можливість стати студентами
вищих навчальних закладів. А це в свою чергу забезпечить зростання інтелектуального
потенціалу України і забезпечить її ефективну інтеграцію до світового освітнього та
наукового простору.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ АГРАРНИХ МЕНЕДЖЕРІВ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковопрактичними завданнями. Одним з найважливіших завдань проблеми удосконалення
дидактики вищої освіти на етапі входження України до Болонського процесу є організація
підготовки аграрних менеджерів в системі управління навчально-творчою діяльністю
студентів, що проявляється у плануванні стратегії освітньої діяльності, організації кредитномодульної технології, мотивації регулярної активної навчально-дослідної роботи студентів,
впровадженні дієвої системи зворотного зв’язку, моніторингу якості навчання тощо. Така
система повинна передбачати: створення підсистеми виявлення і відбору талановитої молоді
з рисами і задатками творчого лідера; формування підприємницького мислення майбутніх
керівників виробництва; посилення психолого-педагогічної підготовки фахівців [1, с. 52].
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Необхідність реформування дидактичної складової освіти України, її удосконалення і
підвищення рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою
обумовлюється процесами глобалізації та інтеграції до світових освітніх цінностей. Зазначені
процеси потребують вирішення соціально-педагогічних завдань з урахуванням сучасних
тенденцій та закономірностей розвитку дидактики, що вимагає від університетської освіти
досконалих механізмів, швидкого урахування нових запитів на ринку праці, вміння гнучко
змінювати освітні стандарти і норми, що в свою чергу потребує розробку нових засад і
принципів професійної діяльності викладацьких кадрів, які мають розумітися на важливій ролі
критичної переоцінки суспільного досвіду та організації навчання за новими стандартами з
урахуванням вимог міжнародної та європейської систем сертифікації [2, с. 4].
Сучасна дидактика вищої освіти повинна адекватно реагувати на соціальне замовлення,
впроваджувати моделі управління навчально-творчою діяльністю (НТД) студентів,
впливаючи безпосередньо на результат – формування творчої особистості фахівцяменеджера. У цьому контексті вирішальне значення має запровадження парадигми
навчання, орієнтованої на педагогіку співробітництва між викладачем і студентом,
результатом якої є формування творчої особистості випускника вищого навчального
закладу.
Аналіз останніх досліджень і визначення невирішених аспектів даної проблеми. В
сучасних умовах сільськогосподарського виробництва вимоги ринку праці до галузевої та
професійної мобільності фахівців зростають залежно від темпів оновлення видів продукції,
обладнання і технологічних процесів. У зв’язку з цим, а також зі вступом України до СОТ
зростають вимоги до гнучкості аграрних менеджерів, їх багатогранності та здатності до
динамічної трансформації. За даними науково-методичного центру вищої аграрної освіти на
сьогодні не задоволені своєю практичною підготовкою 47 % випускників аграрних ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації [3, с. 110].
Враховуючи останнє, особливу увагу в системі підготовки фахівців слід надавати
консультативній роботі викладача і самостійній роботі студента. Потреба в освіті впродовж
життя має стати способом і стилем, головним функціональним імперативом людства,
переміщенням центру тяжіння у бік підготовки професіонала, а також забезпечення
гармонійного розвитку особистості. За таких умов викладач має стати каталізатором
навчання, генератором ідей, забезпечити професійну самореалізацію особистості і
формування її кваліфікаційного рівня. При цьому необхідно визначити насамперед
дидактичні основи організації творчої діяльності студентів.
Аналіз проблеми формування творчих здібностей аграрних менеджерів свідчить про те,
що на сьогодні є невирішеним питання щодо розробки комплексної моделі управління
навчально-творчою діяльністю студентів на основі запровадження методики дидактичного
оснащення навчально-виховного процесу в умовах трансформації національної освіти у
Болонський процес.
Мета статті полягає в аналізі сучасних дидактичних підходів щодо організації
управління
навчально-виховним процесом з метою формування творчих здібностей
аграрних менеджерів та розробці комплексної моделі управління навчально-творчою
діяльністю студентів в системі кредитно-модульної технології навчання.
Результати дослідження. Науковим центром дидактики менеджмент-освіти ХНАУ
імені В.В. Докучаєва (кафедра управління в АПК) на підставі системного аналізу і циклу
педагогічних експериментів протягом 1994–2005 рр. було розроблено методику формування
творчих здібностей аграрних менеджерів. В її основі покладено управлінську концепцію
„менеджмент-освіта”, яка пропонує організацію системи управління навчально-творчою
діяльністю студентів за модульно-рейтинговою технологією у відповідності з основними
функціями менеджменту: 1) планування, 2) організація, 3) мотивація, 4) контроль. Високий
рівень управління навчально-творчої діяльності здійснюється завдяки модульнорейтинговим програмам, в яких представлено різноманітні індивідуальні форми навчальнотворчої діяльності. Загальну модель дидактичної системи формування творчих здібностей
аграрних менеджерів представлено на рис. 1.
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діяльністю студентів

Методи навчання

Форми навчання

Засоби навчання
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Результат освіти (компетенція):
рівень сформованості знань,
рівень сформованості умінь і навичок,
досвід творчої діяльності,
досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу

Рис. 1. Загальна модель підготовки аграрних менеджерів в системі управління
навчально-творчою діяльністю
Для реалізації ефективної діяльності системи управління НТД потрібно забезпечити
оптимальне співвідношення централізації та децентралізації
управлінського впливу,
створити таку структуру дидактичного процесу, за якої студенти матимуть можливість самі
надавати ідеї щодо удосконалення змісту освіти, за власною ініціативою, самостійно або
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разом з викладачем творчо виконувати завдання фахової підготовки. Для цього педагогічний
вплив забезпечується модульно-рейтинговою технологією. Модульний підхід дає змогу
повністю реалізувати психолого-педагогічні складові циклу засвоєння знань: вивчення стану
засвоєння студентами опорних сигналів, сприймання, осмислення і усвідомлення нових
знань, запам’ятовування, формування відповідних навичок і вмінь, узагальнення і
систематизація навчального матеріалу.
Важливою складовою даної методики є дотримання принципу оптимізації застосування
форм і методів навчання, які покликані забезпечувати високу зацікавленість і активність
студентів у процесі формування професійних якостей аграрних менеджерів. При виборі
методів контролю, виходячи з цілей навчання і забезпечення поетапного сходження
студентів за рівнями засвоєння, забезпечувалася реалізація системи методів (інформаційних,
операційних, пошукових, самостійного навчання).
Одним з основних методів активізації творчої діяльності у навчальному процесі
запропоновано ігровий метод з використанням дидактичних і ділових ігор, рольового
моделювання виробничих ситуацій; складання та рішення тематичних кросвордів;
проведення семінарів в активній формі; дебатних турнірів тощо. У процесі ігрового методу
слухачі відпрацьовують навички колективної взаємодії, вміння приймати рішення за
певними обмеженнями (часу, інформації тощо), досвід творчої діяльності.
Результати педагогічних експериментів засвідчили, що при використанні ігрового
методу у поєднанні з модульно-рейтинговою технологією майже на
25 % збільшується
кількість студентів, які працюють на рівні творчого досвіду [4, с. 105].
Авторську методику підготовки аграрних менеджерів в системі управління їх навчальнотворчою діяльністю прослідкуємо на прикладі технологічної карти-пам’ятки вивчення
дисципліни „Аграрний менеджмент”. Дана технологічна карта розробляється (доповнюється)
кожен рік і надається студентам на першій лекції. Вона містить банк необхідної інформації,
методичні рекомендації із самостійного вивчення курсу у вигляді навчальних цільових
завдань та способів їх вирішення. Найважливіше, що студенти повинні винести від
знайомства з матеріалом технологічної карти – це зрозуміти і прийняти рішення про те, який
"товар" знань по цій дисципліні вони будуть одержувати і яку „вартість” своєї самостійної
праці (еквівалентну балам рейтингу) вони зможуть і побажають за нього віддати. Тоді
сформується особиста стратегія самонавчання, яка буде коректуватися надалі з урахуванням
конкретних результатів з освоєння дисципліни. У табл. 1 наведено перелік навчальних
модулів, які студенти опановують, використовуючи запропоновані дидактичні матеріали.
Таблиця 1
Бальна оцінка навчальних модулів та час на їх засвоєння
Вагова
Кількість годин
оцінка
Назва навчального модуля
практ. Самост.
модуля
лекції
Разом
заняття робота
(М0), балів
1. Основи теорії аграрного менеджменту

10

6

6

6

18

2. Організація управління в аграрних
формуваннях

20

12

10

10

32

3. Організаційні структури управління (ОСУ)

25

10

12

12

34

4. Господарський механізм і методи
ааграрного менеджменту
5. Техніка і технологія в системі аграрного
менеджменту

15

8

8

8

24

20

12

12

12

36

70

48

48

48

144

Усього
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Розрахунок індивідуального рейтингу студента за навчальним модулем ведеться за формулою:
РМ = Мо + Бар + Бср + Бнтд + Σ К1…К6,
де Мо – вагова оцінка модуля в балах (табл. 2);
Бар – бали рейтингу за аудиторну роботу студентів (навчальна діяльність на практичних
заняттях оцінюється за 5-бальною шкалою);
Бср – бали рейтингу за самостійну роботу студентів;
Бнтд – бали рейтингу за навчально-творчу діяльність: виконання курсової роботи з оцінками: “5”,
“4”, “3” – відповідно 50, 40, 30 балів); студентська наукова робота з доповіддю на науковій конференції
– до 30 балів; наукова публікація у збірнику наукових праць – до 25 балів; участь в олімпіаді – до 25
балів; тематичний кросворд – до 20 балів; реферат з виступом – до 15 балів; дидактична гра «Що? Де?
Коли?» для проведення поточного або проміжного контролю знань – до 25 балів; дидактична гра
«Брейн-ринг» для підведення підсумків проміжного контролю знань в академічній групі – до 30 балів;
дидактична гра «Конкурс КВК» для підведення результатів підсумкового контролю знань – до 50
балів; конкурси: рефератів, кросвордів, конспектів (проводяться раз у семестр) – до 15 балів;
індивідуальні прояви творчої активності студентів адресно оцінюються викладачем балами рейтингу з
преміального фонду.
К1…К6 – бальні коефіцієнти, які враховують організаційну складову навчальної
діяльності студентів (табл. 2).
Таблиця 2
Бальна оцінка організації роботи студентів протягом модуля
Оцінка
«5» (відмінно)
«4» (добре)
«3» (задовільно)
«2» (незадовільно)

К1
+10
+8
+6
0

Відвідування практичних

К3

Постійно
Один та більше пропусків
Відсутність на всіх практичних
заняттях модуля

+2
0

Коефіцієнт творчої активності

К5

КТА 0,9…1,0
КТА 0,6…0,9
КТА 0,3…0,6
КТА 0,0…0,3

+3
+2
+1
0

-1

Відвідування лекцій
Постійно
один та більше пропусків
Відсутність на всіх лекціях модуля

К2
+2
0
-1

Ведення конспекту
Змістовно і акуратно
Змістовно
Наявність конспекту
Відсутність конспекту
Термін складання модуля
У строк
Поза терміном
Повторне складання

К4
+2
+1
0
-1
К6
+1
0
-1

Коефіцієнт творчої активності (КТА) визначається кількістю та змістом актів позитивної активності
студента за результатами поточного контролю (участь у наукових конференціях і семінарах, підготовка,
підготовка рефератів, складання кросвордів, виконання індивідуальних творчих проектів, надання
обґрунтованих пропозицій з вивчення виробничих проблем тощо) як відношення кількості його
індивідуальних актів творчої активності до найвищого рівня творчих дій в академічній групі. При цьому
визначено таку кількісну оцінку рівнів творчості: початковий (КТА= 0,0 – 0,3), середній (КТА= 0,3 –
0,6), достатній (КТА= 0,6 – 0,9), високий (КТА= 0,9 – 1,0).
Підсумковою контрольною акцією вивчення дисципліни «Аграрний менеджмент» є іспит, але,
якщо загальний рейтинг студента досяг визначеної суми балів, студент отримує екзаменаційну оцінку
без його складання. У разі, коли загальний рейтинг студента становить менше визначеного рівня, він
складає іспит, на якому може отримати додатково до 25 % балів від тієї суми, яку він мав по закінченні
семестру. Бали рейтингу іспиту сумуються з рейтингом студента, який він має за підсумками
вивчення курсу. Бальна оцінка іспиту визначається за формулою:
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БО =  М1...Мn х Р1 х Р2 /5,
де  М1...Мn – загальний рейтинг студента за підсумками навчання протягом семестру;
Р1 – коефіцієнт складності контрольних запитань; Р2 – коефіцієнт рівня засвоєння знань;
5 – коефіцієнт обмеження балів рейтингу.
Таблиця 3
Визначення коефіцієнтів складності контрольних запитань (Р1)
та рівня знань (Р2) на іспиті
Складність запитань

Р1

Підвищена складність (практичне завдання, що
потребує творчого підходу)
Стандартна програма (білет із трьома
тематичними запитаннями по курсу)
Програма-мінімум (тестове контрольне
завдання)

1,25
1,0
0,5

Рівень знань, оцінка
Творчий,
«5» (відмінно)
Дійовий,
«4» (добре)
Репродуктивний,
«3» (задовільно)

Р2
1,0
0,8
0,6

Завдання підвищеної складності мають можливість отримати ті студенти, які отримали
«допуск» до цієї програми – складання програми-мінімум та стандартної програми на «відмінно».
Для самоконтролю знань на кожному етапі вивчення дисципліни студенти мають можливість
планувати свою індивідуальну стратегію навчання (залежно від попереднього рівня знань,
можливостей щодо темпу засвоєння матеріалу, індивідуальних цілей навчання тощо). Приблизний
план індивідуальної стратегії навчання наведено у табл. 4.
Таблиця 4
Приблизний план індивідуальної стратегії навчально-творчої діяльності студентів
Модулі
Оцінка
«5»
«4»
«3»
«2»

М1

М2

М3

М4

М5

М1.…М5

Курсовий
проект

НТД

Загальний
рейтинг

37
32
25
20

52
45
38
32

67
58
49
40

47
40
35
26

52
45
38
32

255
220
185
150

50
40
30
20

145
120
95
70

450
380
310
240
Таблиця 5

Уніфікована рейтингова шкала оцінювання студентів з дисципліни
„Аграрний менеджмент” за системами РІТМ та ЄСТS
Рейтинг
за РІТМ
Більше 450
балів

Рейтинг
за ЄСТS

В

411-450

81-90

С

381-410

71-80

Д

331-380

61-70

Е

311-330

51-60

FХ

241-310

31-50

F

0-240

0-30

Оцінка
A

91-100

Зміст оцінки
„Відмінно” (5) – відмінне виконання лише з
незначною кількістю несуттєвих помилок
„Дуже добре” (4+) вище середнього рівня, але з
кількома помилками
„Добре” (4) – в цілому правильна робота з певною
кількістю помітних помилок
„Задовільно” (3) – непогано, але зі значною кількістю
грубих помилок
„Достатньо” (3-) – виконання задовольняє мінімальні
критерії
„Незадовільно” (2) – потрібно доопрацювати
матеріал перед тим, як отримати залік
„Незадовільно” (2-) – необхідно переробити
(серйозна подальша робота)
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На прикладі вивчення дисциплін управлінського циклу можна прослідкувати загальну
тенденцію у визначені ефективності підготовки аграрних менеджерів за технологією управління
навчально-творчою діяльністю (НТД) у порівнянні з традиційною системою навчання (ТСН).
Якщо визначити у якості основного критерію ефективності підготовки фахівців рівень
сформованості творчого досвіду студентів, можна констатувати, що ефективність запропонованої
методики значно вища ніж традиційна система навчання. Педагогічні експерименти були
проведені на прикладі семи дисциплін управлінського циклу (табл. 6).
Таблиця 6
Моніторинг якості фахової підготовки аграрних менеджерів
за моделлю управління навчально-творчою діяльністю
Навчальні
дисципліни
„Основи
менеджменту”
„Аграрний
менеджмент”
„Управління
персоналом”
„Конфліктологія”
„Управління
виробництвом”
„Методика
викладання у ВШ”
„Менеджмент
зовнішньо-економічної діяльності”

Освітньокваліфікаці
йний рівень

Середня
Середній Коефіцієнт
Кількість успішність
творчої
рейтинг
кредитів за 4-бальною
активності
за ЄСТS
(аудиторшкалою
(КТА)
них годин)
НТД ТСН НТД ТСН НТД ТСН

бакалавр

4 (128)

4,47

44,06

89,4

79,7

0,74

0,56

бакалавр

3 (96)

4,55

44,11

91,0

82,2

0,78

0,61

бакалавр
спеціаліст

2 (64)
1 (32)

4,45
4,44

33,9
44,03

89,0
88,8

78,0
80,6

0,74
0,82

0,59
0,66

спеціаліст

4 (128)

4,63

44,2

92,6

84,0

0,84

0,62

магістр

1 (32)

4,32

33,89

86,4

77,8

0,72

0,54

магістр

0,75 (24)

4,59

44,12

91,8

82,4

0,76

0,51

Програма курсу була однакова як за обсягом аудиторної і самостійної роботи, так і
за змістом. За підсумками складання іспиту студенти експериментальних груп
виконували майже на третину більше творчих вправ, реалізуючи потреби у
самовираженні, повазі, успіху тощо. При цьому кількість індивідуальних консультацій
викладачів зі студентами експериментальних груп зростала у порівняні з контрольними
групами у 2-3 рази. Це свідчить про підвищення активізації пізнавального процесу.
Також суттєво збільшувалися горизонтальні зв’язки, за якими студенти обмінювалися
інформацією, готувалися до модульних контрольних робіт, визначали
засоби
підвищення свого рейтингу.
Розглянемо більш детально організацію творчої діяльності студентів на прикладі
вивчення дисципліни „Аграрний менеджмент” (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 1996-2005
рр.). На рис. 2 наведено гістограму розподілу студентів за рівнями сформованості їх
творчого досвіду за В.П. Безпалько. Вченим виділено наступні рівні засвоєння ()
навчальної інформації: нульовий рівень – розуміння, перший – впізнавання, другий –
відтворення, третій – застосування, четвертий (вищій) – творчість [5, с. 69-70].
Творчість – продуктивна діяльність людини в непередбачених ситуаціях. Така
діяльність повинна базуватися на сукупності вмінь: інтелектуально-логічних,
інтелектуально-евристичних,
методологічних,
світоглядних,
комунікативних,
автодидактичних (здатності до самоуправління). При цьому людина створює нові
алгоритми дій і одержує нову інформацію. На прикладі дисциплін управлінського циклу
визначимо порівняльну характеристику розподілу студентів за рівнем сформованості
творчого досвіду (рис. 3).
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Рис. 2. Гістограма розподілу рівнів сформованості творчого
досвіду студентів при вивченні дисципліни „Аграрний менеджмент”
Загальний
4
показник
творчої
діяльності
(ЗПТД) за
3
рівнями
сформованості
творчого
2
досвіду
В.П. Безпалька

3,3
3,1

3,1

2,9

2,8

2,8
2,5

2,3

2,2

2,6

2,6
2,3

2,1

2,1

1

0

і
Д
м
гі я
ол
нт
ом
ту
ЗЕ
ло
ал
ме
ен
шк
тво
о
н
ж
м
ц
й
т
нт
і
о
к
д
и
ж
е
і
с
е
н
щ
д
л
м
р
н
е
об
ви
пе
дж
нф
ме
ен
не
вир
яу
Ко
ня
ий
е
н
им
н
я
і
н
н
в
М
н
а
вл
ар
но
лін
ад
ра
Ос
Агр
ав
Уп
икл
р
п
в
Уу
ка
ди
то
е
М

Технологія управління НТД

Традиційна система навчання

Рис. 3. Середня значення рівня сформованості творчого досвіду
за моделлю управління НТД та традиційною системою
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У педагогічному експерименті було виділено експериментальні і контрольні групи,
показники яких згруповані у загальний показник творчої діяльності (ЗПТД). Аналіз діаграми
свідчить про істотне збільшення питомої ваги студентів експериментальних груп, які мають
більш високий рівень творчих здібностей. При цьому студенти експериментальних груп
більш високу професійну підготовку до творчої діяльності на виробництві, вони на 22-26 %
продемонстрували кращі здібності вирішувати творчі завдання (розв’язувати нові навчальні
проблеми,
узагальнювати факти, давати порівняльну характеристику управлінським
процесам, робити науково-обґрунтовані висновки, встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки. Загальний показник творчої діяльності (ЗПТД) експериментальних груп склав 2,94
проти 2,3 у контрольних групах.
Висновки. Проведені науковим центром дидактики менеджмент-освіти на протязі 19942005 рр. численні педагогічні експерименти засвідчили підвищення ефективності процесу
підготовки фахівців за моделлю управління НТД: успішності студентів (на 10-12 %);
повноти розкриття програмного матеріалу (на 21-23%); системності мислення (на 12-14 %);
міцності знань, умінь та навичок (на 14-16 %); наукового рівня одержаних знань (на 17-19
%); здатності працювати на рівні творчого досвіду (на 24-26 %).
За численними опитуваннями студентів більше 77 % з них зазначала про бажання
навчатися за даною технологією, якби була можливість вибору. Кількість студентів, що
брали участь в опитуванні склала – 2224 чол.
Реалізація даної системи поточного контролю за ігровим методом сприяє більш
ефективному налагодженню міжтематичних та міжпредметних зв’язків в процесі засвоєння
матеріалу, дозволяє максимально розширити творчі компоненти діяльності майбутніх
фахівців. Впровадження системи дидактичних засобів управління НТД на етапах навчання,
підготовки та перепідготовки кадрів дозволяє студентам більш активно і самостійно
оволодівати певною сумою знань і умінь, стимулює пізнавальну діяльність, створює
об’єктивні умови для реалізації ступеневої системи вищої освіти.
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М.П. Недбай, В.А. Стрельбіцький, Л.М. Романишина
м. Хмельницький
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Розвиток комп’ютерних технологій в останні десятиріччя сприяє пошуку доцільного
застосування їх в системі освіти. За останні роки було проведено багато досліджень,
присвячених визначенню місця та ролі комп’ютерних технологій у процесі навчання.
Питання комп’ютерного тестування досліджені у роботі Булах І.Є. [1], дистанційного
навчання та місця програмного забезпечення і комп’ютерних технологій у навчальному
процесі в роботах Агеєва В.Н., Гершунського Б.С., Савельєва А.Я., Когдова Н.М.,
Сазонова Б.А. [2-4] й інших.
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Дослідження у цій галузі відрізняються тим, що проблему застосування комп’ютерних
технологій в освіті можна вирішити лише при певних об’єктивних умовах, наприклад,
відповідному технічному та програмному забезпеченні закладу, наявності кваліфікованих, з
питань інформаційних технологій, кадрів, а також гнучкості щодо реагування на зміну
програмного забезпечення на світовому рівні. Не зважаючи на те, що ці умови у більшості
закладів потребують покращення, аналіз педагогічної літератури показав наявність активної
практичної роботи, направленої на розробку програмного забезпечення для інтенсифікації та
оптимізації навчального процесу.
Нині комп’ютерні технології в освітянському процесі активно застосовуються для
моделювання складних процесів, вирішення інженерних задач, організації навчання та
управління навчальним процесом і таке інше [1].
У Національній академії Державної прикордонної служби України (НАДПСУ) теж активно
ведуться розробки програмного забезпечення для активізації навчальної діяльності курсантів. Мета
даної статі полягає в описанні досвіду застосування комп’ютерних технологій у процесі підготовки
курсантів НАДПСУ на право керування транспортними засобами.
Взагалі організаційно – змістовий компонент підготовки курсантів на право керування
транспортними засобами чітко визначений державними програмами, але підготовка курсантів має свої
особливості, які спричинені специфікою професійної діяльності прикордонників. Для майбутніх
офіцерів – прикордонників автомобіль є невід’ємним службовим засобом, тому курсантів слід
готувати не на рівні користувача – аматора, а користувача – експлуатаційника. Враховуючи те, що
НАДПСУ універсальний заклад (“Право”, “Філологія”, “Інженерна механіка”, “Кінологія”, “Тилове
забезпечення”), постає проблема у викладанні технічних дисциплін курсантам гуманітарного
напрямку підготовки, які мають не технічний склад мислення.
Одним із складових елементів підготовки курсантів на право керування транспортним
засобом є вивчення правил дорожнього руху, яке відбувається паралельно з вивченням
будови та експлуатації автомобільної техніки.
Для якісного вивчення дисципліни “Правила дорожнього руху” курсанти повинні мати здатність
до аналітичного мислення і хорошу пам’ять. Рівень теоретичних знань та практичних навичок
курсантів дозволяє розвивати здібність до швидкого реагування на зміну дорожньої обстановки
визначає здібність до швидкого реагування на зміну дорожньої ситуації та прийняття на підсвідомому
рівні єдиного правильного рішення. Саме такий рівень підготовки є запорукою ефективного і
безаварійного використання транспортних засобів у майбутній професійній діяльності.
Існуюча система вивчення правил дорожнього руху базується на вирішені статичних
ситуативних задач по типовим екзаменаційним білетам (50 тестів) у кожному з яких міститься 20
запитань, з малюнками або без них, з теорії правил дорожнього руху та безпеки руху. Білети
розроблені за тестовою методикою, тобто необхідно вибрати правильну відповідь із декілька
запропонованих. Малюнки відображають певну ситуативну задачу. Така система дозволяє на досить
високому рівні вивчити та закріпити знання з положень правил дорожнього руху, але вона не
розвиває швидкості реакції щодо прийняття правильного рішення у різних дорожніх ситуаціях. Крім
того, така методика вимагає високого рівня мотивації курсантів і активної самостійної роботи.
Як показує практика, рівень активності курсантів на планових заняттях, більша частина з яких
носить характер самостійного вивчення навчального матеріалу під керівництвом викладача, досить
низький і це пов’язано з певним рядом об’єктивних обставин. Наприклад, загальною підготовкою
курсантів, вмінням працювати з літературою, рівнем загальної мотивації щодо навчання та інше.
Лише 3% курсантам подобається відпрацьовувати навчальний матеріал самостійно, а решта прагне
отримати знання з правил дорожнього руху не прикладаючи зусиль – від викладача.
У період підготовки до навчання початковому водінню для розвинення швидкості
реагування на зміну дорожньої обстановки, на сьогодення, здійснюється, у кращому випадку,
на тренажерах, або взагалі, шляхом практичного водіння, що не зовсім безпечно.
З метою активізації розвинення у курсантів здібностей до правильного і швидкого
реагування на зміну дорожньої обстановки під час вивчення правил дорожнього руху на
кафедрі автомобільної та бойової техніки НАДПСУ, на основі програми ЗD max, була
розроблена комп’ютерна програма з віртуальною комплексною відеозадачею “Дорога”.
Дана розробка дозволяє здійснювати перевірку знань курсантів з питань проїзду
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нерегульованих перехресть та здійснення зупинок транспортних засобів, що на нашу думку є
одним із найбільш складних розділів правил дорожнього руху.
Комплексна задача виконується кожним курсантом індивідуально під контролем
викладача. Сутність її полягає у тому, що на екрані монітора з певною швидкістю рухається
дорога так, як її бачить водій транспортного засобу та пасажир поряд з водієм. Швидкість
руху визначається (задається) викладачем у залежності від рівня навченості курсанта.
Курсант виступає у ролі пасажира (спостерігача за правильністю дій водія). Його задача
полягає у визначенні правильно чи не правильно водій керує транспортним засобом у певних
дорожніх ситуаціях тобто, при виконанні будь-яких маневрів, курсант повинен зафіксувати
кількість порушень, які були допущені водієм. Задача виконується в умовах, коли на
прийняття рішення відводиться час, тотожній реальному часу руху транспортного засобу.
Результатом цього контрольного тесту є кількість незафіксованих порушень, яких
припустився віртуальний водій транспортного засобу.
Для урізноманітнення дорожніх ситуацій розроблено декілька варіантів комплексних задач.

Рис. 1. Приклад інтерфейсу в процесі тестування.
Застосування запропонованого програмного забезпечення, як показала практика, сприяє активізації
навчальної діяльності курсантів та дозволяє створювати контрастні образи дорожніх ситуацій. Крім того,
активізація зорової пам’яті покращує запам’ятовування правил переїзду перехресть та здійснення
зупинок транспортного засобу. Як свідчить опитування інструкторів навчального водіння, курсанти, які
тренувалися на комп’ютері, більш впевнено виконують проїзд перехресть.
Активне застосування комп’ютерної техніки під час вивчення правил дорожнього руху
прищеплює навички правильно і впевнено реагувати на зміну дорожньої ситуації на підсвідомому
рівні, що дозволяє більше уваги приділяти безпосередньому керуванню транспортним засобом
шляхом впливу на органи керування. Останнє є досить важливим для курсантів гуманітарного
напряму підготовки, тому що керування автомобілем потребує технічного мислення, і особливо на
перших етапах навчання.
Таким чином, наведена анімаційна розробка демонструє інший напрямок застосування
комп’ютерних технологій у системі поточного контролю навчальної діяльності курсантів, зокрема,
той бік контролю, який у випадку застосування типових білетів з нерухомим зображенням дорожніх
ситуацій неможливо застосувати.
Застосування анімації наблизило створювані дорожні ситуації до реальних, а значить, і
застосування даного виду контролю є більш валідним в порівнянні з тими, які вже набули широкого
застосування.
Література:
1. Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання: Дис. ... докт. пед. наук. –
13.00.01. – К., 1995. – 430 с.
2. Савельев А.Я., Когдов Н.М., Сазонов Б.А., Вычислительная техника в учебном процессе. – М.: Знание, 1986. – С. 26.
3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере обучения: проблемы и перспективы. – М.: Педагогика, 1987. – С. 47-54.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОФІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Соціально-економічний розвиток суспільства визначає вимоги до освітньої системи, які
пов’язані зі зростанням значущості інтелектуального потенціалу населення для економічного
зростання. Це змінює сучасну систему цінностей і роль педагогічних кадрів. Зміни в
суспільстві відбуваються настільки швидко, що постає питання прогностичного підходу до
підготовки майбутніх педагогів. Відповідно до цього сама система педагогічної освіти
повинна мати інтегральний характер, тобто забезпечувати: “єдність теоретичної і практичної
підготовки, обов’язкове формування всього комплексу професійно- і духовно моральних
якостей спеціаліста” [7, с. 54]. Формування цього комплексу якостей передбачає пошук
ефективних шляхів підвищення рівня професійної різнорівневої підготовки фахівців у ВНЗ.
Це змушує педагогів та практиків дедалі частіше звертати увагу на проблему розробки і
впровадження інтегрованої системи різнорівневої підготовки фахівців у систему освіти
України [3, с. 83].
Рівень підготовки педагога визначається професійно-педагогічною компетентністю та
особистісно значущою схильністю до педагогічної діяльності, які вдосконалюються
неперервним процесом саморозвитку. Одним з важливих чинників, що впливають на цей
рівень, є педагогічна практика. Відповідно до вимог часу навчання і фахова підготовка
майбутнього вчителя повинні бути особистісно зорієнтованими. Саме такий вчитель зможе
здійснювати творчу, інноваційну діяльність в гуманітарному освітньому середовищі.
Аналіз останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, публікацій виявив недостатню
готовність системи педагогічної освіти швидко зреагувати на запити практики, бо: “в процесі
професійно-педагогічної підготовки все ще переважають цінності передачі максимального
обсягу знань, інформування про досягнення передового педагогічного досвіду, поступового
формування вмінь та навичок і лише часткового завдання творчого розвитку особистості
вчителя як професіонала” [6, с. 148]. Успішність діяльності вчителя залежить від його
особистісних якостей та відповідних умов для її досягнення. Однією з головних умов є
готовність педагога до професійної діяльності на особистісному рівні. Рушійною силою
формування готовності вчителя до діяльності є внутрішня потреба реалізації власних
можливостей і професійного самовизначення. Враховуючи можливості форм організації
підготовки вчителів щодо формування готовності до педагогічної діяльності, особливого
значення набуває практика.
В останні роки проводились активні теоретичні та практичні пошуки щодо
впровадження профільного навчання в загальноосвітніх закладах, зокрема, в роботах
В.В. Рибалки, О.Е. Стрелковської, Ю.С. Тюнникова. Окремим аспектам профільної підготовки фахівців в умовах ступеневої освіти присвячені праці О.І. Щербак (проблема неперервної та ступеневої професійної підготовки), Р.С. Гуревича, О.С. Дубинчук, А.В. Литвина,
Г.М. Цибульської (дослідження змісту наступності й шляхи її реалізації в навчанні),
С.У. Гончаренка, І.М. Козловської, Я.М. Собка (інтеграція змісту шкільної та професійної
освіти). Проблемою “професійної готовності” займались В.П. Андрющенко, Г.А. Балл,
І.М. Богданова, І.М. Дичківська, М.І. Дяченко, Н.І. Клокар, А.О. Лігоцький, Н.Д. Лєвітов,
В.А. Сластьонін, Г.О. Шишкін, які розглядають її як певний функціональний стан чи
підготовленість суб’єкта діяльності. Питання педагогічної практики розглядали у своїх
працях М.І. Пащенко, О.М. Пєхота, M.I. Сметанський, Л.Г. Таланова, Р.Ф. Суворовцева.
Не зважаючи на значні успіхи в розв’язанні проблеми готовності до професійної
діяльності, на визначення фахових та особистісних якостей вчителя, виокремлення рівнів
сформованості та структури готовності, спостерігається недостатність використання
можливостей практичної підготовки педагога, невідповідність між традиційним підходом до
її організації та сучасними вимогами до неї.
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Метою статті є з’ясування причин недостатньої уваги до педагогічної практики та аналіз
шляхів підвищення її ефективності.
Викладання профілізованих предметів на засадах особистісно орієнтованого підходу передбачає
здійснення розвитку та самовираження особистості учня. Відповідно зростають вимоги до рівня
теоретичних знань і практичної підготовки вчителя. Він повинен уміти спрямувати навчальновиховний процес на особистість вихованця, щоб сприяти підвищенню психологічної готовності учнів
до опановування професійно значущих знань, а кожен учень мав би необмежені можливості для
самостійного розвитку і самовдосконалення. Це певною мірою “визначає проблематику і зміст
професійної та особистісної підготовки педагога, актуалізує необхідність створення педагогічних
систем, зорієнтованих на інноваційну діяльність, і, відповідно, пошук нових підходів до підготовки
майбутнього педагога” [1, с. 278].
Під час педагогічної практики студентом здійснюються перші кроки у професійній
діяльності, що допомагає глибшому усвідомленню специфіки майбутньої професії, створює
природні умови для перевірки своєї готовності до неї. Занурюючись у реальний педагогічний
процес, студент має можливість перевірити свої сили у різних аспектах професійної
діяльності, як предметник, методист, вихователь, класний керівник, науковець тощо. Кожен з
цих аспектів є важливим для педагогічної діяльності. Якщо на початковому етапі студент
працює у всіх цих напрямах однаково, набуваючи певної компетентності, то вже на другому
етапі – на останніх курсах навчання – здійснюється вибір того напряму, в якому студент
зможе самоактуалізуватися як професіонал. Формування педагогічного досвіду відбувається
поетапно, відображаючи рівень сформованості професійного мислення: від педагогічних
переконань до самостійної творчої діяльності студента (С.Б. Єлканов). Зміст практики на
різних курсах відрізняється від попередніх обсягом роботи, складністю завдань, глибиною
аналізу педагогічних явищ і процесів, формою звітності студентів за її результати. Досвід
організації педагогічної практики у різних ВНЗ свідчить про те, що не всі її можливості
вичерпані. Зокрема, це стосується підготовки майбутнього вчителя до здійснення
профільного навчання.
Дослідження показують, що потенційні можливості педагогічної практики як засобу
професійного становлення майбутнього вчителя недостатньо реалізуються. Причини цього різні:
– розрив між теоретичним засвоєнням педагогічних дисциплін і їх застосуванням;
– недосконалість змісту, форм і методів організації педагогічної практики;
– пасивність позиції практикантів: їм відводиться здебільшого роль спостерігачів чи
виконавців кимось визначених завдань;
– відсутність чіткої координації у керівництві педагогічною практикою та контролі за
нею [5, с.108].
У Концепції профільного навчання в старшій школі (2003 р.) поряд з розглядом його
особливостей йдеться про напрями та аспекти діяльності педагогічного ВНЗ стосовно
формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів до реалізації цього навчання.
Ступінь готовності випускника до профільного навчання можна виявити вже під час
педагогічної практики за таких умов: якщо має глибокі знання та обізнаний з додатковою
інформацією з предмета викладання; здійснює професійну діяльність у логічній
послідовності на рівні, що відповідає потребам, досвіду та віковим особливостям учнів;
використовує різноманітні методи навчання, форми, наочність; здійснює власну рефлексію з
метою підвищення ефективності професійної діяльності.
Однією з найважливіших умов ефективної практичної підготовки є готовність до
інноваційної діяльності, яка формується під час педагогічної практики, спираючись на
попередні досягнення студента. Тому: “Своєчасне, об’єктивне з’ясування рівня сформованої
готовності конкретного педагога до інноваційної діяльності дає змогу спланувати роботу
щодо розвитку його інноваційного потенціалу, який є важливим компонентом структурних
професійних якостей [1, с. 282].
У разі профільного навчання особливого значення набуває практика-стажування. Вона
дає можливість виявити як рівень знань і вмінь студента, так і прогалини у системі фахової
підготовки [2].
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Підходи до організації педагогічної практики в Україні розглянуто у роботі У. Новацкої
[4]. Зокрема, зроблено висновки про головні проблеми, пов’язані з практикою, а саме:
студенти від I до III року навчання, які вимагають до себе значної уваги від шкільних
керівників практики, деякою мірою дезорганізують роботу школи, внаслідок чого вчителі
неохоче приймають студентів у школах; відсутній докладний опис функцій і взаємозв’язків
між шкільними вчителями і викладачами вищих навчальних закладів; не на належному рівні
розв’язуються проблеми навантаження і оплати праці вчителів, а також ведеться
документація, пов’язана з перебігом педагогічної практики.
В Україні багато уваги приділяється поєднанню теоретичної і практичної підготовки при
вивченні основних психолого-педагогічних предметів, підвищенню престижу педагогіки як
науки та її ролі в підготовці студентів, звертається увага на найбільш важливі форми і види
діяльності, потрібні майбутньому вчителеві. Водночас проблема організації і перебігу
педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів розглядається занадто
однобоко, без урахування багатьох аспектів, нерозривно з нею пов’язаних, зокрема, рівня і
дієвості підготовки до практики. Переважає пасивний характер практики, що знаходить своє
відображення в невідповідно малій кількості самостійно проведених занять та у відсутності
самостійної дослідницької праці студентів; у завданнях, визначених в інструкціях щодо
педагогічної практики з деяких спеціальностей, багато місця займають загальнопедагогічні
проблеми (наприклад, ознайомлення зі шкільною документацією, з роллю школи в
середовищі, з організацією роботи класного керівника тощо) і недостатньо уваги до
практичної методично-спеціальної підготовки (це зумовлено відсутністю в даний час
загальнопедагогічної практики, яку, без сумніву, доцільно знову включити до навчальних
планів підготовки вчителів з усіх спеціальностей); існує довільність у вимогах і критеріях
щодо заліків, роль педагогічної практики часто звужена тільки до аспекту навчання.
Недостатньо використовувалися під час практики реальні педагогічні й дидактичні ситуації,
хоча саме вона сприяє формуванню професійної мотивації й усвідомленню чинників
ефективної діяльності вчителя, цілеспрямованості й можливості проведення дослідницької
роботи, впровадження педагогічних інновацій тощо.
Пiдвищення ефективностi практики можна досягти шляхом пошуку i застосування
нових, оптимальних в сучасних умовах органiзацiйних форм педагогічної практики.
У визначенні цілей педагогічної практики потрібно виходити з того, що вона повинна
сприяти усвідомленому засвоєнню психолого-педагогічних дисциплін, забезпечити умови
для вироблення певних професійних умінь і навичок, вплинути на формування
відповідальності майбутніх учителів. При відборі змісту та організаційних форм слід
керувались тим, що вони повинні бути адаптовані до індивідуальних можливостей кожного
студента. Тому змістом педагогічної практики стає педагогічний процес у найсуттєвіших
його ознаках. Це дає можливість значно активізувати студентів, позитивно вплинути на їх
ставлення до практики.
Головна мета виробничої практики – узагальнення, систематизація і поглиблення
загальнопедагогічних знань, умінь і навичок, а також підготовка студентів до самостійного
виконання усіх педагогічних функцій. Специфіка виробничої практики полягає в тому, що
студент включається в коло реальних проблем професійної праці вчителя, ознайомлюється з
реальним змістом і обсягом його роботи, самостійно виконує всі його обов’язки. Особливість
її ще й у тому, що практична діяльність студента у школі сприяє формуванню у майбутніх
учителів самостійності у визначенні та реалізації завдань навчально-виховного процесу.
Виробнича практика позитивно впливає на якісні характеристики майбутнього вчителя, які
сприяють розвитку його творчих здібностей (ерудиція, уява, здатність до аналізу,
самоаналізу, готовність до інноваційної діяльності). Не менш важлива її роль у формуванні
педагогічних здібностей: академічних, комунікативних, експресивних, організаторських
тощо. Виробнича практика впливає на процеси самовиховання, самопізнання, самоосвіти.
Окрім проведення уроків студентам-практикантам старших курсів ставиться й інше завдання – не
лише чогось навчитись у досвідчених учителів, але й передати старшим колегам певну інформацію про
передовий педагогічний досвід. Реалізації цієї мети допомогло поєднання навчальної, наукової та
практичної педагогічної діяльності студентів. Вже з першого курсу студентам пропонуються теми
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курсових робіт, які неможливо розкрити без вивчення і осмислення передового педагогічного досвіду.
Після такої підготовки студенти аналізують педагогічні явища у колективах, де проходять практику,
через призму власних знань про кращі зразки педагогічного досвіду. Це змінює їх ставлення до
педагогічної практики.
Під час практики студенти стають суб’єктами педагогічного процесу не тільки щодо учнів, але й і
щодо своїх старших колег. Ця ситуація суттєво впливає на практикантів, викликає в них більшу
цілеспрямованість й упевненість в своїх діях. Перевірка теоретичних гіпотез практикою навчальновиховного процесу, по суті, і є вищою формою відповідального ставлення до педагогічної діяльності –
тенденцію до творчого, результативного виконання своїх функцій.
Цікавим є досвід створення творчих майстерень передових вчителів, новаторів. Наприклад, у
гімназії № 5 м. Одеси функціонує творча майстерня вчителя, яку започаткували вчитель-методист
Р.З. Арова і директор В.О. Себова. Сутність дослідно-експериментальної роботи зі студентами полягала
в тому, щоб стимулювати розвиток у кожного студента інформаційно-цільового, операційнотехнологічного та рефлективно-оцінного компонентів структури методичної діяльності на засадах
виховання в них пізнавального, практичного і ціннісного ставлення до об’єкту професійної діяльності –
педагогічного процесу, а також удосконалення на цих засадах їх особистісних проявів як суб’єктів
педагогічного пізнання, спілкування та праці [6, с. 151].
До початку педагогічної практики студенти починають знайомитись з шляхами
впровадження гуманістичної педагогіки. Її основні засади розглядаються на лекційних і
практичних заняттях. При цьому навчання представлено у формі професійної діяльності
вчителя-предметника, яка передбачала відображення педагогічних проблем із позиції
суб’єкта педагогічного пізнання, проектування та праці, що усвідомив принципи
особистісно-орієнтованого підходу до взаємодії з учнями.
На нашу думку, серед найважливіших умов, які визначають ефективність впливу
педагогічної практики на професійне становлення майбутніх вчителів, можна виділити:
– чітке визначення цілей, змісту, форм і методів організації практики;
– надання можливості кожному студентові реально впливати на стан навчально-виховної
роботи в школі;
– забезпечення зв’язку між засвоєнням теоретичних знань із психолого-педагогічних і
фахових дисциплін та практичними діями студентів;
– встановлення договірних взаємин між ВНЗ (студентом) і школою у визначенні змісту і
методів роботи студента-практиканта;
– забезпечення регулярності контролю та об’єктивності оцінки результатів діяльності
студентів-практикантів.
На цій основі пропонуємо такі інновації у проведенні педагогічної практики. Це проведення
комбінованої практики у різних типах загальноосвітніх закладів (школах, гімназіях, ліцеях), причому
ці процеси повинні бути не стихійними, а заздалегідь спланованими і обґрунтованими. Уроки, які
проводять студенти повинні обов’язково передбачати різні рівні (стандарту, академічний,
профільний). Це формує в студентів одне з найважливіших умінь вчителя – викладати той самий зміст
на різних рівнях і в різних умовах. Передбачається також встановлення ступеня самостійності і
творчого підходу до профільного навчання фізики в умовах педагогічної практики.
Отже, ефективність здійснення профільного навчання вчителем закладається як
теоретичною, так і практичною підготовкою у ВНЗ. Якщо врахувати, що педагогічна
майстерність шліфується неперервно та її основою є особистісна діяльність, то особливої
важливості набуває практика. Тому інноваційні підходи до організації практики формують
педагогічну компетентність майбутнього вчителя, сприяють його самовизначеності та
саморозвитку, забезпечують актуалізацію особистісного смислу навчання учнів.
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УДК 37.013.77
О.М. Парубок
м. Львів
АДАПТАЦІЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МНС УКРАЇНИ ДО
НОВИХ УМОВ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СЛУЖБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку суспільства і умови переходу до нових
соціальних відносин потребують вирішення досить важливого завдання – вдосконалення
професійної підготовки майбутнього фахівця МНС. Це, в свою чергу, пов’язано з пошуком
шляхів і методів модернізації, спрямованої на підготовку фахівців з вищою професійною
освітою та формування представника МНС нового типу – нестандартної особистості, здатної
успішно адаптуватися до нових нелегких умов службової діяльності.
Реалізація цих завдань можлива тільки в умовах цілісної педагогічної освіти, в якій у
стрункому логічному взаємозв’язку були б представлені всі її етапи: вступ до вищого
навчального закладу, навчання у ньому та період після закінчення навчального закладу.
Проте існує низка складних питань, пов’язаних із забезпеченням наступності навчання у
загальноосвітній школі та у вищих навчальних закладах, які сьогодні віднесені до І-ІІІ рівнів
акредитації. Ця проблема ускладнюється труднощами перших років навчання – так званого,
адаптаційного періоду, який виникає при переході від одного ступеня освіти до наступного.
Як відомо, процес переходу молодої людини зі школи до навчальних закладів МНС має
ряд характерних ознак. У цей період курсанти молодших курсів відчувають найбільші
труднощі в пристосуванні до нових умов навчання та несення служби, що зумовлено
суперечностями і труднощами особистісного розвитку (становлення самооцінки,
самосвідомості).
Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для подолання курсантами
труднощів адаптації в перехідний період забезпечує неперервність навчально-виховного
процесу і наступність розвитку особистості.
Проте педагогічний аспект адаптації курсантів до нових умов несення служби в вищих
закладах системи МНС до цього часу ще не став об’єктом наукового дослідження. Разом з
тим, можна стверджувати, що він характеризується істотними особливостями, обумовленими
специфікою педагогічного процесу у відповідних навчальних закладах.
Відсутність у педагогіці й психології єдиної теорії адаптації ускладнює цілеспрямоване
управління цим процесом і вимагає обґрунтування теоретичних основ та розробки
педагогічної системи роботи з курсантами, а також потребує вивчення процесу адаптації
курсантів до нових умов службової діяльності у вищому навчальному закладі МНС. Проте
створення умов для успішної адаптації можливе лише тоді, коли всебічно визначені реальні
потреби та виявлені труднощі конкретного курсанта або певної групи курсантів.
Таким чином, метою цього дослідження є розробка педагогічних заходів щодо
прискорення процесу адаптації курсантів до нових умов службової діяльності.
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Аналіз наукової літератури і теоретичне осмислення проблеми дають підстави виробити
підходи до безпосереднього дослідження одного з етапів професійної адаптації – процесу
адаптації курсантів, які навчаються у вищому навчальному закладі МНС.
Необхідно зауважити, що проблеми переходу, входження особистості в нове соціальне
середовище не можна вважати достатньо вивченими. Особливості цього переходу на різних
вікових рівнях (сім’я, дошкільний навчальний заклад, школа) досліджувались неоднаковою
мірою. Треба відзначити, що вивчення таких переходів орієнтоване переважно на визначення
психофізіологічних і вікових аспектів адаптації учнів до нової для них організації навчальної
та службової діяльності.
Виходячи з найважливіших напрямів становлення особистості, Д.А. Андрєєва в своїх
наукових дослідженнях основний зміст процесу адаптації пропонує визначити як:
– нове ставлення до майбутньої професії;
– освоєння нових навчальних норм, оцінок, засобів і прийомів самостійної роботи та ін.;
– пристосування до нового типу навчального колективу, його традицій;
– оволодіння новими видами навчальної діяльності;
– пристосування до нових умов побуту, нового культурного середовища, до нових форм
використання вільного часу [3, с. 4].
Процес адаптації повинен бути простим пристосуванням особистості до нового середовища і
вимог. Він передбачає активний, усвідомлений характер її входження в нове середовище
службової діяльності. Тому змістовний, творчий характер адаптації може бути досягнутий тільки в
результаті активної перетворюючої діяльності суб’єкта адаптації. Оптимальне пристосування
особистості до діяльності може відбуватися тільки тоді, коли воно здійснюється за допомогою
активних дій самої особистості. Це досить складний процес, що являє собою не лише
пристосування особистості до нових умов вузу як до тимчасового специфічного середовища. а й
набуття особистістю нового соціального статусу – статусу курсанта.
Практичний досвід роботи дозволяє визначити деякі характеристики соціального статусу
курсанта 1 курс навчального закладу МНС. Суттю такого статусу можна вважати оволодіння
нормами і функціями майбутньої професійної діяльності. Відмінними рисами соціального
статусу можуть бути:
– усвідомлення курсантами нової якості в своїй соціальній позиції, підвищене почуття
власної гідності («я вже не школяр, а курсант»);
– прагнення закріпитися в новій для себе позиції;
– прагнення досягти перших успіхів, котрі підтверджують нову, вищу позицію;
– інтерес і старанність у виконанні навчальної та іншої роботи в стінах навчального
закладу;
– різноманітність навчальних і позанавчальних інтересів.
Ознаками реалізації нового соціального статусу можна вважати прийняття особистістю
цілей, цінностей та еталонів дій і поведінки, які характеризують ту або іншу професійну
групу в цілому, в нашому випадку – професію рятівника.
Всю літературу з проблеми адаптаційного процесу у вузі можна поділити на три групи
залежно від того, як трактують це поняття дослідники.
Л.Ф. Бенедиктова, Г.Д. Волков, Н.В. Оконська є прихильниками вже зазначеної раніше
думки про те, що адаптація у вузі є лише "при- стосуванням" до нових умов [9, с. 10]. При
такому підході механізм навчання пов’язується з поступовим звиканням вчорашніх школярів
до вимог вузу, тобто з одностороннім "пристосувальним" процесом, "звиканням" курсанта до
нових умов. Звідси визнання неминучості труднощів адаптації, до якоїсь міри стихійного,
ніби рефлекторного, а не свідомого характеру їхнього подолання. Такі твердження,
очевидно, пов’язані з уявленням про те, що в процесі адаптації індивід не набуває
особистісних якостей, оскільки в адаптації, на думку цих авторів, немає нічого від
предметної діяльності.
П.Я. Гальперін, С.М. Годник, І.П. Калошина, Н.Ф. Тализіна та ін. дотримуються
принципово іншої позиції в трактуванні поняття адаптації у вузі [12, с. 14]. Прихильники
діяльнісного підходу бачать її в спеціальній організації викладачами вузу системи навчальної
діяльності. На їхню думку, мета початкового етапу полягає у створенні принципово нового
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рівня системної організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Прихильники
особистісно діяльнісного підходу (К. Оллред, О.Є. Ляпунова. В.Я. Ляудіс та ін.) вбачають
мету цього періоду навчання не тільки у формуванні навчальної діяльності і самоорганізації
навчання, але й у перебудові рівня регуляції всіх мотивацій змістової сфери особистості, у
формуванні ціннісного ставлення до власної особистості, в розвиткові здатності до особистісного
росту.
Враховуючи сказане вище, можемо стверджувати, що адаптація повинна розглядатися в
двох напрямах: адаптація особистості до нового зовнішнього середовища і адаптація як
становлення на цій основі нових якостей адаптанта.
Проте в існуючих працях не знайшли висвітлення сутність і зміст адаптації курсантів
стосовно вищих навчальних закладів МНС та взаємодія основних видів і компонентів цієї
адаптації. Потребують уточнення і більш глибокого наукового обґрунтування шляхи та
засоби управління процесом адаптації, чинники, від яких залежить успішність, засоби й
механізми взаємодії основних видів та компонентів адаптації.
Необхідно більш точно визначити й об’єм поняття «адаптація у ВНЗ». Часто
зустрічаються його широкі тлумачення, з чим не можна погодитися, оскільки в цьому
випадку
відбувається
розсіювання специфіки цього процесу. Тому виникає питання
визначення адаптації в такому розрізі, коли під цим терміном розуміють активний процес
виховання особистості колективом, де і особистість, і колектив відіграють активну роль. Не
можна поставити знак рівності між адаптацією та процесом виховання, хоч він, безсумнівно,
сприяє адаптації. Очевидно, що у вихованні й адаптації є функції, які не тільки збігаються,
але й розмежовуються. Ця відмінність спостерігається передусім у таких аспектах: адаптація
має характерні особливості конкретної ситуації на рівні підсистеми, тоді як виховання
розглядається на рівні суспільства в цілому як система [1]. Крім того, для успішної адаптації
курсанта необхідний відповідний рівень знань з певних предметів. Проте спеціальні знання
далеко не завжди є необхідною умовою для процесу виховання і не завжди рівень культури,
вихованість людини безпосередньо впливають на її адаптацію, хоча адаптація без засвоєння
норм, що визначають стан вихованості, фактично неможлива. В цьому випадку адаптацією
можна вважати процес активного пристосування і вольової реалізації засвоєних норм і
цінностей в умовах конкретної ситуації. При відсутності цих умов має прояв не адаптація, а
зовнішнє пристосування, яке призводить до комфортної поведінки, до псевдоадаптації.
Індивід у цьому випадку створює видимість прийняття норм і цінностей, насправді ж, він
тільки поступається груповому тиску [2].
Вузівська адаптація – процес, по-перше, неперервний, оскільки не припиняється ні на
день, а по-друге, багатоаспектний, оскільки навіть протягом дня відбувається зміна
діяльності в різних сферах.
Нарешті, адаптація включає і визнання самою особистістю тих необхідних змін, які
відбуваються в її самосвідомості в процесі засвоєння нових видів діяльності та спілкування.
Процес адаптації не вичерпується наведеними аспектами, але, очевидно, вони складають
його ядро. Маючи повні дані у визначених аспектах, можна оптимально будувати
навчальний процес, впливаючи на адаптацію курсантів.
Таким чином, змістом адаптації можна вважати методи та способи засвоєння індивідом
соціального досвіду і активного відтворювання системи соціальних зв’язків. Тобто, при
надзвичайній різноманітності соціального досвіду, який засвоюється, не змінюється
основний принцип, що робить взагалі можливим це засвоєння. Він реалізується у
відповідних методах та способах.
Для подальшого розгляду проблеми, на нашу думку, необхідно, розглянути специфіку
всіх складових адаптації в умовах молодших курсів вищого навчального закладу МНС.
Середовищем адаптації курсантів першого курсу виступає педагогічна система вузу в
цілому, яка характеризується як структурними компонентами (педагогічна мета, навчальна
та наукова інформація педагогічна комунікація, курсанти та педагоги), так і
функціональними компонентами (організаторський, проектувальний, конструктивний тощо).
У процесі адаптації курсант повинен усвідомити мету педагогічної системи "вищого
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навчального закладу", включитися в неї і оволодіти її специфічними методами навчальної
роботи.
У нашому випадку в ролі такого елемента може виступати курсант, взвод курсантів, не
обов’язково пов’язаний навчальними рамками.
Адаптивна ситуація викликана новизною самої діяльності та умовами, в яких вона
відбувається. Якщо розглянути це положення більш детально, то можна виділити:
– новизну цілей, котрі постають перед курсантами;
– новизну діяльності, що протікає в рамках навчально-виховного процесу ВНЗ;
– новизну його безпосереднього соціального оточення;
– новизну більш широкого соціального міського середовища, до якого курсанти, котрі
приїхали в місто з сільської місцевості, повинні пристосуватися.
Адаптивна потреба може бути усвідомлена або не усвідомлена курсантами. В
останньому випадку курсанти, відчуваючи, що колишні способи діяльності і поведінки вже
неможливі, стихійно шукають інші, шляхом спроб та ціною помилок, в результаті чого
адаптація протікає повільно, зі значними труднощами. Задовольнятися адаптивна потреба
курсантів може на двох рівнях:
– рівень середовищний, де створюються необхідні зовнішні умови реалізації адаптивної
потреби;
– рівень особистісний, коли адаптивна потреба стає рушійною силою самовиховання і
саморозвитку особистості.
Щодо видів адаптації курсантів-першокурсників навчальних закладів МНС, то тут також
немає єдиної думки. В науковій літературі відокремлюється цілий ряд видів адаптації
курсантів до навчального процесу у ВНЗ: психолого-педагогічний, соціально-психологічний,
мотиваційно-особистісний, психофізіологічний тощо [7].
С.М. Годник розмежовує:
– адаптацію до ВНЗ як процес первинного залучення першокурсника до нової
соціальної ролі;
– адаптацію до курсу, оскільки на кожному наступному курсі першокурсник
зустрічаються з новими науковими дисциплінами і формами навчально-виховного процесу;
– адаптацію до професії у ВНЗ;
– професійну адаптацію молодого фахівця в умовах первинної самостійної роботи з
обраної професії [11, с.12].
Погоджуючись з умовністю розмежування названих вище понять, С.М. Годник,
В.А. Клименко виділяють такі специфічні компоненти професійної адаптації особистості
вищої школи, як:
– соціально-психологічний;
– пізнавальний (дидактичний);
– ціннісно-мотиваційний.
Ці три компоненти професійної адаптації, хоч і мають деякі відмінні риси, але в цілому
представляють процес адаптації у вузівському середовищі: входження в новий колектив,
ознайомлення і творча переробка його норм та цінностей, налагодження міжособистісних
відносин (соціально-психологічний компонент); пристосування до нової системи навчання
(пізнавальний, або дидактичний компонент); актуалізація норм і вимог обраної курсантами
нелегкої професії (ціннісно-мотиваційний компонент).
Складові професійної адаптації перебувають в єдності та взаємодії. Якщо будувати їхню
ієрархію, то ціннісно-мотиваційний компонент є системоутворюючим. Цей компонент тісно
пов’язаний з формуванням позитивних навчальних мотивів та особистісних якостей
майбутнього фахівця МНС. Його можна розглядати як інтегральний, оскільки він передбачає
соціально-психологічний, пізнавальний та деякі інші аспекти адаптації і впливає на їхню
успішність.
Прояви адаптації курсантів до названих її компонентів тісно пов’язані. За цими
компонентами стоять різні зони труднощів, з якими доводиться стикатися курсантам на
початковому етапі навчання у вузі. І трактування цього періоду як простого звикання до ВНЗ
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може дезорієнтувати діяльність викладача, знизити ефективність навчання курсантів у цей
важливий для них час.
У вищих навчальних закладах МНС, як правило, планується система заходів, котра
сприяє соціально-психологічний адаптації першокурсників. Найважливішими з них є:
 формування і комплектування академічних груп;
 знайомство з історією ВНЗ і його випускниками;
 читання курсу «Вступ до спеціальності» та ін.
Практика показує, що такі заходи вимагають ретельної підготовки і неформального
підходу, інакше результат може бути пропорційно протилежним тому, який ставили перед
собою його організатори.
До соціально-психологічного компонента адаптації потрібно віднести виховання у
майбутнього фахівця комунікативних якостей, що забезпечують оптимальні міжособистісні
стосунки в курсантському середовищі, характер спілкування з викладачами вузу, вплив
кожного курсанта на розвиток міжособистісних відносин у навчальному взводі. Необхідно
чітко уявляти, які потреби індивіда як суб’єкта виховання зумовлює вузівське середовище,
яка динаміка зміни соціального статусу курсантів, які труднощі індивід переживає в нових
умовах, яку перебудову навколишнього середовища і структури особистості необхідно
здійснити, які цінності прищепити вихованцеві, щоб забезпечити його повну і успішну
соціально-психологічну адаптацію.
Пізнавальний компонент адаптації визначається як процес входження курсантів у
вузівську систему навчання, засвоєння курсантом необхідної для нього пізнавальної
діяльності (вузівської системи навчання), подолання психолого-дидактичних бар’єрів на
цьому шляху. Зміст такого виду адаптації зводиться до формування у курсантів раціональних
прийомів, засобів самостійної пізнавальної діяльності не тільки за завданням викладачів
вузу, але й на основі індивідуальних планів курсанта, спрямованих на розширення і
поглиблення професійної самоосвіти (одержання додаткових професійно значущих знань,
що не знайшли відображення в навчальних програмах).
Пізнавальний компонент адаптації, який є процесом свідомого саморегулювання, істотно
торкається як діяльнісної, так і особистісної сфери курсантів. Відомо, що адаптація
здійснюється через подолання психолого-дидактичних бар’єрів, котрі виникають у курсантів
першого року навчання через невідповідність звичних методів навчання і методів, що
передбачені організацією праці у вищій школі. Включення в контекст аналізу пізнавального
компонента адаптації предметної діяльності неминуче змушує ставити питання не тільки про
вплив психологічних та інших бар’єрів, які гальмують адаптацію, але й вплив, зумовлений
предметом і метою пізнання.
Психологічний механізм впливу потрібно шукати в процесі виникнення тих чи інших
завдань у ході пізнавальної діяльності, а також у динаміці соціального престижу професії.
Гіпотетично цей зв’язок виглядає так. Курсанти першого року навчання логічно підходять до
первинного завдання – «відкриття» для себе науки як предмета пізнання. Під впливом
початкових мотивів, інтересів та прогнозування кінцевого результату діяльності вони
здійснюють пошук предмета. У ході пошуку курсанти розв’язують пізнавальні завдання, але
обмежують зону пізнання. Результатом цього процесу є «відкриття» (розуміння) науки та її
властивостей як предмета пізнання, а разом з тим – і адекватних дій. Наслідком є зміщення
ціннісних акцентів з наявних методів пізнання на необхідні й перехід на вищі рівні
розуміння пізнавальної діяльності. Первинні мотиви та установки, що створювали на цьому
шляху психологічні бар’єри, втрачають своє значення. Тому зустрічний процес
цілеутворення щодо заданої мети знімає, руйнує бар’єри, усуваючи саму причину їхнього
виникнення – невідповідність наявних пізнавальних засобів необхідним.
Як показали дослідження, основними труднощами пізнавального аспекту адаптації
курсанти називають зростання об’єму і складності навчального матеріалу, збільшення
питомої ваги самостійної роботи, невміння працювати самостійно, планувати та розподіляти
час і т. ін.
Курсанти-першокурсники, якими ще вчора опікувались шкільні вчителі, в умовах ВНЗ
відчувають себе дискомфортно. Нові умови діяльності їх у ВНЗ – це якісно інша система
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відносин, де на перший план виступає необхідність самостійної регуляції власної поведінки,
наявність тієї міри свободи в організації своїх занять, побуту, котра ще не так давно була для
них недоступною.
Курсантам-першокурсникам, у котрих виробився стереотип режиму навчальної
діяльності в школі, доводиться з перших днів долати його у ВНЗ. Недостатня увага до
вироблення продуктивного типу мислення у школярів призводить до того, що навчальний
процес в навчальному закладі значно спирається на репродуктивне мислення
першокурсників, а це не дає можливості приймати оптимальні рішення в нестандартних
ситуаціях і без особливих ускладнень адаптуватися в умовах діяльності, яка постійно
змінюється.
Ціннісно-мотиваційний компонент адаптації є процес цілеутворення, формування у
курсантів шанобливого ставлення до професії, покликання до неї, набуття курсантами
відповідних знань, умінь і навичок, виховання і самовиховання у майбутніх фахівців
професійно значущих мотивів діяльності, професійних та громадянських якостей
особистості.
В розвитку особистості майбутнього фахівця особливе значення має формування
позитивних мотивів та дійових цілей, оскільки вони є найважливішими детермінантами
діяльності. Структура мотивів курсанта, що формується в період навчання, стає стрижнем
особистості майбутнього фахівця. Отже, розвиток позитивних навчальних мотивів –
невід’ємна складова частина виховання особистості курсанта.
В період адаптації процес розвитку мотивів навчальної діяльності протікає, як правило,
стихійно. В сучасних обставинах на нього по різному впливають такі чинники, як економічна
ситуація в суспільстві, наявність можливості навчання на комерційній основі, перспектива
працевлаштування, престижні та альтернативні освітні установи та ін.
Практика свідчить, що спонтанних змін у цій ситуації не відбувається. Перебудувати її
можна шляхом систематичного керування процесом професійної адаптації. Це зумовлює
необхідність визначити чинники й умови, здатні впливати позитивно на особистість
курсанта.
До числа таких чинників та умов можна віднести:
– засвоєння нових видів навчальної і наукової діяльності. Важливість цих аспектів
детермінується тією метою, яка привела молоду людину до ВНЗ: прагненням отримати
професію, підготувати себе до обраної спеціальності та ін.;
– врахування індивідуальних особливостей курсантів. Складність процесу їхньої
адаптації визначається передусім відмінністю у вихідних характеристиках. Знання
індивідуальних особливостей курсантів, на основі яких будується система залучення їх до
нових видів діяльності, нового кола спілкування, дає можливість зробити процес адаптації
стабільним та психологічно комфортним;
– формування позитивної мотивації навчання. Серед аспектів, які визначають
оптимальний перебіг процесу адаптації курсантів, можна виділити як основний – ставлення
до навчання й обраної спеціальності. Йдеться про те, що навчання у ВНЗ включає в себе не
тільки отримання професії, але й навчальну діяльність, котра має власні форми, ознаки та
критерії (якість навчання, інтерес до нього як одного з видів діяльності, різноманітність
навчального процесу, зміст і організацію науково-дослідної роботи, умови навчання тощо);
– професійна орієнтація, формування позитивної мотивації вибору професії. Своєчасне
виявлення індивідуальних нахилів, орієнтація на одну або декілька професій, відповідно,
психофізичних якостей і особливостей індивідуальної спеціалізації особистості – головний зміст
цього процесу, який стає одним із важливих факторів формування професійних якостей [6]:
o формування практичних навичок для майбутнього виконання службових обов’язків;
o формування творчих здібностей та інших якостей особистості в процесі навчальнопрактичних занять тощо.
Доведено, що на професійний вибір курсантів впливають такі фактори, як улюблений
предмет, бажання бути схожим на свого викладача та ін.
Вивчення мотивів вибору професії у курсантів перших курсів засвідчило, що:
– їх приваблює робота рятівника;
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– вони обрали цю професію за порадою батьків;
– це дасть їм можливість займатися улюбленою справою;
– на них вплинули сімейні традиції;
– вони бажають одержати вищу освіту;
– іншого вибору не було, так склалися обставини.
Очевидно, немає потреби коментувати згадану вище ситуацію.
Більшість курсантів першого курсу знала лише дещо про умови організації навчання в
інституті, про вимоги, які ставить перед ними ця професія, про можливості їхнього
професійного росту і т.д.
Говорячи про специфіку адаптації у ВНЗ, необхідно також враховувати особливості
навчально-виховного процесу:
 наявність у навчальних планах блоків: психолого-педагогічного, медико-біологічного,
предметного, загальнокультурного та їхньої взаємодії, інтеграції;
 диференційований рівень підготовки курсантів, набутий ними перед вступом до ВНЗ
в різних типах освітніх установ;
 наявність курсантів, котрі одержали допрофесійну підготовку в різних її формах
(служба в армії і т.д.).
Всі ці обставини в повній мірі позначаються на процесі адаптації курсантів і вимагають
ретельного аналізу.
Курсанти краще пристосовуються до будь-яких обставин та ситуацій через творчість.
Тільки тоді адаптація буде ефективною і стійкою, коли курсанти братимуть активну участь у
навчальному процесі. Сучасна наука визначає творчість як "процес творення нових духовних
цінностей", як творення прогресивного, що виникає як розвиток, вияв вищих потенцій
людини.
Творчість людини може розглядатися в двох аспектах:
– діяльність певного характеру, яка відображає вищий ступінь активності, спрямований
на подолання конкретної суперечності відповідно до поставленої мети;
– властивість індивіда, засіб його самоствердження. Саме це передбачає наявність у
кожної особистості визначених, тільки їй одній притаманних творчих здібностей.
Безперечно, глибше розкрити творчі таланти людини – завдання аж ніяк не просте.
Необхідно передусім виявити їх, створивши для цього відповідні умови, розвинути,
сформувати, залучити особистість до: активної участі в перетворюючій діяльності. У процесі
розв’язання цих питань і формується розвинена творча особистість [13].
Найважливішою передумовою ефективності роботи вузу та шляхами вирішення
проблеми в цьому плані є створення необхідних умов для творчого оволодіння знаннями,
формування творчого мислення курсантів, їхньої самостійної діяльності. Творчий підхід до
семінарських та практичних занять передбачає перш за все постановку проблем з
елементами наукового пошуку. Від того, наскільки часто ставляться такі проблеми, залежить
не тільки інтерес курсанта до навчального предмета, але й вплив останнього на процес
адаптації.
Досліджуючи проблеми адаптації курсантів до умов навчання у ВНЗ, необхідно
приділяти серйозну увагу самостійній роботі, культурі їхньої навчальної праці. Саме такий
вид роботи допомагає курсантам оволодіти знаннями, які служать основою у формуванні
світогляду, в оволодінні майбутньою спеціальністю. Зрозуміло, що ефективність самостійної
роботи залежить як від здатності організувати її, так і від рівня оволодіння методикою цієї
форми трудової діяльності. Тому серед чинників, котрі стимулюють адаптацію курсантів до
ВНЗ, а отже, і їхнє якісне навчання, уміння організувати свою самостійну роботу має стояти
на одному з перших місць.
Отже, результати педагогічного аналізу проблеми адаптації курсантів дозволили зробити
такі висновки:
- позитивна адаптація курсантів в умовах навчального ВНЗ МНС є одним з етапів
професійної адаптації. Вона забезпечується активним входженням курсантів у конкретні
умови того чи іншого ВНЗ й пов’язана зі зміною особистісних якостей та соціального
статусу. Реалізується через сфери діяльності, спілкування, самосвідомості;
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– змістом професійної адаптації у вищому навчальному закладі І-ІІІ рівнів акредитації
можна вважати методи і способи засвоєння особистістю соціального досвіду та активного
його відтворення в системі суспільних зв’язків;
– для успішної адаптації в стінах вищого навчального закладу МНС необхідна
ефективна система управління процесом адаптації, яка повинна включати:
 засвоєння нових видів навчальної і наукової діяльності;
 врахування індивідуальних особливостей курсантів;
 формування позитивної мотивації навчання;
 професійну орієнтацію, формування позитивної мотивації
 вибору професії;
 формування практичних навичок для майбутньої служби;
 подальше формування творчих здібностей, створення умов для розвитку особистості курсанта.
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УДК 378.147
В.А. Петрук
м. Вінниця
ІГРОВІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ
ДО МАЙБУТНЬОЇ РОБОТИ ЗА ФАХОМ
Сучасному виробництву потрібні спеціалісти, які володіють такими психологічними
характеристиками: вмінням бачити проблеми та майбутнє; здатністю виділяти головні
напрями, вмінням зосереджуватись на головному; здатністю до інтуїтивного виявлення
ключової інформації в її уявному розмаїтті; сполученням абстрактного логічного мислення з
предметно-образним відчуттям світу; почуттям відповідальності; вмінням управляти
людьми; активністю, готовністю і вмінням діяти в умовах невизначеності; рахунковістю
мислення (вмінням передбачати й оцінювати результати діяльності в числах);
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маркетинговою орієнтацією мислення (баченням нерозривного зв’язку виробництва з
усвідомленням і формуванням потреб на споживчому ринку товарів і послуг).
Набути такі характеристики дозволяють ігрові заняття, в яких вирішується завдання
соціально-психологічне – привести поведінку учасника гри у відповідність з вимогами
виробничої обстановки. Це значить навчити його робити і почувати те, чого він не вмів
раніше.
Під ігровим заняттям розуміють заняття, що пронизане елементами гри або містить
ігрову ситуацію. Ігрове заняття може включати одну або декілька пов’язаних між собою
дидактичних ігор. Разом з тим ігрові форми проведення занять можуть використовуватися як
універсальний засіб формування особистості. Одна і та ж гра може виступати в декількох
функціях: навчальна – розвиток навчальних умінь та навичок, таких як пам’ять, увага,
сприймання інформації різної модальності; розважальна – створення сприятливої атмосфери
на заняттях; комунікативна – об’єднує студентів у колектив та встановлює емоційний
контакт; релаксаційна – зняття емоційного напруження, яке викликане навантаженням на
нервову систему під час інтенсивного навчання; психологічна – формування навичок
підготовки свого фізіологічного стану для більш ефективної діяльності, перебудова психіки
для засвоєння більшого обсягу інформації; розвивальна – гармонійний розвиток особистості
для активізації резервних можливостей особистості; виховна – психотренінг та
психокорекція, поява особистості в ігрових моделях життєвих ситуацій.
Ігрові заняття, на відміну від традиційних, крім активізації пізнавальної діяльності,
забезпечують потрібну циркуляцію інформації, її осмислення, а також у деякій мірі
компенсують недоліки традиційного та індивідуального навчання. Вони наближають процес
навчання до умов реальної практичної діяльності спеціалістів [1].
Більш ніж 70 років у нашій країні діяла система планової економічної моделі соціалізму.
Цій моделі відповідали як система мислення, так і психологія не тільки економістів, але й
усього населення країни. “Перебудова” фактично означає перехід від соціалізму до
капіталізму. Приватизація протягом кількох років зруйнувала планову, адміністративну
економіку України. Кардинально змінюється виробництво. Однак система економічного
мислення і психологія людей мало змінилися за ці роки. Економікою, підприємствами
управляють люди. А людина – це складна, часто не передбачувана, соціально-психологічна
система. Економіка складається з виробництва, споживання і системи домашніх господарств.
Визначальним фактором у цій системі є люди. Їх поведінка, мотивація і рішення, які
вони приймають, обумовлюються іноді такими несподіваними емоційними факторами, що
ніякій теорії ймовірності та формальній логіці їх опис не підвладний. Проте саме, люди, їх
мотивація, психологічні особливості часто випадають із системи економічного аналізу мікро
–
та макроекономіки. Майбутніх спеціалістів з вищою освітою треба обов’язково
підготувати до можливих конфліктів, навчити їх упереджати та розв’язувати конфліктні
ситуації. Чим раніше почати цей процес, тем більше вони накопичать досвіду.
На перших курсах навчання у ВНЗ таким засобом можуть виступати ігрові заняття, яки
спрямовані на досягнення разом із навчально-пізнавальними цілями психолого-педагогічних
і виховних. Для досягнення мети поставлених завдань слід враховувати вікові, соціальнопсихологічні та індивідуальні особливості учасників гри. Виконуючи в процесі таких ігрових
занять роль дорослої людини, студент може зрозуміти значення моральних, етичних,
юридичних, тобто тих соціальних норм, які регулюють людські взаємини в різних соціальновиробничних сферах. Аналіз ігрових вчинків дає учасникові гри можливість порівняти й
усвідомити свої вчинки, що і є метою навчання взагалі.
В процесі ігрового заняття студентський колектив не просто група, яка імітує діяльність
споживчого товариства, а конкретний соціальний організм, носій основних відносин, які
складаються в реальному виробничому колективі. Разом з тим не можна забувати і про те,
що це гра, а її учасники – студенти з відносинами, які склалися між ними ще до початку гри.
Гра передбачає організацію первинного колективу (4-5 осіб) і вторинного (25-30 осіб).
Студенти первинного колективу знаходяться у безпосередніх ділових стосунках і об’єднані
загальною метою – груповим результатом. Вторинний колектив об’єднує всі ігрові групи, які
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вирішують однакові завдання, але мета кожної групи – виконати отримане завдання скоріше,
якісніше, досягти найвищої оцінки результатів колективно-індивідуальної діяльності.
Успішне проведення гри залежить від знання психології спілкування між її учасниками.
Відомо, що чималу роль у процесі ігрової діяльності відіграють взаємовідносини в
комунікативних системах: “студент – викладач”, “студент  студент”, “студент – група”,
“викладач – група”. Тому керівник гри  викладач, має дбати про попередження і своєчасне
розв’язання та усунення конфліктів як серед студентів, так і між студентами та викладачем.
Спілкування всередині ігрової групи обумовлене наявністю однієї мети на всіх етапах
гри – виконання завдань у строк (або раніше), водночас на кожному етапі ця мета має своє
якісне вираження. Під час підготовчого етапу проходить період становлення відносин між
учасниками гри на діловій основі. В ігровій групі з’являється лідер. Лідерові потрібно
володіти здатністю знаходити елегантні, прості рішення складних проблем. На підготовчому
етапі гри виникають найбільш гострі порівняно з іншими етапами конфліктні ситуації.
Конфлікт – це те, що виникає при порушенні правил гри, слідує за грою, є наслідком її
руйнування. При цьому руйнується той психологічний стан, що зумовлює і супроводжує
ігрову взаємодію – рівновага між сміливістю та страхом, фізичною та психічною напругою
та задоволенням, тривожністю та впевненістю. Як соціальне утворення гра теж представляє
собою нестійку рівновагу статусів, ролей, лідерства, влади, підлеглості 2, с. 26 .
Ігровим заняттям притаманні ситуації змагання. Доцільно організоване змагання в
ігрових групах і між ними дозволяє посилити активність студентів та домогтися значного
підвищення результатів їх навчання. В змагальному процесі конфлікти виникають між
окремими особами, між окремими суб’єктами і групою, між ігровими групами. При цьому
домінуючою є позиція більш широкого об’єднання: його вимоги та засоби впливу
визначають характер взаємовідносин окремих учасників і ігрових груп. Це сприяє
посиленню взаємних зв’язків всередині групи, взаємної підтримки та допомоги.
Всередині ігрової групи виникають конфлікти таких типів: першого – як реакція на
перешкоду до досягнення мети трудової діяльності, коли успішна діяльність одного
випереджає успішність діяльності іншого чи всієї групи; другого – як реакція на порушення
дисципліни, коли підсумок роботи ігрової групи оцінюється за результатами роботи кожного
її члена і порушення ігрових правил одним з них тягне зняття заохочення зі всієї групи;
третього – як виявлення особистої несумісності (неприязні один до одного).
Ігнорувати конфлікт неможливо – все одно підсвідомо обидві сторони “діють”. Тому
краще “конфліктувати” відкрито, пам’ятаючи про те, що в конфлікті не буває тих, хто
виграв, – програють обидві сторони. Життя стверджує, що вирішення конфлікту часто
відкриває нові можливості у взаємовідносинах. Дані дослідження свідчать про те, що під
впливом студентського колективу в змагальній боротьбі значно підвищується активність і
відповідальність окремих студентів, зростає зацікавленість у досягненні високих результатів,
здобутки кращого досвіду негайно стають надбанням кожного, складні питання у співробітництві з
учасниками засвоюються швидше і краще. Зниження частоти конфліктних ситуацій у групі
залежить від розвитку товариської солідарності, взаємодопомоги, відповідальності за дію один
одного, дисциплінованості, чесності, вміння діяти колективом, тощо.
Конфлікти поділяються на три великі групи. Перша група – це мотиваційні конфлікти,
які виникають між викладачами та студентами внаслідок того, що останні або не мають
бажання вчитись, або вчаться примусово. В другій групі – конфлікти, пов’язані з
недостатньою організацією навчання. Третю групу становлять конфлікти взаємодії.
Взаємодія – це завжди комунікативна діяльність. А саме ця діяльність є провідною в
професії педагога, оскільки вирішення навчально-виховних завдань неможливе без взаємодії
учасників гри, в ході якої відбувається особистісний розвиток його суб’єктів, оволодіння
ними певними теоретичними знаннями, уміннями та навичками. Стосунки між керівником
ігрової групи, голови правління, його заступника і підлеглими їм відділами утворюються на
підставі взаємозв’язку функціонального характеру, що випливає зі спільної діяльності,
спрямованої на досягнення кінцевої мети. Ці відносини залежать від керівника гри, голови
правління, його заступників, їх особистих ділових якостей, компетентності, емоційності,
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вміння організовувати гру, культури спілкування один з одним і з підлеглими, справедливої
оцінки праці підлеглих, авторитету серед студентів групи.
Конфлікти, які виникають при цьому, можна класифікувати за такими типами:
а) конфлікти організаційного характеру;
б) конфлікти через неправильне нарахування балів учасникам гри, несправедливого
покарання або заохочення підлеглих;
в) конфлікти через невиконання підлеглими їх обов’язків або дорученого завдання;
г) конфлікти, коли керівник гри не забезпечує групі ритмічність роботи і буває
некомпетентний у ситуації, яка склалась;
ґ) конфлікти, коли досягнення особистих цілей керівника ігрової групи в процесі
діяльності залежить від роботи відділу;
д) конфлікти, які мають характер суперечності між стилем роботи керівника ігрової
групи та очікуваннями підлеглих;
е) конфлікти особистої несумісності [3].
Мистецтво викладача полягає в тому, щоб зуміти вловити перші ознаки конфліктної
ситуації. Це дозволить йому точніше стежити за розвитком подій, і тим безпомилковішим
буде його втручання у внутрішній світ студента. Іншими словами, педагогові необхідно
вміти точно розраховувати міру впливу, час його найліпшого ефекту і підібрати той
конкретний засіб, який потрібен саме цьому студентові. Більшість конфліктів потребує
удосконалення роботи керівника ігрової групи і його ставлення до підлеглих. Деякі
конфлікти вирішуються за допомогою системи стимулювання. У крайньому випадку
керівника ігрової групи переобирають.
Відзначимо і той факт, що впровадження інноваційної технології навчання в умовах
існування традиційної системи теж викликає виникнення та розв’язання конфліктних
ситуацій між викладачем і учасниками гри. Причини цих ситуацій можуть бути такими:
примушування студентів до перетворення занадто великої для них кількості інформації;
примушування студентів до занадто швидкого перетворення інформації; примушування
студентів самостійно застосовувати отримані теоретичні знання до вирішення проблемної
ситуації; примушування студентів до занять тими справами, які не відповідають їх інтересам,
таланту тощо.
Під час проведення ігрового заняття важливо не допустити конфліктів або прийняти
правильне рішення в момент їх виникнення. Розвиток конфліктності може призвести до
деструктивної спрямованості дій учасників гри, спричинити ворожнечу внаслідок
переростання ігрового конфлікту в особистісний. Необхідне педагогічне керівництво
конфліктною ситуацією, що вимагає спонукання конфліктуючих сторін до відповідного
структурування власних дій і прийнятого режиму взаємодії щодо наявності ситуації і сторін.
Важливо постійно контролювати ситуацію і не дати можливості перерости діловому
конфлікту в особистісний.
Ігрове заняття є одним із засобів навчання правильних взаємовідносин, уміння
розв’язувати непорозуміння та конфлікти. Гра, на думку багатьох учених, є важливим видом
розвиваючої, соціальної діяльності, формою освоєння соціального досвіду людини. В ігровій
діяльності найбільш інтенсивно закріплюються важливі соціальні почуття і норми поведінки
особистості. Водночас тут розвивається й такий аспект людських взаємин, як конфлікти,
зіткнення, суперечки, пов’язані з певним моральним вибором, як-от: дотримання чи
порушення норм групової поведінки, моралі, групової думки. Участь в ігровій діяльності є
важливим засобом становлення особистості, оскільки тут розвиваються почуття товариської
солідарності, взаємодопомоги, відповідальності за дії один одного, дисциплінованості,
чесності, вміння діяти колективом, подолання егоїзму та інші. Гра вимагає від учасників
бажання та вміння підпорядковуватися її логіці, встановленим у ній правилам, які формує і
оберігає громадська думка.
Гра, як ніякий інший вид діяльності, завдяки тому, що вона одночасно може виступати в
різних функціях (навчальній, розважальній, комунікативній, релаксаційній, розвиваючій,
виховній тощо) відіграє важливу роль у попередженні, подоланні конфліктів.
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Для студентів ігрове заняття – це репетиція виробничої діяльності майбутніх фахівців.
Гра втілює фрагмент діяльності і дає можливість не тільки програти господарську ситуацію,
але й дозволяє краще зрозуміти психологію її учасників, вивчити професійні й посадові
інтереси працівників. Перевага ігор полягає в тому, що, взявши на себе ту чи іншу роль,
учасники включаються у взаємовідносини між собою, причому інтереси їх можуть не
збігатися. В результаті складається конфліктна ситуація, що супроводжується природною
емоційною напругою. Це створює підвищену цікавість до ходу гри. Учасники можуть не
тільки показати професійні знання та вміння, але й загальну ерудованість, такі риси
характеру, як рішучість, оперативність, активність, самостійність, уміння спілкуватися,  від
цього часто залежать успіх та результат гри. Крім того, гра розкриває проблеми моральнопсихологічного характеру. Те, що учасники під час проведення гри мають можливість
безпосередньо на собі випробувати різні ситуації, сприяє подальшому активному
обговоренню тієї чи іншої проблеми. Таким чином, ділова гра допомагає формувати
здатність до комунікації як людини, так і фахівця.
Висновки
Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності має не тільки озброювати їх
теоретичними знаннями, але й покликана передбачати інтелектуальний розвиток
особистості, гнучкості мислення, заохочувати прагнення до читання наукової та додаткової
літератури.
Традиційна система навчання не забезпечує достатнього рівня ефективності навчальновиховного процесу, через недостатній рівень реалізації у самостійній роботі;недостатню
активність студентів; недостатній “зворотний зв’язок” між викладачем і студентом;
нераціональне використання часу як викладача, так і студента; низьку ефективність
контролю, яка обмежує викладача і студента.
Ігрові методи навчання мають ряд переваг над традиційними. Це, насамперед,
можливість формування таких якостей, які іншими способами протягом короткого часу
виховати неможливо, а саме: комунікативні здібності, професійну етику, вміння аналізувати і
приймати обґрунтовані правильні рішення. Крім того, ці методи підвищують навчальну
дисципліну, привчають студентів до самостійної роботи з навчальною та науковою
літературою, створюють сприятливі умови для формування творчої особистості.
Література:
1. Козлакова Г.А., Маригодов В.К., Слободянюк А.А. Высшее техническое образование (педагогический,
дидактический и социально-психологический аспекты): Монография. – Севастополь: Изд-во Сев-ГТУ, 2001. –
С. 69, 55-56.
2. Бевзенко Л.Д. Природа соціального конфлікту у контексті проблеми соціальної самоорганізації.
Конфлікти в педагогічних системах. Зб. Доповідей науково-практ. конф. 20-21 травня 1997. – Вінниця, ВДТУ.
– С. 25-27.
3. Петрук В.А. Анализ и классификация конфликтов, возникающих в процессе проведения деловых игр на
занятиях по высшей математике во втузе. Конфлікти в педагогічних системах. Зб. доповідей науково-практ.
конф. 20-21 травня 1997. – Вінниця, ВДТУ. – С. 247-249.
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В.В. Петрушенко
м. Вінниця
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТА-ВИКЛАДАЧА
СУЧАСНОСТІ
У наш час є всі умови думати, що просвітницька парадигма, яка господарювала в освіті
протягом століть і презентувала класичну педагогічну парадигму, вичерпала свої
можливості. Цьому є свої пояснення. По-перше, значно зріс об’єм знань, який навіть для
загальної орієнтації недосяжний. По-друге, функція освіти далеко вийшла за певний об’єм
знань у тій чи іншій предметній сфері. Все це говорить, що в системі сучасної освіти
склалися відверті протиріччя між інноваційними процесами та традиційною освітньопросвітницькою парадигмою, що стримує ці процеси. З цього випливає, що задоволення
сучасних вимог суспільства у сфері освіти можливе лише за умов переосмислення
парадигмальної основи його моделі, модернізації змісту, форм та технологій формування
професійної підготовки викладача ХХІ століття.
Професійне становлення студента-музиканта у сучасних умовах, формування у нього
системного бачення педагогічного процесу як цілісного явища, розвиток творчої
самостійності та ініціативи ; виховання мотиваційно-ціннісного відношення до педагогічної
діяльності, активне бачення в навчальному процесі технічних засобів навчання, нових
інформаційних технологій, введення в музично-педагогічну освіту естрадно-джазового
компоненту – все це далеко не повний перелік питань, що потребують сьогодні особливих
підходів. Підходів, що потребують сьогодні нових інноваційних рішень.
Головним серед недоліків та протиріч формування музиканта-викладача є те, що
сучасний характер його підготовки не сприяє формуванню системного бачення педагогічної
діяльності. Музично-педагогічний процес ще не став предметом комплексного дослідження,
об’єктом системного підходу до нього як до цілісного явища.
Усвідомлення системного підходу призводить до висновку, що ефективність
теоретичного пізнання та практики тим вище, чим більш системними вони стають, чим
більш складна та розвинута їх структура.
Готовність музиканта-викладача до творчої педагогічної діяльності виражається в
інтегрованому вмінні педагогічно мислити та діяти, що характеризує особистість викладача в
цілому. Це вміння потребує всіх особистісних компонентів в цілому: воно базується на
розвинутій теоретично-педагогічній свідомості, виражає методологічну культуру мислення
вчителя, найвищий рівень його майстерності.
Цілісна особистість музиканта-педагога, що здатен педагогічно мислити та діяти може
бути сформована в умовах цілісного педагогічного процесу, що організується педагогічним
ВНЗ. Усвідомлюючи необхідність системно-цілісного підходу до формування професійної
підготовки музиканта-педагога необхідно відмітити, що ця проблема вже існувала в
музичній педагогіці.
У більшості країн Європи в ХVII-XVIII навчання музики було в основному цілісним:
готували не вузьких спеціалістів в тій чи іншій області музичної діяльності, а музикантів
широкого профілю, що вміли грати на різних інструментах, вільно імпровізували, володіли
технікою композиції, аранжування для різних за складом інструментальних ансамблів, готові
були вести педагогічну діяльність. Власне, цілісність та синкретичність, комплексний
розвиток учнів, що забезпечували їх готовність до різноманітної діяльності були притаманні
педагогіці Й.-С. Баха, Г. Генделя, Д. Тартіні, Д. Скарлатті, Л. Моцарта, Порпора та багатьох
інших визначних музикантів минулого.
Але вже в перші десятиліття XIX століття ситуація почала змінюватися. У провідних
навчальних закладах Європи навчання в цей період локалізувалося по окремим напрямкам
професійної діяльності. Готували вже не стільки музикантів професіоналів, скільки
спеціалістів у тій чи іншій сфері музичної діяльності: концертні виконавці, композитори,
представники інших спеціальностей, що пов’язані з музикою.
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Поява „вузького спеціаліста” в музиці факт закономірний та виправданий. Хоча
необхідно відмітити, що подібна система гальмує внутрішнє, духовне зростання, помітно
знижує розвиток загальної культури, професійного інтелекту, ерудиції, комплексу творчої
фантазії, уяви музиканта. Виникає дисбаланс у процесі освіти та розвитку, що вкрай
негативно віддзеркалюється на загальному професійному становленні особистості.
На сьогоднішній день у проблемі розвиваючого навчання у музичному мистецтві
виділяють чотири принципи ( за Мипіним). У концепції ученого ці принципи здатні були
ліквідувати прогалину у зв’язках між навчанням та розвитком студентів-музикантів,
максимально підняти розвиваючий ефект навчання музичному мистецтву. Ці принципи
можна характеризувати так:
1. Розширення репертуару за рахунок використання більшої кількості музичних творів
на противагу штучної концентрації здібностей на невеликій програмі [1, c.21].
2. Прискорення часу вивчення навчального матеріалу „установка на досконале
володіння вміннями та навичками у скорочений відрізок часу” [1, c.21].
3. Збільшення „теоретичного об’єму” занять у виконавчому класі, використання, по
можливості, „більш широкого діапазону даних музично-теоретичного та музичноісторичного характеру”[1, c.22].
4. Відмова від репродуктивних способів діяльності, що мають широке розповсюдження
в навчальному процесі. За даним принципом передбачено таку роботу з матеріалом, при якій
проявляються самостійність творча ініціатива студента [1, c.22].
Однак ці принципи не вичерпують сутності існуючої проблеми. На сьогоднішній день
існує взаємо ізольованість різних дисциплін у системі вищої музично-педагогічної освіти.
Відсутність міцних кореляційних зв’язків між психолого-педагогічними предметами та
спеціальними музичними циклами, а також власне між останніми заважає збалансованому
розвитку інтелектуального потенціалу студентів-музикантів, знижує якісний рівень їх
майбутньої музично-педагогічної діяльності.
Говорячи про проблему професійної музичної педагогічної освіти, не можна обійти
питання використання нових інформаційних технологій . Основні напрямки технологічного
забезпечення процесу формування професійної готовності музиканта – педагога розробив
В.А. Сластьонін у своїй концепції інноваційних особистісно-орієнтованих технологій, де
виділяють наступні функції:
1) свідомий аналіз професійної діяльності на основі мотивів та диспозицій;
2) критичне відношення до нормативів;
3) проблематизація та конкретизація реальності;
4) рефлексія та змістовність;
5) відкритість середовищу та професійним новаціям;
6) творчість;
7) самореалізація [2, c. 74].
Вирішити принципово нові дидактичні проблеми безперечно допоможе використання у
навчальному процесі персонального комп’ютера. Він суттєво інтенсифікує процес навчання,
збільшує об’єм інформації, яка завжди впорядкована, структурована, систематизована.
Комп’ютер здатен принципово змінити, модернізувати знання у сфері музичної діяльності.
Наприклад, за допомогою комп’ютера можливо пробувати різні варіанти аранжування
хорового чи інструментального твору, маючи реальну уяву про звучання у кожному
конкретному випадку. Продуктивно за допомогою комп’ютера проходити різноманітні
тренінги, тести, що дозволяють виявити базові музичні здібності ( слухові, ритмічні і т.ін.).
Досить часто в навчальному процесі використовуються тести для оцінки ефективності тої чи
іншої методики викладання, для контролю результативності засвоєння вивченого матеріалу.
Існує психологічне тестування, яке за допомогою комп’ютера здатне визначити внутрішній
стан студента, його працездатність, психологічну готовність до виконання тих чи інших
учбових вправ, завдань.
Можливі й інші ситуації, що пов’язані з використанням комп’ютерних технологій у
музично-педагогічній діяльності. Необхідно відмітити можливість використання знань у
суміжних галузях мистецтва (література, живопис, театр), коли виконавець працює над
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різними стильовими феноменами, що недостаньо йому відомі. Комп’ютер надає повний
спектр основної та додаткової інформації, тим самим збагачує та підіймає виконавця на
більш високий інтелектуальний щабель у розумінні та виконанні твору.
Хоча необхідно відмітити, що практичне використання нових інформаційних технологій
у галузі розвитку креативних здібностей студента, збагачення його творчого потенціалу,
особливо у сфері формування художньо-образного мислення суворо обмежене. Тільки „
живе” спілкування суб’єктів – викладача та студента – здатне вплинути на внутрішній світ
останнього, його морально-етичний образ, аффективно-мотиваційну сферу, систему
ціннісних орієнтацій.
Ще один аспект виховання музиканта-викладача сучасності: розширення його ерудиції
та професійної культури у популярному серед молоді жанрі – естрадно-джазове мистецтво.
Разом з тим відсутність теоретико-методичних основ викладання естрадно-джазового
мистецтва в навчальних закладах відповідного спрямування перешкоджає повноцінній
підготовці студентів, негативно впливає на їхній подальшій роботі. „Спираючись на
високохудожні взірці вітчизняного та зарубіжного естрадно-джазового мистецтва, можливо
боротися із низькопробними образами поп-культури, які відверто негативно впливають на
естетичну свідомість та смаки нашої молоді. Таким чином, реалізується одна з важливих
художньо-виховних функцій викладача” [3, c. 5]. Це призводить до висновку, що
раціонально ввести у музично-педагогічну освіту стандарт підготовки викладача естрадноджазового компоненту.
Ось такі деякі аспекти проблематики професійної підготовки музиканта-викладача в
умовах модернізації педагогічного процесу. Проблема залишається складною,
багатофакторною, багаторівневою. Вона потребує рішення в процесі подальшого
дослідження.
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Н.В. Подбуцкая
г. Харьков
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
ЭФФЕКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Профессиональная деятельность современного инженера связана с высокой вероятностью
возникновения конфликтных ситуаций самой разнообразной природы.
Практика свидетельствует, что поведение различных людей в этих условиях определяются
преимущественно их общим воспитанием и индивидуально-психологическими особенностями. Это
чаще всего не способствует быстрому и оптимальному разрешению конфликтных ситуаций, поскольку
их участники практически не знакомы с природой конфликтов, закономерностями их протекания и
способами управления ими. Действительно традиционная система профессиональной подготовки
инженеров не предусматривает глубокого знакомства с этими вопросами.
Результаты бесед с инженерами ряда промышленных предприятий г. Харькова
свидетельствуют о необходимости устранения этого пробела и о большом интересе
инженеров-практиков к вопросам психологических особенностей профессиональной
деятельности вообще, межличностного общения и рационального поведения в конфликтных
ситуациях, в частности.
Анализ исследований и публикаций, посвященных проблеме, дают возможность сделать
вывод о большой практической значимости как самой проблемы конфликта, так и подходов
к ее разрешению. Различные точки зрения на эту проблему представлены в работах
А.В. Петровского, Л.А. Петровской, А.Я. Анцупова, А.И. Шипилова, Н.В. Гришиной и
других. Как мы видим, эта проблема исследуется преимущественно психологами и
конфликтологами, а не педагогами. Следовательно, остаются недостаточно изученными
вопросы психолого-педагогического характера, связанные с подготовкой студентов к
рациональному поведению в условиях конфликта.
Настоящая статья посвящена исследованию рациональных подходов к выбору
технологий обучения студентов технических вузов пониманию сущности конфликта и
формирования навыков эффективного поведения в условиях конфликта. Автор выбрала для
этого игровые методы обучения.
На сегодняшний день педагогические технологии разрабатываются, но часто только
теоретически, что предполагает недостаточное их внедрение в учебный процесс высших
учебных заведений, особенно технического профиля. Это связано с тем, что большая часть
профессорско-преподавательского состава таких вузов практически не имеет базового
педагогического образования. Хотя именно от педагогической квалификации
преподавателей зависит эффективное формирование профессиональной компетенции нового
поколения специалистов.
Индустриализация педагогического труда, использование нового содержания
образования, ориентированного на стандарты Болонского процесса, стимулируют
исследования в области педагогических технологий. Такие исследования активно
проводились И.А. Зязюном, Н.Г. Ничкало, Е.Н. Пехотой, С.А. Сысоевой, А.С. Нисимчуком,
О.С. Падалкой, Е.Э. Коваленко, А.Т. Шпаком и др.
Автор исходит из опыта разработки и использования педагогических технологий в
Национальном техническом университете »Харьковский политехнический институт». К ним
относятся использование тренингов, моделирование конфликтных ситуаций, игровых
методик на практических занятиях, что предполагает выработку у студентов устойчивых
навыков по эффективному разрешению конфликта.
Для того чтобы оценить, будет ли эффективным игровой метод обучения для целей
нашего исследования, необходимо проанализировать сущность конфликта, выяснить какие
способы разрешения конфликта наиболее благоприятны.
Пока еще не сложилось общепризнанного понимания сущности конфликта. Часть
авторов трактует его как столкновение, противодействие, противоречие. Иногда конфликт
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понимается как вид общения, ситуационная несовместимость, ситуация ненайденного
выхода, тип конкурентного взаимодействия.
Автор же исходит из той точки зрения, что конфликт – это, во-первых, столкновение
несовпадающих мнений, интересов, взглядов, убеждений двух или более сторон; во-вторых,
это неизбежность, которая возникает при взаимодействии между людьми, то есть в процессе
общения. Для полного же анализа необходимо рассмотреть иные источники, в которых
анализируется конфликт.
Рассмотрим более детально, что представляет собой конфликт, ссылаясь на различные
точки зрения различных авторов. Это поможет сделать расчленение его на составляющие.
Представим схему конфликта, предложенную Л.А. Петровской. Эта схема имеет в своей
основе следующие четыре составляющие.
1. Структура конфликта. Анализируя структуру конфликта, можно выделить
следующие основные понятия: а) стороны (участники) конфликта; б) условия протекания
конфликта; в) образы конфликтной ситуации; г) возможные действия участников конфликта;
д) исходы конфликтных действий.
2. Динамика конфликта или его стадии. К числу стадий можно отнести:
а) возникновение объективной конфликтной ситуации; б) осознание объективной
конфликтной ситуации; в) переход к конфликтному поведению; г) разрешение конфликта.
3. Функции. Здесь важно отметить, что очень часто бытует ошибочное мнение, будто
конфликт играет лишь негативную роль, выполняет только деструктивную функцию. Однако
дело в том, что один и тот же конфликт может быть деструктивным в одном отношении и
конструктивным в другом, играть негативную роль на одном этапе развития, в одних
конкретных обстоятельствах и позитивную – на другом этапе, в другой конкретной
ситуации.
4. Типология.
Выделяют
следующие
типы
конфликтов:
внутриличностные,
межличностные, групповые, конфликты в организациях, межгрупповые конфликты между
большими социальными группами[4].
Конфликтологи А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, в отличие от Л.А. Петровской,
предлагают 10 составляющих структуры конфликта:
– сущность – проблема, предмет, объект противоречия;
– классификация – разделение конфликта по существенным признакам;
– структура – характеристика участников, причин конфликта, ожидания сторон;
– функции – существуют два вида функций: конструктивные и деструктивные;
– генезис – первоисточник противоречий;
– эволюция – процесс, который продолжает генетическое формирование конфликта;
– динамика – прохождение конфликта во всех его стадиях;
– системно-информационное описание – появляющаяся информация в процессе
динамики конфликта;
– предупреждение – создание условий для предотвращения в будущем аналогичных
конфликтных ситуаций;
– разрешение – существует два наиболее распространенных в литературе метода:
рационально-интуитивный и метод принципиальных переговоров [2].
Две представленные схемы конфликта помогли нам выделить существенные
составляющие конфликта, которые в последствии должны будут учтены при использовании
игровых методов обучения. Иными словами, при подготовке и проведении практических
занятий с будущими инженерами-специалистами будут рассматриваться теоретические
основы конфликта: что такое конфликт, какие существует причины его возникновения,
классификация и теоретически возможные варианты разрешения конфликтной ситуации. С
помощью схемы конфликта мы можем также построить его модель для дальнейшего
обучения студентов основам конфликтологического знания и в том числе в процессе
использования игровых методов для применения полученных знаний.
Интересующие нас игровые технологии входят в более широкую группу активных
методов обучения. При этом следует отметить, что обыденное представление о сущности
игры как занятия в определенном смысле легкомысленного повлияло на отношение
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педагогической общественности к применению игровых методов обучения. Однако, на
самом деле, методы активного обучения направлены на формирование студентоворганизаторов, деятельных людей, интеллектуалов и творческих личностей.
Существует система классификации методов активного обучения, принятая в Украине в
1991 году. Она выделяет три основных метода обучения, использующих игры: деловая игра,
разыгрывание ролей и игровое проектирование.
В НТУ »ХПИ» широко используется игровое проектирование, которое впервые было
проведено в 1981 г. Одним из его разработчиков и активных сторонников является
проф. А.В. Горелый.
Осуществляя обучение эффективному использованию умений и навыков студентами в
конфликтных ситуациях, автор на практических занятиях проводит игровое проектирование
конфликтных ситуаций. Технология данной игры основана на принципах методологии,
предложенной А.В. Горелым, однако ее содержание отличается от технологии
проектирования в инженерных дисциплинах.
Автор выделяет в игре несколько этапов:
1. Подготовительный. На данном этапе руководитель игры (преподаватель)
конструирует конфликтную ситуацию, которую необходимо разрешить. Преподаватель
должен подготовить студентов к тому, что конфликт неизбежно сопровождает любую
человеческую деятельность, в особенности производственную. Конфликт – не зло, а
неизбежность, проявление противоречий, которые являются движущей силой развития
производственно-экономических систем.
2. Предварительный. Руководитель распределяет роли между участниками игры,
знакомит их с общим ее сценарием, целями и задачами.
3. Основной. Участники принимают ту или иную сторону, убеждают своих оппонентов в
правильности своей точки зрения. На протяжении данного этапа мы можем ознакомиться с
личностными характеристиками каждого из участников, определить к какому типу стратегий
поведения в конфликтной ситуации прибегает тот или иной студент.
Выделяют пять основных стратегий: избежание, соперничество, приспособление,
компромисс, сотрудничество.
На этом этапе один из участников игры может также неожиданно для себя начать вести
себя в качестве медиатора, то есть посредника в конфликте. Другой же может оказаться
«трудной» личностью, то есть конфликтной. Следовательно, запланированный ход игры
может частично меняться. Такая возможность предусматривается сценарием,
предполагающим поливариантность игры.
4. Завершающий. На этом этапе участники смоделированного конфликта ищут способы
его разрешения, предлагая свои пути. Однако не всегда завершающий этап предполагает
полное устранение проблемы и причин конфликта, возможен вариант его развития в другое
конфликтное противостояние.
5. Аналитический. Разыграв полный сценарий конфликтной ситуации, необходимо
проанализировать собственно игру и поведение каждого из участников. Благодаря такому
анализу, можно скорректировать стратегию поведения любого из участников, и также
выделить в ней позитивные и негативные моменты. Но самое главное, необходимо обсудить
был ли получен ожидаемый результат, был ли разрешен конфликт, какие способы были
использованы. Весьма полезным представляется привлечение к процессу анализа и самих
участников игры.
В целом, в такой игре руководитель не дает жестких, четких ролей, у каждого из
участников существует возможность импровизировать. И именно эта импровизация
позволяет тренеру фиксировать и проанализировать индивидуально-психологические
особенности того или иного студента, что позволит предвидеть или смоделировать
возможные варианты его поведения в реальной конфликтной ситуации.
Автор настаивает на том, что для полного результата необходимо проведение
нескольких таких игр с различными конфликтными ситуациями, что позволит закрепить
полученные знания на прктике.
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В заключение следует отметить, что, во-первых, игровая модель эффективно помогает
обучить студентов действиям в конфликтных ситуациях и способствует выявлению
индивидуально-психологических особенностей, в том числе, склонности к конфликту или
стремление к его избежанию. Во-вторых, игровые технологии обладают богатыми
возможностями разнообразить предлагаемые ситуации, обогащая их примерами из реальной
жизни и приближая тем самым к особенностям будущей профессии. И, что самое главное,
использование данной технологии обеспечивает получение студентами более устойчивых
навыков эффективного поведения в конфликтных ситуациях, так как происходит фиксация
желаемой модели взаимодействия в условиях игровой деятельности.
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Л.О. Подкоритова
м. Хмельницький
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИЦИПАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ В СТУДЕНТСЬКОМУ
ВІЦІ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1. Постановка проблеми
За означенням, прийнятим ХХ сесією ЮНЕСКО, під освітою розуміється процес і
результат удосконалення здібностей і поведінки особистості, при якому вона досягає
соціальної зрілості та індивідуального зростання [1, c. 241]. Таким чином, до кола теоретикометодологічних проблем підготовки фахівців у системі неперервної освіти належать питання
не лише матеріально-змістовні, але й формально-духовні, зокрема особистісне і професійне
вдосконалення та самовдосконалення фахівця. Тема вдосконалення і самовдосконалення є
невичерпною. Людина не є досконалою істотою і завжди натрапляє на ті чи інші проблеми,
що, напевно, і примушує її еволюціонувати в найширшому розумінні цього слова. На нашу
думку, до кола проблем фахового і особистісного вдосконалення можна зарахувати
проблему розвитку здатності до антиципації життєвих виборів випускниками ВНЗ.
Випускники ВНЗ, як вже завтрашні фахівці визначеного спрямування стоять на порозі
нового, дорослого, життя. Їх успішність та самореалізованість залежать від того вибору, який
вони зроблять, вийшовши за стіни навчального закладу. Проте, існуючі на сьогодні дослідні
дані показують, що сучасний студент-випускник не має чіткого уявлення про своє майбутнє,
відтак не є самостійним суб’єктом своєї життєдіяльності і життєтворчості.
Показано, що переважна більшість попередніх досліджень обмежувалася констатацією
актуальних уявлень особистості про майбутнє. Проте, процес антиципації життєвого вибору
виходить за межі суто результативної проблеми, оскільки включає широкий спектр
індивідуально-типологічних особливостей особистості.
Таким чином, мета статті полягає у дослідженні досвіду вивчення антиципації життєвого
вибору випускниками ВНЗ як теоретико-методологічної проблеми неперервної освіти.
2. Методика та організація дослідження
Дослідження, представлене у даній статті є складовою частиною дисертаційного
дослідження на тему “Індивідуально-типологічні особливості антиципації життєвих виборів
випускниками ВНЗ” і включає теоретико-методологічний аналіз відповідних науковолітературних джерел. який використовувався для теоретичного обґрунтування
дослідження.
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3. Результати теоретичного аналізу проблеми
Важливим результатом будь-якого дослідження, зокрема, теоретичного є дефініції.
Для нашого дослідження фундаментальними є наступні дефініції:
Антиципація – поняття, що позначає здатність вищих живих істот (людини і
тварин) передбачати появу результатів дій, предметів, явищ, ще до того, як вони
будуть реально здійснені чи сприйняті («випереджальне відображення ») [8, c. 24].
Життєвий вибір – одна з рушійних сил світопобудови, яка змінює спосіб детермінації
процесів особистісного розвитку. Це стратегічне рішення, яке стимулюється певними
життєвими подіями і визначає подальший напрям саморозвитку особистості [9, с. 362].
Антиципація життєвих виборів – здатність індивіда передбачити свій подальший
життєвий вибір та його наслідки.
Як уже зазначалось, проблема антиципації життєвих виборів для випускників ВНЗ є
особливо актуальною. Завтрашній фахівець має бути готовий до тих складнощів, що готує
йому життя. Подібна готовність підвищує цінність фахівця та сприяє особистісній
гармонійності.
Не зважаючи на актуальність поставленої проблеми, здійснений нами аналіз
психологічної літератури показав, що дослідження, присвячені проблемі антиципації
життєвого вибору мають поодинокий характер. Окремі публікації аналогічного спрямування
належать Є. Головасі, проте автор розглядає не студентський період, а старшокласників
вибір професії [2]. Близько до визначеної нами проблеми підійшла О. Рихальська у своєму
дисертаційному дослідженні, проте, вона також не розглядає студентський вік, звертаючись
до загальних питань життєвого антиципування [7].
Теоретико-методологічний аналіз показав, що проблему антиципації життєвого вибору
випускниками ВНЗ доцільно розглядати у контексті кризи випускника.
Роботи Т. Титаренко, Н. Хазратової, А. Земби та ін. засвідчують, що випускний період є
кризовим і має відповідну назву – криза випускника [6]. Так, А. Земба разом з колегами для
дослідження проблеми кризи випускника провели опитування студентів-п’ятикурсників.
Гіпотеза дослідження передбачала, що у студентів, які навчаються на 5 курсі,
спостерігатиметься різке зниження позитивного та підвищення негативною емоційного стану
порівняно з попередніми курсами.
Після обробки результатів опитування були отримані такі дані: 50% опитаних студентів
вважали, то знання, отримані у вузі, є недостатніми для подальшої професійної діяльності, і
тільки 2 % були переконані, що отриманих ними знань вистачить для реалізації себе як
спеціаліста; для них отримані знання радше слугують забезпеченню формального статусу у
суспільстві «особи з вищою освітою» (41%). Лише 29% опитаних були впевнені, ще знайдуть
роботу, і 17% – сподівалися, що їх, по змозі, працевлаштують. 14% опитаних не знали, чим
будуть займатися після закінчення університету, а 7% ще не визначилися, як влаштують своє
життя і перебувають у повному розпачі [6].
Гіпотеза про те, що у студентів, які навчаються на п’ятому курсі, спостерігається різке
зниження позитивного їй підвищення негативного емоційного стану порівняно з
попередніми курсами, підтвердилася.
Інше дослідження проведене співробітниками Московського державного університету
(МДУ) на чолі з Г.Ю. Любимовою було присвячене баченню своєї майбутньої професійної
діяльності студентами-психологами.
Отримані результати показали наявність соціальної незрілість та внутрішньої
неготовності до майбутньої професійної праці. Студенти-старшокурсники не хочуть думати
про те, що очікує їх через 10-15 років після закінчення вузу, щоб себе «нічим не
обмежувати». Однак у майбутньому усі бачать себе працюючими за фахом.
Виходячи із результатів досліджень, науковці припустили, що закінчення 4-го і 5-го
(останнього) року навчання є переломним періодом у професійному самовизначенні
студентів вузу як фахівців. Події, що відбуваються на цьому етапі навчання, вимагають
окремого дослідження [3].
Таким чином, кризою випускника можна назвати періоди, які виникають не обов’язково
після закінчення вузу, а й протягом навчання на п’ятому курсі.
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Показано, що критичні переживання студентів-випускників пов’язані з такими проблемами:
 подальше влаштування свого життя (знаходження нових сенсів, життєвих орієнтирів, цілей);
 працевлаштування за фахом, реалізація себе як спеціаліста;
 страх перед невизначеним майбутнім;
 невпевненість у своїх силах;
 відчуття самотності та страху стати нікому не потрібним, втрата сенсу і т.д. [6].
Кризу випускника переживають не всі. І залежить це, як припускається, не стільки від
якостей особистості, а радше від особливостей ситуації навчання у вищому закладі освіти
протягом усіх п’яти років [6].
На думку Н. Хазратової, причина цієї кризи, може бути пов’язана з джерелами страхів юнацького
віку. Загалом, їх можна інтерпретувати як страх власної нереалізованості – насамперед у двох
важливих сферах: професійній (соціально-статусній) та сімейно-інтимній [6].
На нашу думку, однією із найбільш важливих причин кризи випускника є потреба у
здійсненні життєвого вибору та проблема його антиципації: випускник має визначитись із
тим, що має робити після завершення вузу, для чого йому потрібно здійснити акт
антиципації – спробувати передбачити своє майбутнє, а саме свої можливі дії та їхні
наслідки. Подібна вимога ситуації розвитку є кризовою.
Аналіз літератури дав нам підставу включити у коло досліджуваної проблеми також
кризу ідентичності і кризу життєтворчості.
Дослідження Ю. Овчиннікової, показують, що криза ідентичності [4; 5] вперше виникає
в юності, але потім може неодноразово повторюватися.
У кризі ідентичності можна визначити два „шари” або аспекти:
1) зовнішній – емоційний або шар стану: людина не може зрозуміти, хто вона така.
Людина здатна перелічити свої різні ідентифікації, але стрижень, що їх об’єднує, відсутній.
2) внутрішній – динамічний: криза – це порушення динаміки ідентичності, за якого вироблення
нової ідентичності (адекватної умовам, що змінилися) чи повернення до колишнього стають
неможливими. Вимагаються зміни в структурі ідентичності. Якщо через якісь причини ці зміни не
відбуваються (наприклад, ідентичність ригідна чи не знайдено варіант адекватних змін, що
відповідають новій ситуацій), то колишня структура ідентичності руйнується. Це у свою чергу веде до
зміни стану. Таким чином, криза відбувається, якщо колишня ідентичність неадекватна ситуації
(умовам, що змінилися) чи споконвічно неадекватна [5].
Дослідниця виділяє такі причини кризи ідентичності:
а) втрата власної безперервності;
б) втрата соціального визнання;
в) погроза втрати джерела задоволення базових потреб чи власної цілісності.
Згадана дослідниця виділяє далі такі індикатори кризи ідентичності:
 знижена самоповага;
 “маска”: людина закривається від навколишніх, представляючи їм якесь «несправжнє
обличчя», маску;
 специфічні сновидіння;
 дифузія тимчасової перспективи: руйнування ціннісно-смислової сфери веде до неясної
свідомості майбутнього, до втрати його значення. Туманність уявлення про майбутнє – це підвид такого
симптому кризи ідентичності, як дифузія тимчасової перспективи. Він особливо помітний у юності:
молода людина відчуває себе то дитиною, то досвідченим старим [5].
 порушення трудової діяльності (апатія або трудоголія);
 проблеми в міжособистісних стосунках;
 негативна і групова ідентичності: презирство і відкидання бажаних для родини і
ближнього оточення ролей;
 підвищена схильність до усамітнення;
Проте, не можна казати про наявність кризи ідентичності за однією чи двома ознаками.
Необхідно проводити синдромний аналіз.
Окремі індикатори кризи ідентичності, зокрема дифузія тимчасової перспективи, можуть
бути пов’язані з ускладненими процесів антиципації.
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Криза життєтворчості полягає в неможливості проектування й особливо здійснення
проекту власного життя. Не будь-яка життєва криза є кризою життєтворчості. Дитинство теж
насичене багатьма віковими кризами, однак, долаючи їх, дитина ще не вміє повною мірою
свідомо здійснювати акт життєтворчості. Пошук виходу з кризи в дитинстві здійснюється
швидше інтуїтивно і більше залежить від оточення, особливо дорослих, які визначають
своєю поведінкою успішний (конструктивний) або неуспішний (неконструктивний) вихід із
кризи. Підліток лише научається техніці життєтворчості і робить перші спроби її здійснення.
Повною мірою акт життєтворчості може здійснювати вже особа юнацького віку, але як
тільки цей процес «запущений у хід», виникають різні ускладнення, які призводять до кризи.
Експериментальне доведено, що саме в юнацькому віці фіксується найнижча
задоволеність смислом життя, найгостріша невпевненість у собі, переживається тяжкий стан
загальної невизначеності. Людина опиняється на порозі нового, самостійного життя, відчуває
незвичний тягар відповідальності за кожен свій крок, хоче зрозуміти своє призначення,
відчути, куди слід рухатися, що робити [6].
Виділяються такі прояви кризи життєтворчості:
 втрата змісту, мети життя за умови послаблення або зникнення ідентифікації з
людиною, сенс життя якої був прийнятий в ситуації наслідування як свій;
 розчарування в авторитеті – еталоні наслідування;
 розчарування у собі, втрата самоповаги, зниження самооцінки внаслідок розототожнення з
ідеалом;
 тривога за можливість успішно здійснювати свій життєвий проект „без допомоги”
авторитету (без його наслідування тощо);
 відчуття, що все скінчилося, що все гарне в житті минуло і т.п.
 відчуття, що мене як особистості нема, я – „ніхто” і „ніщо”;
 відчуття неможливості обрати собі подальший шлях, стан „не знаю, чого хочу в житті”;
 неможливість знайти авторитет, який міг би „допомогти” вирішити проблемну ситуацію;
 відчуття абсолютної самотності, покинутості, безпорадності і некомпетентності.
Криза життєтворчості особистості визріває поступово, як і багато інших кризових ситуацій. Адже
навіть тоді, коли криза виникає як реакція на певну подію, як правило, їй передують інші події, а подія,
що викликала кризу, часто є лише «останньою краплею» і хоча криза життєтворчості вперше
найчастіше припадає на юнацький вік, однак вона може бути характерна і для пізніших вікових
періодів. При цьому конструктивно подолана криза не «виробляє імунітету» від можливості
потрапити в кризу життєтворчості на пізніших вікових етапах [6].
4. Висновки
Підсумовуючи наведені вище дані, можна припустити, що кризовий період випускників вузів
пов’язаний з мірою сформованості їх здатності до антиципації свого подальшого життєвого вибору як
у внутрішньо-особистісному, так і в професійному плані. Проблематичність антиципації життєвих
виборів здатна провокувати у випускників вузів особистісні кризи: кризу випускника, кризу
ідентичності, кризу житєтворчості.
Профілактика подібних криз (а саме, запобігання занадто гострим їх проявам) може бути
досягнута шляхом формуванням уміння самостійно ставити цілі і приймати рішення,
антиципувати свої життєві вибори та їхні наслідки.
Таким чином, основною перспективою подальших досліджень окресленої проблеми
вбачається розробка ефективних методів профілактики та корекції кризових станів у
майбутніх фахівців як складової у системі неперервної освіти. Як варіант розв’язання цієї
задачі може бути оптимізація і розвиток здатності до антиципації життєвих виборів. Остання
положення перевіряється нашим дисертаційним дослідженням.
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Л.А. Присяжнюк
м. Вінниця
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО РОБОТИ В МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ
Реформування освітньої системи в Україні, що відбувається під впливом політичних,
економічних та соціокультурних процесів, значною мірою корелює розвиток системи вищої
освіти країни, зокрема перспективи підготовки майбутніх педагогів. Гуманістична
спрямованість освіти, орієнтація педагогічних впливів на особистісну сутність людини
зумовили необхідність суттєвих трансформацій у змісті професійної підготовки, у формах,
методах і прийомах її організації. Одним із провідних завдань, що постало перед вищою
школою, є створення такого освітньо-розвивального середовища, в результаті взаємодії з
яким у майбутнього вчителя сформується готовність до роботи на основі знання сучасних
педагогічних технологій, розуміння ним своєї індивідуальної сутності, що сприятиме
виробленню власної педагогічної концепції і персонал-технології.
Особливої актуальності дана проблема набуває в контексті функціонування малокомплектних шкіл,
які становлять значну частину мережі загальноосвітніх закладів країни. Специфіка навчально-виховної
роботи в таких школах зумовлює потребу в спеціальній підготовці майбутніх фахівців. До того ж,
враховуючи сучасні тенденції розвитку освіти, процес підготовки повинен мати інноваційний характер,
бути спроектованим на креативну професійну діяльність педагога. Оновлена школа чекає на вчителя з
інноваційним творчим мисленням, здатного до ефективного розв’язання складних освітянських
проблем. У Національній доктрині розвитку освіти вказано на необхідність підготовки кваліфікованих
кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукомістких та
інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці [6; 7].
Цілком зрозуміло, що традиційна раціональна модель освіти, яка давно вкоренилася у
вищих навчальних закладах, не відповідає сьогодні суспільним запитам. Її репродуктивновідтворювальний характер значно гальмує розвиток професійних здібностей, необхідних
майбутнім учителям малокомплектної школи для творчого самовираження, прийняття
обґрунтованих рішень, стримує їхню активність і мобільність. Тому природно, що дана
освітня модель буде поступово витіснена особистісно-зорієнтованою, характерними
ознаками якої є відкритість, багатоаспектність, варіативність, суб’єкт-суб’єктні відносини
викладача та студента, співпраця між ними, продуктивно-інтерактивна форма навчання.
Таким чином, необхідність використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх
учителів початкових класів до роботи в класах-комплектах (як основної структурної одиниці
малокомплектної школи) продиктована вимогами сьогодення.
Проблема застосування інноваційних освітніх технологій, у тому числі й інтерактивних,
цікавить багатьох науковців. Так, дослідженню технологічного підходу в освіті присвячені
праці К. Баханова, І. Беха, І. Дичківської, І. Зязюна, М. Кларіна, О. Падалки, О. Пєхоти,
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І. Якиманської та ін. Особливий інтерес серед них становлять роботи, в яких розкрито
методологічні та методичні основи інтерактивного навчання (В. Дьяченко, Я. Коломінський,
Х. Лійметс, К. Нор, О. Пометун, Л. Пироженко, О. Ярошенко та ін.).
Проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах оновлення
сучасної освіти стали предметом вивчення багатьох дослідників (І. Богданової, В. Бондаря,
С. Гончаренка,
Н. Гузій,
І. Драгомирової,
В. Кременя,
О. Мороза,
С. Сисоєвої,
В. Сластьоніна, Л. Спіріна, Г. Тарасенко та ін.). До проблеми формування професійної
готовності вчителя малокомплектної школи зверталися М. Зайкін, В. Кузь, Н. Присяжнюк,
О. Савченко та ін. Проте проблема використання інтерактивних технологій у підготовці
майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах класу-комплекту допоки не
знайшла відображення в наукових дослідженнях. Насьогодні виникла потреба в теоретикометодичному обґрунтуванні інтерактивного навчання студентів та необхідності його
застосування у процесі формування професійної готовності майбутніх педагогів до роботи в
малокомплектній школі.
Метою даної статті є розкриття окремих теоретико-методичних аспектів
інтерактивного навчання та обґрунтування можливостей його використання в підготовці
майбутніх учителів початкових класів до роботи в малокомплектній школі.
Введення в науковий обіг терміну “технологія навчання” (грец. techne – мистецтво,
майстерність і logos – слово, вчення), зазначають дослідники, пов’язане, насамперед, зі
стрімким розвитком науково-технічного прогресу, який зумовив технологізацію не тільки
виробничої сфери, а й гуманітарної, а також із незадовільним станом розвитку традиційних
форм і методів навчання [9, c. 266]. Однозначного трактування даного поняття в сучасній
педагогічній літературі не існує. Наприклад, С. Гончаренко визначає технологію навчання як
системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння
знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм
завданням оптимізацію освіти [1, c. 331]. На думку М. Кларіна, технологія навчання є
системною сукупністю і порядком функціонування всіх особистісних, інструментальних і
методичних засобів, що використовуються для досягнення педагогічних цілей [4, c. 32]. Не
зважаючи на різноманітність підходів до визначення сутності дефініції, всі дослідники
виділяють спрямованість педагогічної технології на підвищення ефективності навчального
процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання. До істотних ознак
технології
вони
відносять:
діагностичне
цілепокладання
і
результативність,
алгоритмізованість і проектованість, цілісність і керованість, коригованість. Враховуючи
рівні педагогічної технології (загальнопедагогічний, предметно-методичний, локальний),
І. Дичківська наполягає на розмежуванні таких понять, як “освітня технологія”, “педагогічна
технологія”, “технологія навчання (виховання, управління)”, оскільки кожне з них має свою
ієрархію цілей, завдань, змісту [2, c. 68]. Таким чином, технологізація навчання – це якісно
новий етап в еволюції освіти, що характеризується конструктивними підходами до
супроводу і забезпечення природного розвитку дитини.
Інтерактивна навчальна технологія (англ. interact, де inter – взаємний, act – діяти)
визначається дослідниками як спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має
конкретну, передбачувану мету – створення комфортних умов навчання, за яких кожна
дитина відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність [8, c. 9]. Її суть полягає в
тому, що навчальний процес успішно розгортається за умови постійної, активної взаємодії
всіх учасників. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в
співпраці), де й учень, і вчитель (студент і викладач) є рівноправними, рівнозначними
суб’єктами навчання, які розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того що вони
знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання в процесі підготовки
майбутнього вчителя початкових класів передбачає моделювання педагогічних ситуацій,
застосування рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин.
В основу використання інтерактивних технологій навчання покладено організацію
парної чи групової форм роботи, що набувають характеру колективної діяльності та
об’єднані ідеєю співробітництва (кооперації). Суттєвими компонентами такої співпраці, на
думку науковців, є:
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 позитивна взаємозалежність (будується на розумінні, що один не може бути
успішним, якщо не будуть успішними всі);
 особистісна взаємодія, що стимулює діяльність (кожен працює не лише на свій
успіх, а й на успіх товаришів, спільно використовуючи можливості, допомагаючи один
одному, підтримуючи, заохочуючи, радіючи досягненням інших);
 індивідуальна і групова підзвітність (група повинна нести відповідальність за
досягнення своїх цілей, і кожен її учасник повинен відповідати за свою частину роботи);
 розвиток навичок міжособистісного спілкування і спілкування в невеликих групах (у
процесі розв’язання певного навчального завдання учасники набувають соціальних
здібностей, необхідних для ефективної співпраці);
 обробка (аналіз) даних про роботу групи (рефлексія щодо ефективності діяльності
групи) [8, c. 28-30].
Таким чином, кооперативне навчання може здійснюватися як у групах, так і в парах, при
чому парна робота, як зазначає В. Дьяченко, набуває більш колективного характеру, коли
учні (студенти) працюють у парах змінного складу [3, c. 67].
До характерних ознак групової діяльності О.Ярошенко відносить: єдину мету і спільну
мотивацію; поділ діяльності на функціонально зв’язані складові; інтеграцію індивідуальних дій в
єдину діяльність групи; спільне співпереживання успіху в навчанні; самоуправління й саморегуляцію
навчальних дій; єдиний простір та одночасність здійснення навчальної роботи всіма членами групи;
колективну оцінку й гласність досягнутих результатів [10, c. 93].
Сутність форми групового навчання потребує від педагога розв’язання питання про
склад окремої групи. Х.Лійметс зазначає, що для спільної роботи необхідним є приблизно
однаковий темп роботи; важливо врахувати рівень успішності; доцільно брати до уваги різну
позанавчальну інформованість окремих учнів (студентів) з даного предмета; в окремих
випадках істотне значення може мати врахування різних здібностей та характер взаємин між
учнями [5, c. 33-41].
Орієнтація на рольові позиції суб’єктів групової діяльності дає змогу виокремити в групі
роль офіційного лідера (консультанта), неофіційних лідерів і співвиконавців групового
навчання [10, c. 95]. Зокрема, загальноприйнятими при кооперативному груповому навчанні
традиційно вважаються ролі спікера, секретаря, посередника та доповідача, що передбачають
виконання ряду функцій.
В залежності від форм організації навчальної діяльності студентів та її дидактичної мети
О. Пометун та Л. Пироженко диференціюють інтерактивні технології на:
 інтерактивні технології кооперативного навчання (“Робота в парах”, “Ротаційні
трійки”, “Карусель”, “Акваріум”, “Робота в малих групах”);
 інтерактивні технології колективно-групового навчання (“Мікрофон”, “Незакінчені
речення”, “Мозковий штурм”, “Броунівський рух”, “Мозаїка”, “Аналіз ситуації”, “Дерево
рішень” тощо);
 технології ситуативного моделювання (“Імітаційні ігри”, “Спрощене судове
слухання”, рольові ігри);
 технології опрацювання дискусійних питань (“Метод ПРЕС”, “Займи позицію”,
“Неперервна шкала думок”, “Дискусія”, “Дебати” тощо) [8, c. 33].
Формування професійної готовності майбутніх учителів до роботи в малокомплектній
школі у вищому навчальному закладі здійснюється в процесі вивчення психологопедагогічних дисциплін, спецкурсів та спецсемінарів. Практичних умінь та навичок
організації роботи в класах-комплектах студенти набувають під час проходження
педагогічної практики. Основними формами організації навчальної діяльності майбутніх
фахівців є лекція, семінарські (практичні) та лабораторні заняття. Навіть за таких
стандартних умов використання інтерактивних технологій дасть змогу не лише
урізноманітнити навчання, а й сприятиме збудженню професійного інтересу, змагальності,
емоційності, активності, надасть проблемного характеру заняттям, позбавить шаблонності у
здобутті знань, слугуватиме засобом навчально-пізнавальної діяльності студентів.
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Так, різновидами класичної лекції у вищій школі можуть бути лекції з використанням
елементів інтерактивного навчання:
 Діалогічна лекція – найбільш поширена й порівняно проста форма активного
залучення студентів до навчального процесу. Вона передбачає безпосередній контакт
викладача з аудиторією. Засобами активізації пізнавальної діяльності студентів та їх
взаємодії при діалогічній бесіді можуть бути запитання до аудиторії (спантеличення),
проблемні запитання, навмисні помилки у визначенні того чи іншого поняття тощо.
Наприклад, при з’ясуванні оптимального поєднання класів у комплект викладач може
запропонувати студентам дати відповідь на запитання: “Чому поєднання першого і третього
класів є найбільш доцільним? Чим це зумовлено?” або ж “За яких умов допускається
поєднання у комплект першого і четвертого класів?”. При визначенні дидактичних умов
організації уроку в малокомплектній школі варто винести на обговорення аудиторії позитиви
та недоліки у проведенні різнопредметних та однопредметних уроків тощо. Часто така лекція
набуває характеру лекції-дискусії, яка передбачає активний обмін думками в інтервалах між
її логічними розділами.
 Лекція-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію. Проте на обговорення
педагог виносить не питання, а конкретну педагогічну ситуацію, що може демонструватися
аудиторії вербально або у вигляді відеозапису, діафільму тощо. Наприклад, для аналізу може
бути запропонований фрагмент відеоуроку, у ході якого вчитель нерівномірно розподіляє час
для роботи з обома класами, надаючи перевагу одному з них. Дану мікроситуацію
аналізують всі студенти; викладач активізує цей діалог за допомогою спеціально
спрямованих запитань, підказок. Потім, спираючись на правильні та обґрунтовані відповіді,
міркування і судження, особисто аналізує цю ситуацію, надає переконливі докази щодо
хибних думок і аргументовано підводить аудиторію до колективного рішення чи висновку.
 Лекція-прес-конференція проводиться із залученням консультантів з комплексних
проблем, які дають кваліфіковані відповіді на підготовлені студентами запитання. Зокрема, для
з’ясування специфіки малокомплектної школи, пошуку ефективних шляхів організації навчальновиховного процесу в ній на таку лекцію можуть бути запрошені завідувач районного (міського)
відділу освіти, шкільний психолог, вчитель класу-комплекту, бесіда з якими дасть змогу розкрити
багатоаспектність функціонування такого типу навчального закладу.
 Лекція із заздалегідь запланованими помилками передбачає закладання в її зміст
певної кількості помилок змістового, методичного і поведінкового характеру. Завдання
студентів полягає в тому, щоб виявити під час лекції ці помилки, занотувати їх та оголосити
в кінці заняття. Наприклад, щодо малокомплектної школи ці помилки можуть стосуватися
підходів до поєднання класів у комплект, складання розкладу в класі-комплекті, організації
самостійної роботи учнів одного з класів, визначенні закономірностей у проведенні
однопредметних чи різнопредметних уроків, чергування самостійної роботи та роботи з
учителем в межах одного класу тощо.
Такі заняття сприяють створенню атмосфери довіри та співробітництва викладача й
студентів, значно підвищують інтерес останніх до способів розв’язання освітніх проблем,
зокрема, проблем розвитку малокомплектної школи.
Семінарські заняття у вищій школі мають практичний характер, що створює сприятливі
умови для розвитку професійного мислення, формування навчально-пізнавальної активності
майбутніх учителів й творчого використання знань у навчальних умовах. Якісному
вирішенню цих завдань сприяє застосування інтерактивних технологій кооперативного та
колективно-групового навчання (робота в парах, малих групах, “Мозковий штурм”,
“Мозаїка”, “Аналіз ситуації”, “Дерево рішень”), у ході яких студенти беруть активну участь в
обговоренні педагогічних ситуацій, проблем, опонують, рецензують відповіді товаришів,
з’ясовують суперечності й логічні помилки у виступах доповідачів й опонентів, вчаться
змістовному спілкуванню і взаємодії під час заняття, пошуку спільних навчальних дій,
уникненню конфліктів, оцінюють дієвість знайдених рішень, правомірність висунутих
гіпотез і передбачень.
Використання технологій опрацювання дискусійних питань сприяє організації семінарудискусії, на якому забезпечується діалогічне спілкування студентів. Під час такого семінару
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відбувається формування практичного досвіду обговорення та розв’язання теоретичних
проблем, теоретико-практичного мислення майбутніх фахівців.
Аналіз результативності фахової підготовки майбутніх учителів до роботи в
малокомплектній школі показав значну невідповідність між теоретичним та практичним
рівнями знань студентів: здобуту теоретичну інформацію про специфіку організації освітньої
діяльності в класі-комплекті майбутні фахівці дуже рідко можуть застосувати на практиці.
Це свідчить про значну „затеоретизованість” навчальних занять, дефіцит технологічної
підготовки педагогів. Заповнити цю прогалину в знаннях студентів можуть інтерактивні
лабораторні заняття із використанням технологій ситуативного моделювання. Ігрові
моделі, створені в процесі імітаційних чи ділових ігор, дають змогу відтворити реальну
педагогічну ситуацію, сприяють практичному вирішенню освітньої проблеми.
Ділові ігри мають багато різновидів, спільною рисою яких є елемент гри. До психологопедагогічних принципів конструювання і застосування ділової гри дослідники відносять такі:
 принцип імітаційного моделювання конкретних умов і динаміки певного виду
діяльності;
 ігрового моделювання змісту і форм професійної діяльності;
 спільної діяльності;
 діалогічного спілкування;
 двоплановості;
 проблемності змісту імітаційної моделі й процесу його розгортання в ігровій
діяльності [9, c. 358].
Ці принципи, відображаючи сутність ділової гри, визначають її складові, логіку,
внутрішні зв’язки і вимагають їх системного застосування. Таким чином, сутність ділової
гри полягає у відтворенні предметного і соціального змісту професійної діяльності,
моделюванні основних умов і системи відносин в межах цієї діяльності. В процесі
підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в малокомплектній школі,
зокрема під час проведення лабораторних занять можуть застосовуватися такі ділові ігри:
“Моделювання уроку (або ж його фрагменту) в класі-комплекті”, “Методичний брейн-ринг”, “На
педагогічній раді”, “Вернісаж методичних ідей”, “Зустріч з малокомплектною”, тощо.
Отже, використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх учителів
початкових класів до роботи в малокомплектній школі ефективно сприятиме формуванню
професійних умінь та навичок студентів, створюватиме атмосферу співробітництва,
взаємодії, надасть викладачеві змогу стати справжнім лідером студентського колективу.
Інтерактивне навчання не може повністю розв’язати проблему оптимізації формування
фахової компетентності майбутнього вчителя класу-комплекту, проте, поряд з іншими
технологіями, забезпечить достатню ефективність цього процесу. Подальшого наукового
вивчення потребує проблема співвідношення традиційних та інтерактивних технологій в
освітньому процесі вищого навчального закладу.
Література:
1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 516 с.
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
3. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы: Книга для
учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.
4. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989. – 214 с.
5. Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. – М.: Знание, 1975. – 63 с.
6. Національна доктрина розвитку освіти / Нормативно правове забезпечення освіти: Доктрина, закони,
концепції. – Харків: Основа, 2004. – Ч.1. – С.5-24.
7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 255 с.
8. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібник. – К.:
А.С.К., 2004. – 192 с.
9. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
10. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. –
К.: Станіца, 1990. – 245 с.
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Л.В. Романюк
м. Кам’янець-Подільський
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ СТУДЕНТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ
РОЗВИТКУ ЇХНІХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Сучасні технології, Інтернет, комп’ютери потребують абсолютно нових форм навчання,
відмінних від лекційної системи викладення інформації. Цьому відповідають нові
інтерактивні методи, що розвивають здатність людини до пошуку нових знань, до творчості,
допомагають здійснити інтелектуальний прорив, формують новий, ненасильницький
світогляд. Однією з таких інтерактивних форм навчання є тренінг.
Тренінг сьогодні є незамінним елементом системи навчання і розвитку персоналу в будьякій організації та, попри опір традиційної системи навчання, входить у вищу освіту. Адже
тренінг – це, насамперед, навчання, що спирається на досвід людини, а також припускає, що
присутні на тренінгу учасники, крім одержання нової інформації, мають можливість відразу
використовувати її на практиці, виробляючи нові навички.
Тренінгова форма навчання базується на партисипаторному підході – тобто на методиці
участі. Це означає, що вся група є активною учасницею процесу навчання, тому учасники
можуть поділитися й обмінятися між собою своїми знаннями і проблемами, а також разом
шукати оптимальне рішення.
Перевага цієї методики в тому, що студенти навчаються ефективніше в тих випадках, коли:
– цінуються їхні власні знання і можливості, які покладено в основу нової інформації;
– можна поділитися своїм досвідом і проаналізувати його у комфортній атмосфері, без
насильства і примусу;
– є можливість навчатися, роблячи практичні дії;
– участь у тренінгу є добровільною, тому можна брати на себе відповідальність за своє
навчання (тобто немає оцінок, іспитів та інших «каральних» засобів оцінювання нових
знань).
Суттєвою перевагою методики є те, що вона дає унікальну можливість вивчити складні
або емоційно значимі питання в безпечній обстановці тренінгу, а не в реальному житті із
його загрозами та ризиком, видозмінюючи традиційну класно-урочну форму навчання.
Тренінг дозволяє вчитися без переживання про неприємні наслідки, які можуть виникнути у
випадку неправильного рішення. Ця форма навчання є природною в процесі вивчення
дисциплін психолого-педагогічного циклу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів
акредитації.
Мета педагогічної підготовки в сучасних умовах полягає не в накопиченні педагогічних
знань, умінь і навичок, а в їхньому творчому виробництві, тобто народженні в процесі
вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Вчити знанням, умінням, навичкам – це
певною мірою данина репродуктивній системі освіти. Її сучасний зміст –
багатокомпонентний та має охоплювати не лише знання, а й способи практичної діяльності,
творчий досвід, ціннісні орієнтації особистості. Саме такий підхід спроможний забезпечити
якість освіти, що в сучасному розумінні має задовольнити ті вимоги, які ставить до кожної
особи швидко змінюване суспільство [2, c. 86-95].
Мета наших тренінгів: здійснення впливу на розвиток ціннісних орієнтацій студентів.
У статті ставиться мета висвітлити результати впливу інтерактивних методів навчання
студентів, розвиток їхніх ціннісних орієнтацій в процесі використання та деякі емпіричні
закономірності взаємовпливу між структурою ціннісних орієнтацій студентів та їхнього
самооцінкою.
Розвиток ціннісних орієнтацій, як одна з важливих умов людського існування, виступає
об’єктом вивчення багатьох наук. Виходячи з цього, він включає в себе філософський,
соціологічний, політологічний, педагогічний, психологічний та інші аспекти, кожен з яких
характеризує ту його сторону, яка виступає предметом дослідження відповідної науки. З
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психологічного кута зору ціннісні орієнтації – це психологічний механізм диференціації
особою об’єктів оточуючої дійсності та визначення особистісно значущих, у відповідності з
рівнем сформованості в неї загальнолюдських цінностей, це диференціація цінностей групи,
чи іншої соціальної спільноти, і особистісний вибір відповідно з об’єктивними цінностями
людини. Ціннісні орієнтації, як і цінності, є елементами внутрішньої структури особистості
людини. Культуру, в якій живе особа, ціннісні орієнтації відображають суб’єктивно. Від них
залежить, що побачить і запам’ятає людина, які думки в неї з’являться і яка з них стане
панівною. Отже, якщо цінності умовно назвати територією, об’єктивно існуючою
місцевістю, то ціннісні орієнтації можна вважати її планом, картою. Зрозуміло, щоб попасти
в необхідне місце території, необхідні план-карти, які б відповідали цій місцевості. Іншими
словами, зустріч з цінністю вимагає відповідної ціннісної орієнтації.
Місце ціннісних орієнтацій в структурі особистості визначається авторами, які досліджували
феномен ціннісних орієнтацій, в залежності від їх методологічного підходу до характеристики
особистості в цілому і структури її психічних властивостей зокрема, але переважно – серед потреб і
мотивів. Специфічною є думка М.С. Яницького про те, що система ціннісних орієнтацій займає
пограничне місце в структурі особистості між її мотиваційно-потребнісною сферою і системою
особистісних смислів [5]. Взявши за методологічну основу гуманістичну психологію, особистість
можна розуміти як особливий психологічний інструмент, знаряддя, яке належить людині, служить їй
поряд з іншими психологічними інструментами та знаряддями. Її функція зводиться до координування
та спрямування саморозбудови людини, людяності по відношенню до іншої людини, суспільства і
природи. Головною ознакою зрілості особистості, показником міри її соціальності виступають
розвинені ціннісні орієнтації. Система сформованих і розвинених ціннісних орієнтацій утворює вісь
свідомості людини, яка визначає рівень сталості та послідовності її дій і вчинків, спрямованості потреб
та інтересів. Вони дозволяють відрізнити позитивне від негативного як у її внутрішньому так і в
зовнішньому світі, тобто є основою вирішення проблеми вибору. Отже, ціннісні орієнтації, виконують
селекційну функцію особистості й значною мірою впливають на функції цілепокладання,
прогнозування, планування, самоорганізації, комунікації, контролю і корекції. Іншою базовою
функцією ціннісних орієнтацій є системоутворююча, а третьою – цілеспрямування поведінки.
Система ціннісних орієнтацій формується як складова психологічної структури людини в
процесі її розвитку за загальними принципами і закономірностями психічного розвитку. На
становлення ціннісних орієнтацій особистості можливі певні впливи спадкових структур,
колективного несвідомого, і результати інтелектуального, морального, емоційного та соціального
розвитку. Проте, одним з головних джерел їхнього розвитку є соціальна ситуація людини, на яку
вона впливає залежно від інтересу, власного рівня зрілості, від рівня сформованості ціннісних
орієнтацій.
Психологічні механізми розвитку ціннісних орієнтацій становлять взаємоспівдіючу систему,
головними складовими якої є внутрішньо-особистісна і соціально-психологічна підсистеми, а її
ядром – механізм рефлексії, в центрі якого – інтерес, оцінка і самооцінка [3, c. 50-51].
Самооцінка пов’язана з однією з центральних потреб людини – потребою в
самоствердженні, з прагненням людини знайти своє місце в житті, ствердити себе як члена
суспільства в очах оточуючих людей і в своїх власних.
Під впливом оточуючих у особистості поступово складається власне ставлення до себе і
самооцінка своєї особистості, а також окремих форм своєї активності: спілкування,
поведінки, діяльності, переживань.
У першому варіанті використаної нами під час тренінгу розвитку ціннісних орієнтацій
студентів, методики самооцінки [3, c. 161-170] міститься чотири блоки якостей, кожен з яких
відображає один з рівнів активності особистості. Самооцінка може бути оптимальна і
неоптимальна. При оптимальній, адекватній самооцінці суб’єкт правильно співвідносить
свої можливості і здібності, достатньо критично відноситься до себе, прагне реально
дивитися на свої невдачі і успіхи, старається ставити перед собою досяжні цілі, яких можна
досягнути на ділі. До оцінки досягнутого він підходить не тільки зі своїми мірками, але й
прагне передбачити, як до цього віднесуться інші люди: товариші по роботі і близькі.
Іншими словами, адекватна самооцінка – результат пошуку реальної міри, тобто без занадто
великої переоцінки, але й без надмірної критичності до свого спілкування, поведінки,
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діяльності, переживань. Така самооцінка найоптимальніша для конкретних умов і ситуацій.
До оптимальної відносяться самооцінки “високий рівень” (S6) і “вище середнього рівня”
(S5), коли студент заслужено поважає себе, задоволений собою, а також “середній рівень”
(S4), коли студент поважає себе, але знає свої слабкі сторони і прагне до самоудосконалення,
саморозвитку. Але самооцінка може бути і неоптимальною – занадто завищеною чи
занадто заниженою.
На основі неадекватно завищеної (S7) самооцінки в студента виникає неправильне
уявлення про себе, ідеалізований образ своєї особистості і можливостей, своєї цінності для
оточуючих, для спільної справи. В таких випадках суб’єкт ігнорує невдачі заради збереження
звичної високої оцінки самого себе, своїх вчинків і справ. Відбувається гостре емоційне
відштовхування “всього”, що порушує уявлення про себе. Сприйняття реальної дійсності
спотворюється, відношення до неї стає неадекватним – чисто емоційним. Раціональне зерно
оцінки випадає повністю. Тому справедливе зауваження починає сприйматися як чіпляння, а
об’єктивна оцінка результатів роботи – як несправедливо занижена. Неуспіх сприймається як
наслідок певних підступних дій чи несприятливих обставин, що ні якою мірою не залежать
від дій самої особистості.
Суб’єкт з завищеною неадекватною самооцінкою не бажає визнавати, що все це –
наслідок власних помилок, ліні, недостатніх знань, здібностей чи неправильної поведінки.
Виникає важкий емоційний стан – афект неадекватності, головною причиною якого виступає
стійкість стереотипу завищеної самооцінки своєї особистості, що склався. Якщо ж висока
самооцінка пластична, змінюється у відповідності з реальним положенням справ –
підвищується при успіхові і понижується при невдачі, то це може сприяти розвиткові
особистості, оскільки їй приходиться докладати максимум зусиль для досягнення
поставлених цілей, розвивати свої властивості і волю.
Самооцінка може бути і заниженою (S1 і S2) тобто нижче реальних можливостей
особистості. Зазвичай, це приводить до невпевненості в собі, боязливості, несміливості,
неможливості реалізувати свої здібності. Такі студенти, як правило, не ставлять перед собою
важко досяжних цілей, обмежуються вирішенням повсякденних завдань, надто критичні до
себе.
Занадто висока чи занадто низька самооцінка порушують процес самоуправління,
викривляють самоконтроль. Особливо це помітно в спілкуванні, де особи з завищеною і
заниженою самооцінкою виступають причиною конфліктів. При завищеній самооцінці
конфлікти виникають через зневажливе ставлення до інших людей і неповажне
звертання до них, занадто різкі і необґрунтовані висловлювання на їх ню адресу,
нетерпимості до чужої думки, прояву зарозумілості і зазнайства. Низька критичність до
себе заважає їм навіть помічати, як вони ображають інших зарозумілістю і
незаперечністю суджень.
При заниженій самооцінці конфлікти можуть виникати через надмірну критичність цих
людей. Вони дуже вимогливі до себе і ще більше вимогливі до інших, не пробачають жодного
промаху чи помилки, схильні постійно підкреслювати недоліки інших. І хоча це робиться з самих
кращих спонукань, все ж стає причиною конфліктів, оскільки не багато можуть терпіти
систематичне “пиляння”. Коли в тобі бачать тільки погане і постійно вказують на це, то виникає
неприязнь до джерела таких оцінок, думок і дій.
Вище згадувалося про афект неадекватності. Цей психічний стан виникає як спроба
осіб із завищеною самооцінкою обмежити себе від реальних обставин і зберегти звичну
самооцінку. На жаль, це приводить до порушення стосунків з іншими людьми.
Переживання образи і несправедливості дозволяє почувати себе добре, залишатися на
відповідній висоті у власних очах, вважати себе ображеним. Це возвеличує людину в її
власних очах і виключає незадоволення собою. Потреба в завищеній самооцінці
задовольняється, і відпадає необхідність змінювати її, тобто зайнятися
самоуправлінням. Це не самий кращий спосіб поведінки, і слабкість подібної позиції
виявляється негайно або через деякий час. Неминуче виникають конфлікти з людьми,
які мають інші уявлення про дану особистість, її здібності, можливості і цінність для
суспільства. Афект неадекватності – це психологічний захист, він виступає тимчасовою мірою,

424

оскільки не вирішує головного завдання, а саме – корінної зміни неоптимальної самооцінки, яка
виступає причиною виникнення несприятливих між особистісних стосунків. Психологічний
захист годиться як прийом, як засіб вирішення найпростішого завдання, але не підходить для
просування до головних, стратегічних цілей, розрахованих на все життя.
Оскільки самооцінка складається під впливом оцінки оточуючих і, ставши стійкою, змінюється з
великим трудом, то змінити її можна, змінивши ставлення оточуючих (ровесників, співробітників по
роботі, викладачів, рідних). Тому формування об’єктивної самооцінки значною мірою залежить від
справедливості оцінки всіх цих людей. Особливо важливо допомогти людині підняти неадекватно
занижену самооцінку, допомогти повірити в себе, в свої можливості, в свою цінність.
У процесі дослідження розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді ставилося завдання
з’ясувати, яким чином відбувається взаємовплив рівнів самооцінки на ієрархію ціннісних
орієнтацій студентів, а саме до яких змін рангів цінностей призводить експериментальний вплив у
формі навчального заняття за технікою NLP.
Для виявлення змін в системі ціннісних орієнтацій студентів у процесі тренінгових занять було
проведено багатофакторний дисперсійний аналіз, який спрямовувався на перевірку гіпотез щодо
значущості головних ефектів факторів і їхньої статистичної взаємодії. Як залежна змінна виступав
ранг цінності за методикою М. Рокіча [4; 6; 7]. Незалежними змінними (чинниками) в нашому
експерименті виступили: інститут (спеціальність) і стать, а залежною змінною – психологічний
вплив на розвиток ціннісних орієнтацій студентів. Специфіка останнього фактора, порівняно з
першими, полягає в тому, що зміна залежної змінної досліджувалася в одних і тих самих студентів
до і після впливу. Оскільки, цей фактор є фактором “внутрішньосуб’єктним”, то тут ми маємо
взаємопов’язані вибірки студентів.
При інтерпретації результатів кореляційного аналізу було взято до уваги тільки значимі
показники при р0,05.
Таблиця 1
Кореляція різниці (як наслідку впливу) між рангами значимості термінальних цінностей і
показниками рівня самооцінки особистості студентів
Рівні самооцінки
Т-цінності
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
r
,
0,49
-0,37 -0,68
0,16
-0,12
0,15
Активне діяльне життя
DIF1
p
,
0,27
0,23
0,13
0,60
0,59
0,51
Життєва мудрість
r
,
-0,51 -0,48 -0,58 -0,14 -0,15
0,21
DIF2
Здоров’я
DIF3
Цікава робота
DIF4
Краса природи та мистецтва
DIF5
Любов
DIF6
Матеріально забезпечене життя
DIF7
Наявність вірних друзів
DIF8
Суспільне визнання
DIF9
Пізнання
DIF10

p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

0,24
-0,05
0,92
-0,58
0,18
0,00
0,99
-0,09
0,85
-0,22
0,64
0,27
0,56
0,71
0,08
-0,84
0,02

0,12
-0,33
0,30
-0,48
0,11
-0,07
0,83
-0,25
0,43
0,46
0,13
-0,22
0,50
-0,38
0,22
0,69
0,01

0,23
0,60
0,21
0,17
0,74
-0,13
0,81
-0,37
0,48
0,54
0,27
0,12
0,82
0,53
0,28
-0,36
0,48

0,65
-0,43
0,14
-0,11
0,71
0,18
0,56
-0,38
0,20
0,32
0,28
-0,10
0,75
-0,23
0,44
-0,04
0,89

0,51
0,07
0,76
0,36
0,11
-0,08
0,74
0,28
0,21
-0,17
0,46
0,24
0,29
0,20
0,38
-0,21
0,36

0,34
0,45
0,04
0,04
0,85
-0,17
0,44
-0,09
0,69
0,14
0,54
-0,02
0,92
0,26
0,25
0,08
0,71
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Т-цінності
Продуктивне життя
DIF11
Розвиток
DIF12
Розваги
DIF13
Свобода
DIF14
Щасливе родинне життя
DIF15
Щастя інших
DIF16
Творчість
DIF17
Впевненість в собі
DIF18

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

S1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

S2
0,11
0,81
-0,35
0,45
0,19
0,68
0,25
0,59
-0,06
0,89
0,45
0,31
0,99
0,00
0,47
0,29

Продовження таблиці 1
Рівні самооцінки
S3
S4
S5
S6
S7
0,31
-0,83
0,54
-0,22 -0,20
0,32
0,04
0,06
0,34
0,37
0,60
0,25
-0,03
0,24
-0,31
0,04
0,63
0,93
0,28
0,16
-0,05
0,26
-0,16
0,32
0,15
0,87
0,62
0,59
0,16
0,50
0,20
-0,21
0,08
-0,42
0,20
0,53
0,69
0,79
0,06
0,37
0,30
-0,44 -0,33 -0,03
0,12
0,34
0,38
0,27
0,89
0,59
0,23
-0,23
0,09
0,43
-0,56
0,46
0,67
0,78
0,05
0,01
0,30
0,75
-0,34 -0,26 -0,46
0,34
0,09
0,26
0,26
0,03
0,09
0,43
0,15
0,00
0,14
0,77
0,40
0,62
0,99
0,53

З таблиці 1, зокрема видно, що такими значимими показниками взаємозв’язку між ієрархією
ціннісних орієнтацій, що структурувалася після впливу тренінгу, і рівнями самооцінки студентів в
результаті кореляційного аналізу з рівнем середнього взаємовпливу виявилися: орієнтація на Здоров’я
і неадекватно високий рівень самооцінки r=0,45 при p=0,04, орієнтація на Розвиток і нижче середнього
рівень самооцінки r=0,60 при p=0,04, орієнтація на Щастя інших і високий рівень самооцінки r=0,43
при p=0,05. Негативна кореляція спостерігається у орієнтації на Щастя інших і завищений рівень
самооцінки r =-0,56 при p=0,01, орієнтації на Творчість і завищений рівень самооцінки r =-0,46 при
p=0,03, орієнтації на Пізнання і низький рівень самооцінки r =-0,84 при p=0,02. Цікаво, що абсолютно
достовірним і високим рівнем кореляції характеризується орієнтація на Творчість і низький рівень
самооцінки r=0,99 при p=0,00.
Таблиця 2
Кореляція різниці (як наслідку впливу) між рангами значимості інструментальних цінностей
і показниками рівня самооцінки особистості студентів
Рівні самооцінки
І-цінності
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
,
-0,08 -0,17 -0,82
0,07
-0,08
0,28
Акуратність (чистоплотність) r
v19
p
,
0,87
0,59
0,05
0,81
0,73
0,20
r
,
-0,94 -0,20 -0,75
0,47
0,36
0,14
Вихованість
v20
p
,
0,00
0,54
0,09
0,10
0,11
0,55
r
,
0,55
-0,40 -0,29 -0,08
0,02
0,04
Високі запити
v21
p
,
0,20
0,20
0,57
0,80
0,93
0,88
r
,
-0,31 -0,48 -0,25 -0,07
0,38
0,12
Життєрадісність
v22
p
,
0,50
0,11
0,64
0,81
0,09
0,61
r
,
0,28
0,48
0,21
-0,05
-0,42
0,11
Старанність
v23
p
,
0,55
0,11
0,69
0,88
0,06
0,61
r
,
-0,74 -0,04 -0,18 -0,16 -0,23 -0,14
Незалежність
v24
p
,
0,06
0,91
0,73
0,59
0,31
0,53
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І-цінності
Непримиримість до недоліків
v25
Освіченість
v26
Відповідальність
v27
Раціоналізм
v28
Самоконтроль
v29
Сміливість у відстоюванні
v30
Міцна воля
v31
Терпимість
v32
Чесність
v33
Чуйність
v34
Широта поглядів
v35
Ефективність у справах
v36

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

S1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

S2
-0,45
0,31
0,54
0,21
0,39
0,39
-0,92
0,00
0,16
0,73
-0,58
0,17
0,73
0,06
0,90
0,01
0,89
0,01
-0,77
0,04
0,28
0,54
0,17
0,72

Продовження таблиці 2
Рівні самооцінки
S3
S4
S5
S6
S7
-0,45
0,49
0,53
0,08
0,02
0,15
0,32
0,06
0,73
0,93
-0,01 -0,64
0,14
-0,43 -0,28
0,98
0,17
0,65
0,05
0,21
-0,35
0,86
-0,47 -0,18
0,25
0,26
0,03
0,11
0,44
0,26
-0,08
0,39
-0,23 -0,06 -0,15
0,79
0,45
0,45
0,78
0,51
-0,10
0,10
-0,34
0,51
0,07
0,75
0,85
0,25
0,02
0,74
-0,19 -0,46
0,33
-0,50 -0,25
0,56
0,36
0,27
0,02
0,27
0,49
-0,28
0,44
-0,47 -0,01
0,11
0,60
0,13
0,03
0,98
0,01
0,17
-0,26
0,27
-0,31
0,97
0,75
0,40
0,24
0,17
0,38
0,42
-0,28 -0,16
0,39
0,22
0,41
0,35
0,50
0,07
0,49
0,96
-0,23
0,09
0,02
0,11
0,00
0,45
0,70
0,92
-0,04
0,74
0,24
0,18
-0,35
0,89
0,09
0,43
0,42
0,12
0,62
0,00
0,22
0,52
0,08
0,03
1,00
0,47
0,02
0,72

У процесі обробки результатів кореляційного аналізу між рангами значимості
інструментальних цінностей, які структурувалися в результаті психологічного тренінгу, і
показниками рівня самооцінки особистості студентів виявлено значно більше значимих
показників, аніж у виявлені взаємовпливу цінностей-цілей і рівнів самооцінки (табл. 2). Так,
найвищою позитивною і абсолютною достовірною кореляцією характеризується орієнтація
на Чуйність і середній рівень самооцінки r=0,96 при p=0,00, а негативною високою
кореляцією є орієнтація на Чуйність і низький рівень самооцінки r=-0,77 при p=0,04.
Наступними за величиною показників виступають кореляції між: орієнтацією на Терпимість
і низьким рівнем самооцінки r=0,90 при p=0,01, орієнтацією на Чесність і низьким рівнем
самооцінки r=0,89 при p=0,01, орієнтацією на Відповідальність і середнім рівнем самооцінки
r=0,86 при p=0,03. Середній позитивний рівень кореляції мають орієнтації на: Ефективність у
справах і нижче середнього рівень самооцінки r=0,62 при p=0,03 та Ефективність у справах і
високий рівень самооцінки r=0,52 при p=0,02; Самоконтроль і високий рівень самооцінки
r=0,51 при p=0,02. Найвищою негативною й абсолютно достовірною кореляцією
характеризується орієнтація на: Вихованість і низький рівень самооцінки, де r=-0,94 при
p=0,00; Акуратність (чистоплотність) і середній рівень самооцінки r=-0,82 при p=0,05 та
Чуйність і низький рівень самооцінки r=-0,77 при p=0,04. Середній негативний рівень
кореляції мають орієнтації на: Сміливість у відстоюванні власної думки і високий рівень
самооцінки r=-0,50 при p=0,02; Міцну волю і високий рівень самооцінки r=-0,47 при p=0,053
та Освіченість і високий рівень самооцінки r=-0,43 при p=0,05.
Таким чином, вдалося виявити деякі емпіричні закономірності, що випливають з рівня
самооцінки студентської молоді та її ієрархії ціннісних орієнтацій. На даному етапі
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дослідження встановлена наступна закономірність: чим стабільніший емоційний стан, тим
вища самооцінка і стабільніші ціннісні орієнтації.
Отже, знаючи один показник, завдяки кореляційному аналізу, ми можемо більшою чи
меншою мірою визначити інший. Позитивна кореляція означає, що збільшення показників
одної змінної (наприклад, орієнтацією на Щастя інших) пов’язано з їх ростом по другій
(наприклад, високим рівнем самооцінки), негативна, навпаки, – збільшення показників
однієї змінної (наприклад, орієнтацією на Вихованість) пов’язано із зменшенням показників
іншої (наприклад, з низьким рівнем самооцінки) [1, с. 60-61]. Емпірично доведено, що рівень
самооцінки корелює з ієрархією як термінальних, так і інструментальних цінностей
студентів.
Ці та інші закономірності, виведені на основі статистичного аналізу даних дослідження
взаємовпливу ієрархії ціннісних орієнтацій студентської молоді та їх самооцінки варто брати
до уваги у впровадженні та використанні сучасних інформаційних технологій та методик
навчання і виховання студентів у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Незаперечним є те, що надзвичайно ефективним виявляється використання інтерактивних
методів навчання у вищій освіті.
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А.В. Рудь
м. Кам’янець-Подільський
НОВІТНЯ ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ:
„МЕХАНІЗАЦІЯ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕРНА” ФАХІВЦЯМАГРАРІЯМ НЕІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Постановка проблеми. В умовах корінної реорганізації сільськогосподарського
виробництва, налаштовування селян на нетрадиційні форми господарювання формується
нова модель сучасного фахівця-аграрія. В його обов’язки одночасно з висококваліфікованим
використанням удосконалених та принципово нових засобів механізації, електрифікації та
автоматизації сільськогосподарського виробництва входить також грамотне вирішення
агрономічних, економічних, правових, екологічних та інших неменш важливих питань.
Це спонукає професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів аграрного
профілю до необхідності застосування інноваційних технологій при підготовці спеціалістів
ХХІ століття, а, отже, до розробки новітніх педагогічних технологій викладання механізації,
електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва майбутнім фахівцямаграріям неінженерних спеціальностей [1, с. 123, 124].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науково-педагогічній літературі достатньо
висвітлені різні аспекти проблеми методики викладання предмета „Механізація,
електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва”. Так, В.С. Гапоненко,
Д.Г. Войтюк, Г.С. Баранівський, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко описали форми організації
навчальної роботи, принципи та методи навчання [2; 3].
Методиці викладання предмета „Механізація, електрифікація сільського господарства”, а
також змісту і методам навчання велику увагу в своїх наукових працях приділили
Д.А. Сметанін, Д.І. Мельников, Л.Г. Семушина, А.В. Рудь, Н.Г. Ярошенко та інші [4-10].
Проте, в наш час – час глобальної перебудови освіти, вивчення дисципліни „Механізація,
електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” майбутніми
фахівцями-аграріями неінженерних спеціальностей неможливе без впровадження в
навчальний процес інноваційних технологій навчання. Саме тому нами розробляються
новітні педагогічні технології викладання окремих тем цього предмета.
Мета даної статті полягає у створенні новітньої педагогічної технології викладання
теми: „Механізація післязбирального обробітку зерна” майбутнім фахівцям-аграріям
неінженерних спеціальностей. До її завдань входить детальна розробка методики
проведення лекції і системи виконання лабораторно-практичного заняття.
Виклад основного матеріалу дослідження. У воросі, який надходить від комбайнів, є
багато домішок. Призначення післязбирального обробітку – по-перше, очистити зерно
основної культури від домішок, по-друге, розділити зерно основної культури на сорти, потретє, довести зерно до кондиційної вологості. Тому знання з механізації післязбирального
обробітку зерна необхідні фахівцям-аграріям неінженерного профілю і зокрема
агрономічного та економічного напрямів аби досконало володіти теоретичними і
технологічними прийомами очищення, сортування, сушіння та зберігання зерна і насіння
сільськогосподарських культур, способами їх виконання, класифікацією машин і
обладнання, агротехнічними вимогами до них, типами робочих органів очисних і
сортувальних машин та сушарок, принципами їх функціонування, основами їх
технологічного налагоджування та правилами використання.
На вивчення теми „Механізація післязбирального обробітку зерна” згідно з навчальним
планом та робочою програмою відводиться всього 4 години, в тім числі 2 години лекційних і
2 години лабораторних занять (табл. 1).
Таблиця 1
Система занять з теми „Механізація післязбирального обробітку зерна”
КільТип уроку
Основні
Тема заняття
кість
(форма
Унаочнення
методи
годин
організації)
Механізація
Лекція –
Розповідь,
Плакати загального
післязбираль2
повідомлення
пояснення,
вигляду зерноочисних
ного обробітку
нових знань.
постановка
машин, відео матеріали
зерна.
проблемних
робочих процесів машин,
задач.
кодоматеріали із загальним
виглядом зерноочисних
машин, сушарок, агрегатів і
комплексів.
Загальна
Лабораторне
Пояснення,
Очисник вороху ОВП-20А
будова, робота,
2
заняття –
бесіда,
з електро-приводом,
технологічне
практичне та
практична
насіннє-очисна машина
налагоджування і
контрольноробота.
СМ-4 з електроприводом,
технікооблікове.
електромагнітна насінекономічні
нєочисна машина ЕМС-1А,
показники
пнемосортувальна колонка
зерноочисних і
ОПС-2, плакати, відео
сортувальних
матеріали, методичні
машин.
вказівки.
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В даній статті ми розглянемо новітню методику проведення лекційного та лабораторного
занять за вказаною темою.
Заняття 1. Механізація післязбирального обробітку зерна (лекція).
Питання до подання нового матеріалу.
1. Завдання післязбирального обробітку зерна.
2. Склад зернового вороху і властивості його компонентів. Способи очищення та
сортування зерна.
3. Класифікація машин для післязбирального обробітку зерна.
4. Зерноочисні та сортувальні машини.
5. Зерносушарки та установки для активного вентилювання зерна.
6. Зерноочисні агрегати та комплекси.
7. Засоби автоматизації та контролю машин для післязбирального обробітку зерна.
8. Підготовка до роботи зерноочисних машин і сушарок, контроль якості робіт та
правила безпеки праці.
9. Техніко-економічні показники роботи машин для післязбирального обробітку зерна
та шляхи їх вдосконалення.
Методика подання нового матеріалу.
Це заняття викладач розпочинає із розповіді про значення і місце операції
післязбирального обробітку зерна в технологіях його виробництва. Розкриваючи суть і задачі
післязбирального обробітку зерна він пояснює, що з бункера комбайна зерно поступає
забруднене насінням інших культур, соломистими рештками, грудочками грунту та іншими
забруднювачами. Крім того, його вологість завищена і не відповідає кондиційному її
значенню. Тому задачами післязбирального обробітку є доведення зерна до кондиційного
стану за чистотою та вологістю за допомогою зерноочисних машин та сушильного
обладнання.
Приступаючи до розгляду другого питання лектор ще раз, більш детально розповідає про
склад зернового вороху, який поступає від зернозбирального комбайна. Кожна із складових
зернової суміші характеризується розмірами частинок, аеродинамічними властивостями,
станом і формою поверхні, зовнішнім і внутрішнім тертям та іншими механікотехнологічними властивостями. Найбільш поширений спосіб розділення та очищення
зернової суміші, є розділення за розмірами частинок. Асистент лектора при цьому
демонструє кодоматеріали розроблені автором, які пояснюють технологічну суть розділення
зернових сумішей за розмірами.
Приступаючи до викладення третього питання лектор, користуючись кодоматеріалами,
які демонструє асистент, розповідає, що механізація післязбираного обробітку зерна
здійснюється двома великими групами машин: перша – машини і обладнання для очищення і
сортування зерна; друга – машини і обладнання для сушіння і активного вентилювання
зерна.
Розпочинаючи четверте питання лектор звертає увагу студентів на те, що зерноочисні та
сортувальні машини за способом організації технологічного процесу поділяються на
підгрупи: стаціонарні та самопересувні – такі, що виконують технологічний процес під час
руху, або короткочасних зупинок на токах і в складських приміщеннях. Стаціонарні, в свою
чергу, діляться на машини індивідуальної дії і такі, що працюють в зерноочисних лініях
агрегатів і комплексів. До першої підгрупи відносять машини: ОВП-20А, ОВС-25, СМ-4,
МС-4,5, МНС-4,5, МНС-1,25, а також самопересувні зернонавантажувачі ЗПС-100А і ЗМ60А. До другої: пневмоколонки ОПС-2 і СП-5, електромагнітні машини ЕМС-1 і СПЩ-0,4 та
інші. До третьої, самої великої підгрупи відносять машини: МПО-100, МПО-50, Р8-БЦС-25,
Р8-БЦС-50, ЗВС-20А, МВО-20, СВУ-10, МОС-9; пневмостоли СПС-5 і ПСС-2,5; трієрні
блоки БТ-20, ЗАВ-10.90.000А. Крім того, до цієї підгрупи відносять машини виробництва
Німеччини: К-527А, К-524А, К-526А, К-527А, К-548А, К-531/1, К-218/1, електромагнітна
машина К-590А, блоки трієрні К-236А і К-553А. Лектор відмічає, що в очисниках вороху і в
машинах первинного очищення зерно очищається в повітряному потоці та на решітних
станах. При цьому асистент лектора демонструє кодоматеріали із конструктивно-
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технологічною схемою машини ОВС-25, а лектор пояснює загальну будову і принцип її
роботи [11; 12].
Звертає увагу студентів на те, що електромагнітні зерноочисні машини використовують
для очищення насіння багаторічних трав, льону, ріпаку, гірчиці, донника від насіння
бур’янів, що трудно відділяється, розкриває технологічну суть електромагнітного
розділення.
Відмічає, що в пневмоочисних сортувальних столах для очищення зерна від
трудновідділюваних домішок використовується ряд механіко-технологічних властивостей
компонентів суміші (різниця в щільності, величині, формі, властивостях поверхні), а
зерновий матеріал має бути попередньо оброблений на повітряно-решітних і трієрних
машинах. Асистент лектора при цьому демонструє відео матеріали з технологічним
процесом роботи пневмосортувального стола ПСС-2,5 [11; 12].
Приступаючи до викладення матеріалу про зерносушарки та установки для активного
вентилювання зерна лектор відмічає, що вологі зернові матеріали при зберіганні псуються в
результаті самозігрівання, пліснявіння, проростання і розмноження шкідників. Для
збереження урожаю застосовують процеси, які знижують життєдіяльність зерна,
мікроорганізмів та шкідників до безпечного рівня і досягається це за рахунок різкого
обмеження таких життєвих факторів, як тепло, кисень і волога.
Лектор відмічає, що для сушіння зерна використовують шахтові, барабанні і долівкові
(підлогові) сушарки, в яких агент сушіння (суміш нагрітого повітря з топковими газами),
проходячи певний час через шар зерна, відводить з нього вологу в атмосферу.
Використовують шахтові (СЗШ-8А, СЗШ-16А, ЗСПЖ-8, М-819) сушарки, в яких зерновий
матеріал рухається зверху вниз, а агент сушіння знизу вверх, барабанні сушарки (СЗБП-2,5,
СЗСБ-4,0 і СЗСБ-8А) в яких як зерновий матеріал так і агент сушіння рухаються вздовж
похилого барабана, обертання якого забезпечує перелопачування зерна та його рух від
завантаження до виходу. Одночасно з розповіддю асистент демонструє кодоматеріали з
технологічними схемами сушарок [11; 12].
Для накопичення і тимчасового зберігання зерна вологістю до 24% і для зимового
зберігання зерна кондиційної вологості використовують бункери вентильовані (БВ-40А,
ОБВ-160А), а також склади механізовані УП-120А та зерносховища К-850А (Німеччина).
Зберігання зерна забезпечується вентилюванням його атмосферним або підігрітим на 5...6 0
повітрям. Асистент лектора демонструє кодоматеріали із зображенням технологічної схеми
вентильованого бункера БВ-40А, а лектор пояснює принцип його роботи.
Лектор акцентує увагу студентів на тому, що з метою збільшення продуктивності праці
та зменшення матеріальних та енергетичних затрат на післязбиральний обробіток зерна його
слід виконувати в єдиному комплексі, тобто на поточних лініях, із широким застосуванням
засобів механізації, електрифікації та автоматизації. Для цього використовують зерноочисні
агрегати (ЗАВ-20, ЗАВ-25А, ЗАВ-40, ЗАВ-50). Лектор розповідає про машини та обладнання,
які входять до складу агрегату та його роботу, а асистент одночасно з розповіддю
демонструє кодоматеріали із зображенням схеми агрегату ЗАВ-25А [11; 12].
Для одночасного очищення, сортування і сушіння зерна використовують
зерноочисносушильні комплекси КЗС-25Б, КЗС-25Ш, КЗС-40, КЗС-50. Вони
комплектуються як барабанними так і шахтовими сушарками[11; 12].
Лектор відмічає, що застосування засобів автоматизації як в мобільних зерноочисних
машинах, зерносушарках, зерноочисних агрегатах так і в комплексах дає змогу збільшити їх
продуктивність, зменшити затрати ручної праці, підвищити надійність технологічного
процесу та якість виконання робіт. Асистент демонструє схему автоматичної системи
управління насіннєочисної машини СМ-4, а лектор розповідає, що система автоматичного
вмикання-вимикання самоходу підтримує задану величину подачі зернового матеріалу в
шнекову розподільчу камеру машини.
Приступаючи до викладення восьмого питання лектор відмічає, що якісна і безпечна
робота при післязбиральному обробітку зерна буде за умови правильної підготовки до
роботи зерноочисних машин, сушарок, агрегатів та комплексів. В мобільних зерноочисних
машинах в першу чергу регулюють положення забірних шнеків і транспортерів, а також
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швидкість руху при переїздах та в робочому режимі. В аспіраційних системах, як мобільних
так і стаціонарних машин регулюють робочу швидкість повітряного потоку. В решітних
станах підбирають решета під задану культуру. В трієрних блоках регулюють швидкість
обертання барабанів та положення лотків. В сушарках встановлюють необхідну температуру
агенту сушіння.
Якість роботи засобів післязбирального обробітку зерна оцінюється його чистотою,
наявністю насіння карантинних бур’янів, вологістю, кольором, запахом та іншими
показниками.
Лектор акцентує увагу студентів на важливе значення техніки безпеки під час роботи з
засобами післязбирального обробітку зерна, з’ясовує вимоги техніки безпеки і
електробезпеки, розповідає хто допускається до роботи на зерноочисних машинах, сушарках,
агрегатах та комплексах, звертає особливу увагу на безпечні методи роботи та протипожежні
заходи при післязбиральному обробітку зерна.
Розпочинаючи розгляд дев’ятого питання лектор відмічає його велику важливість для
фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей, так як їм в першу чергу доводиться
працювати з техніко-економічними показниками машин. Робота засобів післязбирального
обробітку зерна оцінюється їх продуктивністю, питомими затратами праці, електроенергії,
палива, коштів та іншими показниками. Лектор вказує розмірності цих величин. Акцентує
увагу студентів на тому, що розвиток засобів механізації післязбирального обробітку зерна
здійснюється в напрямі удосконалення конструкції робочих органів машин та більш повної
автоматизації управління і контролю за протіканням робочих процесів.
При підведенні підсумків лекції викладач звертає увагу студентів на розглянуті питання,
залишає час на запитання і відповідає на них. Оголошує тему наступної лекції. Закінчує
лекцію. Структура лекційного заняття подана на рисунку 1.
П ід в е д е н н я

П е р е в ір ка

О го л о ш е н н н я

п ід с ум ків

наявності

тем и і пл ану

л е кц ії

с т уд е н т ів

л е кц ії

4 ,4 4 %

3 ,3 3 %

1 пи тання

3 ,3 3 %

5 ,5 6 %

9 пи тання
8 ,8 9 %
2 пи тання
8 пи тання

8 ,8 9 %

7 ,7 8 %
3 пи тання
6 ,6 7 %

7 пи тання
1 0 ,0 0 %

6 пи тання

5 пи тання

1 2 ,2 2 %

1 3 ,3 3 %

4 пи тання
1 5 ,5 6 %

Рис. 1. Діаграма структури проведення лекції тривалістю 90 хвилин
З аналізу структури лекції видно, що 88,9% часу лекції відводиться на розгляд всіх
питань і 11,1% часу відводиться на підготовчо-заключні питання лекції. В подальшому з
метою зменшення часу на підготовчо-заключні питання необхідно практикувати
використання роздаточного матеріалу лекції студентам на початку занять, створення
електронних версій лекцій, а кафедра механізації сільськогосподарського виробництва
повинна мати свій комп’ютерний клас.
Заняття 2. Загальна будова, робота, технологічне налагоджування і техніко- економічні
показники зерноочисних та сортувальних машин (лабораторна робота). Структура
лабораторного заняття наведена на рисунку 2.
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6 пи тання
1 4 ,4 %

П ід в е д е н н я

П е р е в ір ка

п ід с ум ків

наявності

заняття

с т уд е н т ів

3 ,4 %

2 ,3 %

В и б ір ко в и й
або тестови й
ко н т р о л ь
7 ,9 %

5 пи тання

1 пи тання

1 4 ,4 %

1 4 ,4 %

4 пи тання

3 пи тання

1 4 ,4 %

1 4 ,4 %

2 пи тання
1 4 ,4 %

Рис. 2. Діаграма структури лабораторного заняття тривалістю 90 хвилин
Питання до подання нового матеріалу.
1. Загальна будова, робота і технологічне налагоджування очисників вороху.
2. Загальна будова, робота і технологічне налагоджування насіннєочисних машин.
3. Загальна будова, робота і технологічне налагоджування електромагнітної
насіннєочисної машини, пневмоколонок та пневматичних сортувальних столів.
4. Загальна будова, робота і технологічне налагоджування зерноочисних агрегатів.
5. Загальна будова, робота і технологічне налагоджування зерноочисних сушильних комплексів.
6. Техніко-економічні показники зерноочисних і сортувальних машин
Застосовуючи ланковий метод проведення занять нами розроблена схема руху ланок під час
виконання лабораторної роботи тривалістю 90 хвилин (таблиця 2), де вказано час проведення кожної
складової заняття згідно із його змістом та час проведення заняття в зростаючому порядку.
Таблиця 2
Схема руху ланок по робочих місцях

0...2
2...9

Тривалість
проведення,
хв.
2
7

9...22

13

22...35

13

35...48

13

Час, хв.

Номер ланки
1
2
3
Перевірка наявності студентів та записи в журналі
Вибірковий або тестовий контроль
Насіннєочисні
Спеціальні
Очисники вороху
машини
машини
Насіннєочисні
Спеціальні машини
Очисники вороху
машини
Насіннєочисні
Спеціальні машини
Очисники вороху
машини
Мала перерва – 5 хвилин

48...61

13

Зерноочисні агрегати

Зерноочисносушильні комплекси

61...74

13

Зерноочисносушильні комплекси

Техніко-економічні
показники

74...87

13

Техніко-економічні
показники

Зерноочисні агрегати

87...90

3

Технікоекономічні
показники
Зерноочисні
агрегати
Зерноочисносушильні
комплекси

Підведення підсумків та відповіді на запитання студентів
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Аналіз таблиці 2 і рисунка 2 показує, що виконання лабораторної роботи організовано
трьома ланками, а на вивчення винесено шість питань в змісті, п’ять з яких пов’язані з
робочими місцями, а шосте виконується студентами за робочими столами в лабораторії.
Студенти записують значення основних показників зерноочисних і зерносушильних машин в
робочий зошит та порівнюють їх з тими, які заміряли під час заняття.
Викладач підводить підсумки заняття та відповідає на поставлені студентами запитання.
Ще раз уточняє завдання для звіту і завершує лабораторне заняття.
Студенти оформляють звіт за результатами виконаної лабораторної роботи і згідно з
планом індивідуальної роботи зі студентами захищають його перед ведучим викладачем в
присутності учбового майстра.
Висновки
1. Для кращого розуміння технологічного процесу роботи засобів механізації для
післязбирального обробітку зерна, слід скомпонувати необхідні для цього відео матеріали,
які асистент лектора повинен демонструвати синхронно матеріалам лекції.
2. З метою покращення наглядності і зв’язку з реальними зерноочисними машинами, що
вивчаються, при виконанні лабораторної роботи доцільно демонструвати їх в дії, а під час
навчальної практики, яку студенти неінженерних спеціальностей проходять в період жнив
практикувати їх роботу з очисними машинами на току та зерноочисносушильному комплексі
навчально-дослідного господарства університету.
3. Необхідно практикувати створення електронних лекцій та методичних вказівок, які
слід розміщати на сайті кафедри механізації сільсько-господарського виробництва, що
знаходиться на сервері університету. У перспективі потрібно працювати над створенням
комп’ютерного класу кафедри.
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В.В. Рябошук
м. Вінниця
СПІВ І ГРА У ФОЛЬКЛОРНОМУ АНСАМБЛІ
ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
Опанування майстерністю керівництва фольклорним колективом є однією із сучасних
вимог до підготовки вчителя музики. Знайомство учнів з фольклором, виховання
шанобливого ставлення до національних народних надбань знаходиться у руслі Концепції
національного виховання підростаючого покоління. Тому музикант-педагог повинен бути
добре обізнаним не лише в галузі виконавських можливостей народних інструментів, а й в
історії народного музикування. Це дозволить йому зацікавити школярів і спонукати їх до
участі у різноманітних фольклорних колективах.
Історію народного музикування досліджували: М.В. Лисенко [7], О.С. Фамінцин [12],
Г. Хоткевич [13], І. Мацієвський [8], А.І. Іваницький [2], В.К. Лебедєв [5], А.І. Гуменюк [1],
В.Б. Попонов [9], П.Г. Іванов [3]. Так М.В. Лисенко [7] у своїй праці „Народні музичні
інструменти на Україні” розглянув деякі струнні інструменти, які побутували на Україні в
ХІХ столітті: бандуру, торбан, ліру та цимбали, а О.С. Фамінцин [12] в 1891 році пише працю „Домра
и сродные ей музыкальные инструменты русского народа”, де розглянув крім балалайки, домри та
гитари ще бандуру, кобзу і торбан. Значний внесок у вивчення українського музичного мистецтва
зробив вчений-фольклорист, керівник оркестру українських народних інструментів Гнат Хоткевич. На
початку ХХ століття він словом і ділом допомагав створювати оркестри та ансамблі українських
народних музичних інструментів, особливу увагу приділивши заснуванню ансамблів та капел
бандуристів. У 1930 році вийшла велика узагальнююча праця „Музичні інструменти українського
народу”, де він глибоко проаналізував історію українського народного інструментарію. А. Гуменюк
[1] у своїй книзі „Українські народні музичні інструменти”, яка вийшла в 1967році, розповів про
виникнення українських музичних інструментів та удосконалення їх талановитими майстрами,
детально охарактеризував кожен інструмент, технічні та художньо-виразні можливості,
прийоми гри, принципи комплектування оркестрів та ансамблів. У працях І. Мацієвського [8]
висвітлена жанрова структура української інструментальної музики, документування
народної музики, склад народних ансамблів, класифікація та каталогізація народних
інструментів. Одним із провідних вчених сучасності, що вивчає українське народне, зокрема
музичне мистецтво, є А.І. Іваницький [2]. Він поділяє народні музичні інструменти за їх
функціями: індивідуально-любительські та ансамблеві. В.К. Лебедєв [6] у своєму
навчальному посібнику „Використання українських народних музичних інструментів у
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи” дає класифікацію народних
інструментів по групах, детально характеризує кожен інструмент та розкриває особливості
ансамблевого музикування в учнівських колективах. Народну пісню і танець як
репертуарний матеріал фольклорних колективів вивчали і збирали Гнат Танцюра [10],
Явдоха Зуїха та інші.
У даній статті історичні відомості про фольклорні колективи та інструменти відтворені з
метою виокремити головні технічні та виконавські складності, притаманні колективам
різного складу. До усунення таких труднощів повинен бути готовий майбутній керівник
учнівського колективу, щоб знайти ефективні шляхи їх подолання.
Фольклорний ансамбль як форма музикування зародився ще в прадавні часи в обрядовій
культурі. Ритуали первісних людей супроводжувались криками, декламацією,
мелодекламацією, співом та грою на музичних інструментах. Спочатку широко
застосовувались різноманітні „підручні” ударні інструменти: дерев’яні палиці, каміння,
кістки тварин. Згодом інструменти вдосконалювались, виготовлялись спеціально для
відтворення тих чи інших звуків, необхідних для проведення ритуального таїнства. Гра
відбувалась абсолютно на підсвідомому рівні, але вже тоді мала надзвичайне емоційне
піднесення, кульмінаційні моменти, динамічні спади та розвиток. Згодом чільне місце поряд
з ударними зайняли духові інструменти. Вони виготовлялися з кісток тварин, дерева та
очерету. Про історію створення першого духового інструмента – флейти Пана, – відомо ще з
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грецької міфології. На стінах прадавніх печер знайдено багато малюнків із зображенням
людей, які грають на подовжніх або поперечних флейтах. З виникненням духових
інструментів з’явилась можливість змінювати висоту звуків через наявність в них ігрових
отворів або завдяки різній довжині і товщині трубок (флейта Пана). Це дало можливість
виконувати на інструментах різні мелодії, і тим самим значно збагатити інструментальний
супровід голосу. Керували музичним супроводом, як правило, жреці, які і проводили
обрядові та ритуальні дійства. В більшості випадків вони не тільки проводили дійства, а й
самі добре володіли музичними інструментами і постійно їх використовувули для підсилення
емоційного впливу на інших та посилення власної переваги і значущості.
З часом з’явилось багато нових інструментів та музичних жанрів. Уже в першій половині
XI ст. виникли ансамблі, які об’єднували в собі всі групи музичних інструментів: струнні,
духові, щипкові, ударні. Сольний, гуртовий та хоровий спів посів невід’ємне місце в житті
людини.
Фольклорний ансамбль – це найдоступніша форма музикування, яка бере свій початок з
народного гуртового співу. Від перших проявів до його становлення в нашому розумінні,
фольклорний ансамбль пройшов досить великий шлях розвитку. Створювались нові музичні
інструменти, з’являлися нові музичні жанри, ансамбль збагачувався інструментарієм,
змінювались сфери його застосування. Найбільшу роль у розвитку фольклорного ансамблю
на Україні відіграла українська народна пісня. Українці завжди охоче співали і в радості, і в
горі. Мабуть не знайдеться такого стану людської душі, який би не відображала українська
пісня. Як жанр народної творчості вона набула на Україні великої популярності. Саме
гармонійне поєднання співу й гри на музичних інструментах дало основу створення
професійних фольклорних колективів.
В основі будь-якого фольклорного ансамблю лежить склад троїстої музики, тобто
мелодія, ритм і бас. Його невеликий склад, від трьох до п’ятнадцяти виконавців (іноді до
двадцяти), обумовлює велике значення кожного. Тим більше, що, як правило, кожен грає на
музичному інструменті. Відсутність хоча б одного учасника ансамблю вже змінює його
звучання, темброве забарвлення і виконавський колорит. Також це впливає на баланс між
вокальними партіями, адже всі музиканти і вокалісти повинні поєднувати гру на
інструментах зі співом.
Щоб визначити головні складності, з якими зустрічаються учасники ансамблю в процесі
репетиційної, творчої роботи та концертних виступів, необхідно проаналізувати і
класифікувати інструменти, які використовуються у фольклорному ансамблі. В звязку з
різним кількісним складом ансамблів ми розглянемо максимальну кількість інструментів, які
використовуються в різних поєднаннях.
Одними з основних інструментів в фольклорному ансамблі є баян і акордеон (в західних
країнах баян називають кнопочним акордеоном). Це інструменти, які за своїми технічними
можливостями і професійною підготовкою музиканта можуть відтворювати всі функції
ансамблевого акомпанементу –
вести мелодію, підтримувати ритмічну структуру і
відтворювати басову функцію. Така поліфункціональність цих інструментів робить гру на
них дуже відповідальною і складною, додаючи до цього їхню немалу фізичну вагу та
потребу грати стоячи. Одночасно акомпанувати і співати вокальну партію надзвичайно
важко, але можливо за умови повної незалежності виконавського апарату інструменталіста
та наявності великого вокального досвіду.
Далі можна відзначити духові інструменти, які грають мелодію та мелодичні підголоски,
трелі, сигнали, басову функцію. До цих інструментів належить сімейство сопілок (від
пікколо до басової), флейта, кларнет, труба, тромбон, інколи туба. Ці інструменти вносять в
звучання ансамблю симфонічний колорит, в різному поєднанні можуть відтворювати настрої
художніх образів, створити атмосферу ніжності або надзвичайного емоційного напруження.
Найчастіше в фольклорних ансамблях використовуються такі духові інструменти, як сопілка
прима (в строї до) та кларнет. Музиканти, які добре володіють флейтою чи кларнетом, легко
можуть грати на всіх видах сопілок. На відміну від баяна і акордеона, духові інструменти
мають яскраво виражене, чітке тембральне забарвлення, хоча і менші технічні можливості.

436

Окремі виконавці можуть досягати надзвичайної віртуозності у грі на своєму інструменті і
займати гідне місце поряд з солістами-вокалістами.
За специфікою гри на духових інструментах музиканти можуть співати вокальні партії
лише тоді, коли не грають на інструментах. Такі особливості повинен обов’язково
враховувати керівник фольклорного ансамблю або ж аранжувальник, який створює
партитуру того чи іншого твору, визначати пріоритети, що більш важливе в даному місці –
спів, чи гра.
Наступною групою у фольклорному ансамблі є струнні інструменти. До них належать:
скрипка, альт, сімейство домр, кобза, бандура, ліра, мандоліна, цимбали, козобас та
контробас. Самим яскравим і поширеним інструментом, завжди бажаним у фольклорному
ансамблі є скрипка. Приємний тембр, подібний до людського голосу і надзвичайно великі
технічні і функціональні можливості, роблять її одним з провідних інструментів ансамблю.
Скрипка може застосовуватись, як солюючий мелодичний інструмент, грати варіаційний
матеріал, гармонічну педаль, мелодичні підголоски та поліфонічний контрапункт. Такі
широкі можливості інструмента не виключають можливості одночасної гри і співу. Тут
також треба враховувати велику складність координації гри на інструменті і співу.
Під час виконання технічно складних місць на інструменті вокальну партію цьому
виконавцю краще не давати, тому, що справитись з таким завданням не завжди можуть
навіть хороші скрипалі з великим досвідом роботи в фольклорному ансамблі. Подібна
характеристика може стосуватися і спорідненого скрипці альта, а рекомендації – музиканта,
що на ньому грає.
З сімейством домр ситуація дещо складніша. В народному оркестрі функції домр подібні
до функцій скрипічної групи в симфонічному оркестрі. Їх присутність в складі фольклорного
ансамблю додає його звучанню особливої м’якості, плавності і чіткості. Це пов’язано
особливостями звуковидобування і звуковедення. На домрі звук утворюється шляхом удару
медіатра по струні, продовжується ж тільки шляхом тремоло (виконавського прийому, при
якому медіатр часто вдаряється, тим самим постійно подразнюючи струну і створюючи
враження безперервності звучання тривалої ноти), або ж затухає після удару. Ще однією
характерною особливістю являється те, музиканти-домристи грають тільки сидячи, що
пов’язано з особливістю постановки виконавського апарату. Зі співом тут ситуація ще
складніша, та знову ж таки можливість вокального співу одночасно із грою не виключається.
Такі інструменти як кобза, бандура, ліра, мандоліна з давніх-давен були акомпануючими
інструментами. Кобзарі, бандуристи, лірники за козацьких часів визвольної війни під
проводом Богдана Хмельницького були літописцями української історії, співцями
українського духу і мудрості. Вони стали тим відображенням народної думки і часу, носіями,
сіячами і становниками української культури і мистецтва того часу. Люди, які грали на цих
інструментах завжди добре співали та акомпонували собі та іншим виконавцям. Тому й на
сьогоднішній день ці традиції збереглися. Співати в супроводі цих інструмунтів зручно і
легко, особливих складнощів у виконавців не виникає.
Дуже колоритним і технічним інструментом є цимбали. Частіше він використовується в
ансамблях західного регіону України, територіях, які межують з Молдавією, Угорщиною,
Румунією. Це дуже гарний і складний інструмент може виконувати всі оркестрові функції в
ансамблі (мелодичну, акомпануючу, басову). Добре освоїти цей інструмент надзвичайно
важко. Як правило, хороші цимбалісти виходять з тих, хто змалку слухає їхню гру і
наполегливо вчиться грати. В звязку з складністю гри цимбалісти співають рідко, але
професіонали іноді можуть співати, особливо під час гри на малих цимбалах.
Фундаментом же фольклорного ансамблю є козобас і контрабас. Разом в ансамблях вони
застосовуються рідко, бо виконують одну і ту ж басову функцію. На сьогоднішній день
козобас зустрічається рідко, зате іноді можна зустріти домровий та балалаєчний контрабаси.
Скрипічний контрабас без позначених ладів, тому вчитись грати на ньому дещо складніше,
але виконавці швидко адаптуються і згодом відсутність позначених ладів вже не має ніякого
значення. Гра на контробасі повинна бути впевненою і чіткою, оскільки цей інструмент
являється базою ансамблевого звучання. Суміщати гру і спів на ньому нелегко, та добре
освоївшись виконавець може цих труднощів і не помічати. Хоча особливу увагу в процесі
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співу потрібно приділяти місцям з різним ритмічним малюнком вокальної й оркестрової
партії.
Ще однією групою фольклорного ансамблю є ударні інструменти. На практиці їх
використовується досить велика кількість. Від бухала (барабана) до рубля і трикутника.
Інструменти, які найбільш часто застосовуються мабуть є сенс перелічити: барабан (з
тарілкою або без), бубен, тамбурин, трещітка, коробочка, трикутник, ложки, рубель, пилка,
бугай (останній ударним інструментом не являється), вони використовуються як постійно
так і перідично, залежно від потреби. У кантиленних творах, спокійних за характером, ударні
інструменти слід використовувати дуже обережно, щоб не порушити наспівності мелодії та
музичного образу. В маршових, жартівливих, веселих і швидких творах застосовуються
обов’язково. Окремі виконавці можуть досягати віртуозності в грі на ударних інструментах.
Щоправда, це залежить від природжених індивідуальних здібностей, таланту окремих
особистостей. Дуже доцільно іноді використовувати соло одного або кількох ударних
інструментів. Це вносить в окремі твори елементи неповторної оригінальності. Спів під час
гри на ударних інструментах не викликає особливого дискомфорту у виконавців, а навпаки
полегшується завдяки чітким ритмічним структурам оркестрових партій ударних. Однак у
процесі гри ритмічно складних місць співу, слід, по можливості, уникати.
Добре вивчивши технічні можливості інструментів фольклорного ансамблю, їхні
оркестрові барви і функції, складності з якими зіштовхуються музиканти в процесі гри і
особливостей поєднання гри і співу, майбутній керівник має можливість створити хороший
колектив, навіть коли музиканти не мають музичної освіти або належного рівня музичної
підготовки.
Таким чином познайомивши учнів з історією виникнення музичних інструментів та
розвитку українського музичної культури і фольклору, чітко визначивши труднощі з якими
зустрічаються учасники фольклорного ансамблю в процесі колективного музикування,
викладач і керівник буде виховувати в учнів почуття гордості за свій народ, його культуру і
пісенну спадщину, глибокими знаннями своєї справи здобуде в колективі міцний авторитет і
повагу, а результатами своєї праці заохотить учнів до занять в фольклорному ансамблі і
продовження традицій української народної пісні.
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ДЕЯКІ ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Сучасна Концепція середньої загальноосвітньої школи України найважливішим принципом
проголосила принцип гуманізму, відповідно до якого головним завданням перебудови школи
ставиться розвиток особистості в процесі навчання [5]. Тому проблемі формування пізнавального
інтересу як такій, що спонукає цей розвиток, надається все більшої значущості як в теорії, так і в
практиці навчання.
Тим не менш, попри задекларованій реформі освіти в руслі її гуманізації, в цілому в Україні
освіта все ще залишається традиційною, тобто авторитарною. Переважна більшість освітніх закладів
та педагогів як і раніше вважають своїм основним обов’язком «дати дітям знання».
Проте, в сучасному суспільстві знання змінюються дуже швидко, і ні школа, ні ВНЗ не
можуть забезпечити людині обсяг знань і навичок, достатніх для успішної діяльності бодай
протягом кількох років після закінчення освітнього закладу, не кажучи вже про все життя.
Сьогодні інформація (знання) перетворились у головний ресурс суспільного виробництва,
стали елементом соціальної структури, який постійно змінюється, причому все більш
швидкими темпами. Тому сучасне суспільство називають інформаційним суспільством. У
таких умовах єдиною основою успішного функціонування і суспільства, і індивіда є їхня
готовність до змін, уміння адаптуватися до цих змін. Важливими стають не знання людини
самі по собі і навіть не вміння їх застосовувати в тій чи іншій ситуації, а вміння самостійно
добувати необхідну інформацію, у відповідності зі змінами оволодівати новими навичками
та уміннями, в рамках нової загальносуспільної ситуації змінювати свою життєву програму
розвитку.
Найбільш об’єктивним процесом розвитку інформаційного суспільства, в основу його
процвітання закладено розвиток особистісного потенціалу людини і переорієнтація
навчально-виховного процесу школи на формування розвиненої особистості, створення
максимально сприятливих умов для розвитку самостійності і творчих здібностей людини.
Спираючись на основні методологічні аспекти теорії інтересу, його дії на виховання
особистості, складну психологічну структуру та інші параметри інтересу як психічного
процесу, багато вчених, педагогів-дослідників і цілі педагогічні колективи намагаються
знайти найефективніші форми і методи розвитку інтересу школярів і студентів [4, с. 6].
Пошук шляхів підвищення ефективності процесу формування і розвитку пізнавальних
інтересів школярів робить актуальним широке впровадження в практику навчання таких
засобів, які б, перш за все, забезпечували індивідуалізацію і диференціацію навчання з
урахуванням природних задатків і розвиваючих здібностей учнів. Цій вимозі якнайбільше
відповідають нові інформаційні технології.
Треба мати на увазі, що нові інформаційні технології як засіб навчання є лише засобом,
котрий сприяє реалізації педагогічної ідеї. Будь-який засіб навчання володіє конкретними
дидактичними можливостями, які відповідно до навчально-виховного завдання визначають
його дидактичні функції. Дидактичні властивості нових інформаційних технологій навчання
визначаються дидактичними можливостями засобів навчання і дидактичними системами
педагогічних програмних засобів (ППЗ). Мета нашого дослідження – розглянути дидактичні
властивості комп’ютерних технологій у разі їхнього застосування в навчальному процесі.
Останнім часом у педагогічній літературі з’явився новий термін – «оновлене навчальне
середовище», в якому і повинна відбуватися перебудова освіти в руслі її гуманізації. Під
«оновленням» навчального середовища розуміється використання нових інформаційних
технологій навчання (НІТН). За визначенням професора В.А. Ізвозчикова, нова інформаційна
технологія навчання – це методологія і технологія навчально-виховного процесу з
використанням новітніх електронних засобів навчання і в першу чергу комп’ютера [3].
Нові інформаційні технології можна поділити на три основні класи [2]:
 рецептивні інформаційні технології, розраховані тільки на прийом інформації тими,
що вчаться (це, в першу чергу, відеозапис);

439

 інтерактивні інформаційні технології (ПЕОМ, мультимедіа);
 технології довідково-інформаційної підтримки навчання (телекомунікаційні мережі,
CD-ROM).
Серед перелічених засобів нових інформаційних технологій більша доля припадає на
засоби, що передбачають використання комп’ютера. Тому нові інформаційні технології
вірніше було назвати комп’ютерними технологіями. В нашому викладі ці поняття ідентичні.
Прогнозують, що навіть відео з часом повністю витиснеться комп’ютерними технологіями
(CD-ROM, мультимедиа). Все більшого поширення також набувають педагогічні технології з
використанням телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції, віддалені бази даних
Інтернету, дистанційне навчання) [1].
З точки зору дидактики, резонно розглядати комп’ютеризацію навчання з погляду
функцій навчального процесу, які передаються комп’ютеру. Слід виділити два типи
комп’ютерного навчання: для першого характерна безпосередня взаємодія учня з
комп’ютером. Він визначає завдання, оцінює правильність і надає необхідну допомогу. В
цьому випадку навчання протікає, в основному, без викладача.
Інший тип характеризується взаємодією викладача з комп’ютером. Комп’ютер допомагає
викладачу в управлінні навчальним процесом, наприклад, видає результат виконання учнями
контрольних завдань з урахуванням допущених помилок і витраченого часу. Зазвичай цей
тип навчання використовується, коли комп’ютер виступає в рамках традиційного навчання
як один із засобів навчання разом з підручниками, програмованими завданнями і т. ін.
Фахівці вважають, що за цим способом застосування комп’ютера велике майбутнє.
Останнім часом в літературі з’явився термін «телекомунікаційна система супроводу
освіти», або «телекомунікаційна система освіти». Під телекомунікаціями розуміють засоби
дистанційної передачі інформації. Органічною частиною телекомунікацій є комп’ютерні
комунікації, які передають інформацію з одного комп’ютера на іншій по засобах
телефонного (модем) і супутникового зв’язку. Під телекомунікаційним освітнім
середовищем, за визначенням Р.І. Круподерова, розуміється технічне, інформаційне,
методичне і організаційне забезпечення, що сприяє створенню умов для одержання
інформаційних ресурсів викладачами і учнями на відстані, з розподілених баз даних, котрі
зберігаються в різних комп’ютерах, об’єднаних в єдину мережу за допомогою
телекомунікацій [1].
Як свідчать спеціальні дослідження, телекомунікаційні засоби мають значні переваги у
вирішенні задач навчання і виховання молодого покоління в порівнянні з традиційними.
Вони, зокрема:
 забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням природних
задатків і розвиваючих здібностей учнів;
 надають можливості самостійній, творчій, по-справжньому дослідницькій діяльності
вчителя і учнів;
 мають надійний зворотний зв’язок і можливостями управління пізнавальною
діяльністю;
 забезпечують стійку мотивацію пізнавальної діяльності;
 сприяють вільному доступу будь-якого учня або вчителя до інформації, що становить
предмет вивчення в учбових закладах всіх типів;
 забезпечують надійне зберігання і необхідну обробку інформації;
 надають можливості широкої комунікації між учнями та вчителями в даному регіоні,
країні, і навіть по всьому світі.
Впровадження телекомунікаційних систем відкриває принципово нові можливості для
управління навчально-пізнавальною діяльністю й її інтенсифікації. Перш за все, вони
дозволяють значно збільшити об’єм сприйманої учнями інформації завдяки тому, що вона
представляється в більш узагальненому систематизованому вигляді, причому не в статиці, а
в динаміці. Багато сучасних дослідників надають особливе значення проблемі впровадження
телекомунікацій в сферу освіти у зв’язку з можливістю організації різних форм і методів
самостійної діяльності учнів в процесі придбання нових знань.
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телеконференцій, віддалених баз даних. У освітньому процесі різних зарубіжних країн
застосовуються різні телекомунікаційні проекти. У Австралії, Америці, Великобританії,
Швейцарії та інших країнах телекомунікаційні проекти стали невід’ємною частиною
навчального процесу в школах і університетах. Так проект «Campus 2000» (Кембріджський
університет) об’єднує за допомогою супутникового зв’язку близько 2000 шкіл
Великобританії та інших країн. Американський національний центр AT&T (навчання на базі
телекомунікацій), заснований у 1985 році, проводить спеціальні семінари, демонстрації
новітніх технологій, а також займається дослідженнями ефективності такої форми навчання
порівняно з традиційною.
Застосовуються телекомунікації в освітньому процесі і в Росії. Так, у 1989 році був
здійснений перший спільний Радянсько-американський проект «Шкільна електронна пошта»
під керівництвом академіка Веліхова Б.А. І сьогодні багато державних і недержавних
установ позашкільної освіти в Росії пропонують свої послуги в розробці різних навчальних
програм в різних областях знань: від дошкільного навчання, до підготовки і перепідготовки
кадрів, з використанням телекомунікацій. У вищих навчальних закладах і наукових центрах
нові інформаційні технології телекомунікацій застосовуються для координації наукових
досліджень, навчально-виробничої практики, для обміну інформацією між учасниками
проектів, для дистанційного навчання, функціонування системи консультантів та з іншими
цілями.. У шкільній освіті телекомунікації застосовуються для підвищення активності учнів,
пов’язаних з різноманітними видами творчих робіт, а також для обміну інформацією між
учасниками, як всередині країни, так і за її межами.
В Україні, на жаль, великомасштабні, на загальнодержавному рівні, телекомунікаційні
проекти в освіті поки що не здійснюються.
Треба мати на увазі, що при всіх своїх перевагах не телекомунікаційні або якісь інші
комп’ютерні технології диктують методи, форми і зміст навчання, а вони повинні адекватно
включатися в програми навчання, сприяючи ефективній організації навчальної діяльності. В цих
умовах інформаційні технології навчання повинні розроблятися з урахуванням класичних
дидактичних принципів. Як вказує Н.В.Апатова, розгляд структури самої дидактики як сукупності
теорій дидактичних принципів, учбових методів, учбових програм і загальної системної теорії
підручника, дозволяє в кожному елементі структури визначити як загальне так і специфічне, що
відноситься лише до інформаційної технології навчання [2, с. 3].
По-перше, як вже наголошувалося раніше, інформаційна технологія навчання є новою
методичною системою, що дозволяє розглядати учня не як об’єкт, а як суб’єкт навчання, а
комп’ютер – як засіб навчання. Навчений переходить в нову категорію тому, що за формою
комп’ютерне навчання є індивідуальним, самостійним, але здійснюється за загальною
методикою, реалізованій в повчальній програмі.
По-друге, комп’ютерне навчання визначило два нових принципи: індивідуалізації
навчання і активності. Однак і загальні дидактичні принципи набувають деякої
специфічності в процесі комп’ютерного навчання. Розглянемо це положення конкретно для
кожного дидактичного принципу.
Як відомо, принцип науковості визначає зміст навчання, він вимагає включення в нього
не тільки традиційних наукових знань, а й новітніх положень сучасної науки, а також питань
перспектив її розвитку. При цьому способи засвоєння навчального матеріалу повинні бути
адекватними сучасним науковим способам пізнання. Цим вимогам, певна річ, відповідає як
зміст повчальної комп’ютерної програми, так і метод її засвоєння: системний підхід до
викладу навчального матеріалу, його структуризація і виділення основних понять і зв’язків
між ними. Крім того, сам зміст під час структуризації і виділення різних рівнів складності
засвоєння матеріалу дозволяє включати не тільки ті теми, що забезпечують обов’язковий
мінімальний рівень знань, а й розглядати ширше поняття даного навчального предмету,
розширяти кругозір учня і поглиблювати його знання. Важливо й те, що ці поняття можна
пов’язувати з іншими предметами, вивчаючи їх у взаємозв’язку і будуючи, тим самим, більш
повну і наукову картину світу. Таким чином, науковість змісту забезпечується самою
інформаційною технологією навчання.
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Принцип доступності в процесі комп’ютерного навчання переходить від принципу
загальної доступності для певної вікової групи учнів або для деякого пересічного для даного
віку учня в принцип індивідуальної доступності і розглядається як можливість досягнення
мети навчання. Навчальний матеріал, реалізований в комп’ютерному навчанні, припускає
наявність розгалужень, різних шляхів і швидкостей проходження навчального курсу,
надання допомоги у вигляді пояснень, підказок, додаткових вказівок і задач, постійно
контролює та підтримує на необхідному рівні мотивацію того, хто навчається.
Принцип наочності стосовно комп’ютерного навчання називають також
«інтерактивною наочністю». Якщо в традиційному розумінні під наочністю розуміється
перш за все, ілюстративна компонента, забезпечення потреби учня побачити в будь-якій
формі предмет або явище, проробляння з ними мінімальних маніпуляцій, то в
комп’ютерному навчанні наочність дозволяє побачити те, що не завжди можливе в
реальному житті навіть за допомогою найвідчутніших і точніших приладів. Більш того, з
представленими в мультимедійному середовищі об’єктами можна здійснювати різні дії,
вивчати не тільки їхнє статичне зображення, а й динаміку розвитку в різних умовах. При
цьому комп’ютер дозволяє як вичленовувати головні закономірності у предметі або явищі,
що вивчаються, так і розглянути його в деталях. Різні форми представлення об’єкту можуть
змінювати одна іншу і за бажанням того, хто навчається, і по команді програми, чергуючи
або використовуючи одночасно образне, аналітичне, мовне уявлення. Це дозволяє, згідно з
завданням навчання як ущільнити інформацію про об’єкт, що вивчається, так і розширити її.
Процеси, змодельовані комп’ютером, можуть бути різноманітними за формою і за змістом,
відноситися до фізичних, соціальних, історичних, екологічних та інших процесів і об’єктів.
Наочність, яку забезпечують комп’ютерні мультимедійні технології, дозволяє говорити
про новий могутній інструмент пізнання – когнітивну комп’ютерну графіку, яка не тільки
представляє знання у вигляді образів-картинок і тексту, але також дозволяє візуалізувати ті
знання, для яких ще не знайдені текстові описи, або які вимагають вищих ступенів
абстракції.
Принцип систематичності і послідовності пов’язаний як з організацією навчального
матеріалу, так і з системою дій того, хто навчається, для його засвоєння. Як випливає з праць
психологів і педагогів, комп’ютерне навчання характеризується послідовністю специфічних
дій, частина яких властива навчанню в будь-яких формах, а частина – тільки комп’ютерному
[2; 3; 6]. Такими діями, наприклад, є сприйняття інформації з екрану дисплея, робота в
знакових моделях, уведення відповіді з клавіатури тощо. Поняття послідовності одержало
своє значення в інформаційних технологіях навчання. Під послідовністю розуміється
черговість видачі навчальних фрагментів повчальною програмою, побудова і корегування
найефективнішої послідовності під час самостійної роботи учня в інтелектуальних
навчальних середовищах. Залежно від змісту навчального матеріалу послідовність надання
знань тому, хто навчається, може будуватися або індуктивним, або дедуктивним методом.
Саме представлення знань в інформаційних технологіях навчання забезпечує дидактичний
принцип систематичності.
Принцип свідомості забезпечується в комп’ютерному навчанні методикою
організуючої стратегії, якій віддається перевага в сучасних інформаційних технологіях
навчання. Ця методика, що описана в зарубіжних психолого-педагогічних теоріях
комп’ютерного навчання, спрямована на виховання стратега, який розглядає предмети і
явища в їхньому взаємозв’язку, самостійно вивчає матеріал, доповнюючи одержані в
навчальному закладі знання. Для реалізації принципу свідомості учню повідомляються цілі і
задачі навчання, відомості про предметну діяльність і основні етапи її здійснення.
Успішність реалізації принципу свідомості залежить від теоретичного рівня курсу, повноти
розкриття понять, що вивчаються, і їхніх взаємозв’язків.
Інформаційні технології навчання викликали потребу введення, обґрунтування і
розкриття ще одного загального дидактичного принципу, який не є основоположним в
традиційному навчанні. Йдеться про комунікацію, організацію діалогу між тим, хто навчає
(в даному випадку комп’ютером) і тим, хто вчиться. Цей новий, властивий тільки
комп’ютерному навчанню, принцип можна назвати принципом когнітивної комунікації.
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Таким чином, аналіз результатів досліджень, описаних останнім часом в педагогічній
літературі, дозволяє нам зробити деякі висновки.
1. Нові інформаційні технології мають значні можливості у вирішенні проблеми
формування пізнавальних інтересів школярів і студентів і відтак у перебудові освіти в світлі
її гуманізації. Вони відкривають принципово нові можливості для управління навчальнопізнавальною діяльністю і її інтенсифікації, дозволяють значно збільшити об’єм сприйманої
учнями інформації завдяки тому, що вона представляється в більш узагальненому
систематизованому вигляді, причому не в статиці, а в динаміці.
2. Розглядаючи класичні положення дидактики в світлі їхньої реалізації під час
комп’ютерного навчання, можна констатувати, що використовування комп’ютера в
навчальному процесі вносить значні зміни не тільки в практику, а й у теорію педагогіки.
Комп’ютерні технології надають дидактичним принципам нового, специфічного
забарвлення, і це необхідно враховувати під час організації навчання за допомогою нових
інформаційних технологій.
3. У практиці все більша увага надається використанню комп’ютерних технологій у
навчальному процесі, які дозволяють підвищити пізнавальний інтерес, організувати різні
форми і методи навчання, сприяють розвитку особистості учнів. Тим не менш, у педагогіці
залишаються не достатньо обґрунтованими підходи до формування пізнавального інтересу за
допомогою нових інформаційних технологій, не розробленими методики оптимального
упровадження НІТН в загальну систему навчання певних учбових дисциплін. Тому проблема
розробки ефективних методик навчання з використанням комп’ютерних технологій та їхнє
впровадження у навчально-виховний процес як загальноосвітньої школи, так і ВНЗ, все ще
залишається актуальною для сучасної педагогіки.
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В.І. Свистун
м. Київ
ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Постановка проблеми. Ефективність управлінської діяльності визначається багатьма
факторами. Проте, першою чергою вона залежить від особистісних і професійних якостей
керівника, його професійної компетентності та всебічної готовності до виконання
управлінських функцій. Протиріччя між запитами аграрної галузі на керівника-аграрника і
станом наукових знань щодо підготовки кваліфікованих управлінських кадрів, які виникли
на сучасному етапі, негативно впливають на формування професійної, психологічної та
особистісної видів готовності студентів до здійснення керівних функцій.
Аналіз літературних джерел. У психологічній і педагогічній науках проблема
формування готовності до різних видів діяльності досліджується в різних напрямах і
аспектах. Наприклад, у спорті – це мобілізаційна готовність (Ф. Генов), передстартовий стан
перед спортивними виступами (В. Алаторцев, А. Пуні, О. Чернікова);
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– у військовій діяльності – готовність до виконання бойового завдання (М. Д’яченко,
А. Столяренко), готовність майбутніх магістрів військово-соціального управління до
виконання функцій керівника (О. Бойко, Л. Мерзляк, М. Руденко), готовність до професійної
діяльності майбутніх офіцерів пожежної охорони (О. Бикова), готовність військових пілотів
до льотної діяльності (О. Керницький);
– у педагогічній діяльності – готовність до педагогічної діяльності (К. Дурай-Новакова,
Я. Коломинський, А. Линенко, Д. Мазуха, О. Ярошенко), готовність військових викладачів
до педагогічної діяльності (Р. Ваврик), готовність студентів педагогічних навчальних
закладів до впровадження інноваційних педагогічних технологій (О. Коберник), моральнопсихологічна готовність студентів як комплексна характеристика педагогічного
професіоналізму (Л. Кондратова), готовність учителя до оцінювання навчальних досягнень
молодших школярів (Т. Бережанська), готовність студентів до роботи з батьками
(С. Коришенко), мотиваційна готовність студентів до майбутньої професійної діяльності
(О. Томас), моральна готовність до праці у старшокласників засобами художньої літератури
(Е. Шевчук).
На психологічні аспекти формування готовності до професійної праці зосереджують
увагу Г. Балл, В. Дорохіна, В. Моляко, С. Равикович.
Проте, сьогодні, незважаючи на наявність праць науковців із проблеми формування
готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, проблема формування готовності у
студентів вищих аграрних навчальних закладів до управлінської діяльності залишається
невирішеною в педагогічній науці як у теоретичному, так і в практичному аспектах.
У зв’язку з цим, метою нашої статті є аналіз основних підходів науковців до проблеми
формування готовності в майбутніх керівників до управлінської діяльності і виявлення
основних напрямів її формування, і тим самим сприяти поліпшенню якості змісту вищої
аграрної освіти та підвищенню рівня управлінської підготовленості її випускників.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні в педагогічній науці активно обговорюється
проблема формування готовності. Проте, ще немає одностайності науковців щодо
визначення поняття «готовність», яке в залежності від аспекту дослідження розглядається як
«психічний стан», «властивість», «якість», «структурне утворення» тощо.
Однак аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить, що для
визначення поняття «готовність» частіше науковці використовують термін «утворення».
Наприклад, готовність – це:
– стійке цілісне інтегративне утворення особистості вчителя, що забезпечує включення
його у підготовку та реалізацію кожного етапу педагогічної діяльності [2];
- складне особистісне утворення, яке включає ідейно-моральні і професійно-педагогічні
погляди і переконання, професійну спрямованість психічних процесів, самовладання,
педагогічний оптимізм, настроєність на педагогічну працю, здатність до подолання
труднощів, самооцінку результатів цієї праці, потребу в професійному самовихованні [8];
– цілісне утворення, що виявляється в емотивно-когнітивній і вольовій мобілізації
суб’єкта у момент його включення до виконання діяльності певного виду [9];
– цілісне внутрішньо-особистісне утворення, яке є похідним від інтегративної єдності
його теоретичних, практичних і військово-спеціальних здатностей і вмінь, а також
психологічної й фізичної здатності до виконання завдань педагогічної діяльності в умовах
військового ВНЗ [5].
– інтегративне системне утворення як цілеспрямоване вираження особистості, що
включає її переконання, погляди, мотиви, почуття, ставлення та ставлення до діяльності, або
настанову (для ситуативної готовності), а також вольові та інтелектуальні якості, знання про
предмет і засоби дії, уміння і навички їх практичного застосування та налаштованості на
певну поведінку [3].
Забезпечення ефективного функціонування певної організаційної системи є метою
управлінської діяльності. Особливістю «організаційної системи» в аграрній галузі є те, що
вона складається з якісно різних компонентів, тобто соціобіотехнічна, бо включає як мінімум
два основні різновиди функціонування – «технологічний» і «людський».
Оскільки діяльність керівника об’єктивно і нерозривно охоплює практично всі аспекти
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функціонування організації, то вона пов’язана як із забезпеченням технологічного процесу,
так і з організацією та підтриманням ефективної міжособистісної взаємодії. Специфічність
управлінської діяльності полягає в тому, що об’єктом її впливу є фахівці, особистості, між
якими складаються соціально-психологічні взаємини, які характеризуються якісно іншим
рівнем складності, ніж у багатьох інших видах діяльності, предметом яких є «неживі»
об’єкти, і мають індивідуально-психічні особливості.
Отже, формування готовності до управлінської діяльності майбутнього фахівця аграрної
галузі означає утворення тих необхідних мотивів, мотивацій, настанов, досвіду, надавання
його психічним процесам і якостям таких властивостей і станів, які забезпечують йому
можливість ефективно організовувати діяльність організації та оптимально нею управляти.
Для нашого дослідження важливою є думка Г. Балла про те, що поняття «професійна
готовність» найчастіше тлумачиться вузько, орієнтуючись на сукупність усталених вимог до
професії, зумовлених її наявним характером, а його слід розглядати у широкому контексті –
соціальному і психологічному [1, с. 99].
Такий підхід до визначення поняття «готовність» поділяє Л. Карамушка, яка ґрунтовно
досліджує психологічну готовність керiвникiв освітніх організацій до управління, що має
безпосереднє відношення до нашого дослідження. Отже, дослідниця вважає, що, по-перше,
за своєю сутнiстю та структурою психологiчна готовнiсть керівників до управлiння є до
певної мiри «вiддзеркалюванням» цього процесу та «трансформацiєю» його в основнi
показники психiчної активностi керiвника (мотиви, знання, умiння, навички та особистiснi
якостi); по-друге, є не просто механічним “відзеркалюванням” управлінського процесу, а
тісно пов’язана з образом “Я”, “Я-концепцією” керівника – сукупністю його уявлень про
себе, настанов на себе; по-третє, в кожному iз компонентiв психологiчної готовностi
особистості до управління представленi якостi, якi належать, як до першого рiвня
(планування, органiзацiя та контролювання дiяльностi), так i до другого рiвня аналiзу
управлiння (прийняття управлiнського рiшення, вплив на людей, врахування потреб,
мотивiв, iнтересiв працiвникiв, спiлкування, попередження конфлiктiв тощо), тобто
управління, і відповідно, психологічна готовність до управління, розглядаються як цілісні
структури, в єдності всіх елементів.
Л. Карамушка приходить до висновку, що психологiчна готовнiсть керiвникiв до
управлiння – це комплекс мотивiв, знань, умiнь і навичок, особистiсних якостей, якi
забезпечують успішну взаємодію керівників з учасниками управлінського процесу та
ефективнiсть управлiння в цілому [6].
Такої самої точки зору дотримується Т. Бережанська, вважаючи, що готовність, як
обов’язкова умова ефективної діяльності, відображає всі складові діяльності – потреби,
мотиви, знання, способи дій, уміння і навички їх реалізації [2].
Механізми формування готовності фахівців до управлінської діяльності складний,
основу якого складають зв’язки між професійними настановами, переконаннями і
діяльністю, між інтелектуальними, емоційно-вольовими і психофізіологічними процесами та
явищами в структурі управлінського професіоналізму. Інтелектуально-емоційні процеси та
явища є фундаментом професійно-моральних якостей; органічна взаємодія між
управлінським мисленням і почуттями, емоційне прийняття мети діяльності лежать в основі
вольової поведінки; а оцінювання особистісного смислу діяльності в руслі особистісних і
професійних цінностей, формування стійких якостей особистості забезпечують формування
особистісної готовності до професійної діяльності. Усвідомлення професійно-управлінського
значення діяльності є тією умовою, яка визначає спрацювання механізму засвоєння
морально-інтелектуальних і професійно-управлінських цінностей, формування ідеалу і
стилю діяльності майбутнього керівника-аграрника.
На нашу думку, готовність майбутніх керівників-аграріїв до здійснення управлінської
діяльності – це їхній усвідомлений, активно-діяльнісний стан, який забезпечує особистісну й
професійну самореалізацію та самоактуалізацію при вирішенні виробничо-управлінських і
соціальних проблем на основі управлінської компетентності, особистісного та
професійного досвіду, творчого використання індивідуально-психічних особливостей у
процесі професійної діяльності.

445

Вирішення проблеми ефективного формування й розвитку готовності до управлінської
діяльності фахівців-аграрників залежить від знання її структури, яка має в першу чергу
спиратися на аналіз структури особистості та закономірностей її становлення й
функціонування. Відповідно, є нагальна потреба проаналізувати вітчизняні та зарубіжні
дослідження щодо структури професійної готовності фахівців взагалі, і керівників
(управлінців) зокрема, і визначити на цій основі структуру готовності до управлінської
діяльності майбутніх керівників-аграрників.
Так, Г. Балл вважає, що основу професійної готовності становить комплексна здібність
до діяльності певного типу, в якій він виділяє дві сторони:
1) мотиваційну – схильність до відповідного типу діяльності;
2) інструментальну – володіння ефективними стратегіями діяльності, узагальненими
способами дій та операцій.
Вони забезпечують вільну орієнтацію у відповідному предметному полі, гнучке
пристосування вказаних способів до особливостей конкретних ситуацій [1].
Дослідники педагогічної готовності обґрунтовують свої варіанти її структури. Так,
О. Коберник, на основі вивчення сутності проблеми готовності до педагогічної діяльності,
виділяє такі основні компоненти готовності студентів до впровадження інноваційних
технологій:
– мотиваційний, до складу якого увійшли такі показники: установка на особливу
значущість і важливість нових освітніх технологій у сучасному навчально-виховному
процесі; прагнення до активного вивчення педагогічних інновацій; бажання майбутнього
вчителя творчо й неординарно проектувати педагогічну діяльність;
– когнітивний – інтеграція психологічних, педагогічних і технологічних знань;
– операційний – уміння як такі інтегровані якості, що набуті студентами під час
опанування змісту психолого-педагогічних і фахових дисциплін, самостійної діяльності в
період педагогічних практик [7, с.107].
На думку Т. Бережанської, структуру педагогічної готовності вчителя до оцінювання
навчальних досягнень школярів становить єдність мотиваційного, змістовного та
процесуального компонентів:
– мотиваційний – позитивне ставлення до педагогічної діяльності в цілому,
усвідомлення вчителем впливу оцінки на процес формування особистості школяра,
прагнення оволодіти методикою оцінювання навчальних досягнень учнів;
– змістовний – система педагогічних знань про суть, функції, форми, види, критерії та
нормативи оцінювання й методика його здійснення;
- процесуальний – уміння оцінювати навчальні досягнення учнів, поєднуючи різні форми
та види оцінок [2, с. 137].
На нашу думку, запропоновані структури відрізняються назвами визначених
компонентів, а за змістом – практично однакові.
Л. Кондрашова, наголошуючи на багатоаспектності змісту морально-психологічної
готовності студентів педагогічних ВНЗ, пропонує більш розширену та насичену її структуру,
компонентами якої є:
– мотиваційний (професійні настанови, інтереси, прагнення займатися педагогічною
діяльністю);
– морально-орієнтаційний (професійний обов’язок, відповідальність, любов до дітей,
педагогічний такт, педагогічна вимогливість, товариськість, віра в можливості і здібності
дитини тощо);
– пізнавально-операціональний (професіональна направленість пам’яті, уваги, мислення,
уяви, творчі здібності і засоби, які забезпечують інтелектуальний розвиток учня);
– емоційно-вольовий (емоційна сприйнятливість, професійний оптимізм, ініціативність,
настирливість у вирішенні навчально-виховних задач, самовладання, здатність управляти
своїм настроєм і психічним станом інших);
– психофізіологічний (професійна діловитість, працездатність, прагнення доводити до
кінця розпочату справу, вирішувати педагогічні задачі; активність і саморегуляція,
врівноваженість і витримка, жвавий темп роботи);
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– оціночний (самооцінка своєї професійної підготовки і відповідність процесу вирішення
професійних задач оптимальним педагогічним зразкам) [8].
Важливою для нашого дослідження є точка зору науковців щодо готовності до
управлінської діяльності. Так, О. Бойко досліджуючи проблеми психологічної готовності
офіцерів до управлінської діяльності, визначає такі її компоненти:
– мотиваційний – спонукає до задоволення особистісних потреб, інтересів і бажань
офіцера у процесі управлінської діяльності і забезпечує поєднання їх з потребами,
інтересами, мотивами членів навчального колективу (групи);
– ціннісний, який надає майбутнім офіцерам сукупність ціннісних орієнтацій для
здійснення управлінських функцій і забезпечує усвідомлення та творче сприйняття ними
норм і правил їх військово-професійної діяльності – управлінської;
– пізнавальний – забезпечує їх системою компетенцій – загальнонауковою, військовопрофесійною та управлінською;
– діяльнісний – сприяє вдосконаленню у них управлінської компетентності щодо організації
і проведення процесу військового виховання у військовій частині (з’єднанні);
– особистісний – сприяє самопізнанню офіцером самого себе як творчої особистості,
формує його адекватну самооцінку, допомагає професійному самовизначенню, самоактуалізації
та самоутвердженню у військово-професійній діяльності, важливим різновидом якої є
управлінська діяльність [4].
Л. Карамушка у структуру психологiчної готовності особистостi до управлiння включає
такі компоненти:
– мотивацiйний – це сукупнiсть мотивiв, адекватних змiсту управлiнської діяльності
(соціальні, управлiнськi, особистiсного розвитку, зовнiшньої привабливостi);
– когнітивний – це система знань, необхiдних керiвниковi для успiшного управлiння
вiдповiдно до двох рiвнів аналiзу (управлiнського та психологiчного), яка включає загальні
(органiзаторсько-управлiнськi,
економiко-правовi,
методико-педагогiчнi,
предметнi,
українознавчi, «свiтського виховання» тощо) таі психологічні знання (психологiя управлiння,
загальна, соцiальна, вiкова та педагогiчна психологiя, психологiя творчостi, етнопсихологiя
тощо);
– операцiйний – це комплекс навичок і вмiнь, якi забезпечують успiшнiсть здiйснення
управлiння:
управлінського
(дiагностико-прогностичнi,
органiзацiйно-регулятивнi,
контрольно-коригуючi) і психологiчного («зовнiшнi», які пов’язані з органiзацiєю
керiвником спiлкування, позапобіганням конфлiктам, здiйсненням впливу на людей,
урахуванням
iндивiдуально-психiчних
особливостей
працiвникiв,
реалiзацiєю
гуманiстичного пiдходу; «внутрiшнi», які пов’язані із самоаналiзом та саморегуляцiєю
керiвником своєї поведiнки та дiяльностi, забезпеченням власного психiчного здоров’я)
рівня;
– особистiсний – це система особистiсних характеристик керiвникiв середньої освiти, якi
впливають на результативнiсть їх управлiнської діяльності, які об’єднані за ставленням до:
предмета дiяльностi, процесу виконання дiяльностi, самого себе, держави [6].
Суттєвий інтерес для нашого дослідження становить підхід окремих дослідників щодо
трьохкомпонентної структури готовності:
– фізіологічний – оптимальний стан всіх основних фізіологічних функцій організму;
– професійний – сукупність системних спеціальних знань, навичок, вмінь і досвіду;
– особистісний – всі особливості психологічних процесів, станів і явищ на свідомому рівні [10].
Узагальнюючи теоретичні положення, запропоновані різними дослідниками, можна
зробити висновок про те, що готовність як складна динамічна структура, включає в себе такі
компоненти:
– мотиваційний (мотиви, професійні настанови, інтереси, цінності тощо);
– орієнтаційний (знання про особливості діяльності та її вимоги до особистості фахівця);
– операційний (володіння способами і прийомами, культурою професійної діяльності);
– вольовий (самоконтроль, самомобілізація);
– оцінний (самооцінювання своєї підготовленості).
Усі компоненти неподільно існують в єдиній структурі готовності до управлінської
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діяльності, їх розвинутість і вираженість є показником високого рівня готовності фахівця,
яка забезпечується активною його діяльністю щодо досягнення мети, мобільністю
внутрішніх умов, особливостями протікання різних психічних процесів, цілісним проявом
вроджених і набутих механізмів й культури поведінки протягом усього періоду професійної
підготовки у вищій школі.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі дослідження насамперед полягають
у пошуку найбільш оптимальних шляхів формування готовності до управлінської діяльності
у студентів вищих аграрних навчальних закладів. Якісно новий рівень управлінської
готовності забезпечуватиме високий рівень підготовки майбутніх керівників аграрної галузі.
Успішне вирішення даної проблеми сприятиме підвищенню якості вищої освіти, інтеграції
національної системи освіти в наукову, виробничу та соціально-суспільну інфраструктуру
світового співтовариства.
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О.П. Сергєєнкова
м. Київ
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ
ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ
Актуальність дослідження викликана об’єктивними соціально-економічними змінами в
професійній освіті і підготовці сучасних фахівців до праці.
У Національній доктрині розвитку освіти в Україні успішність підготовки молоді до
сучасної трудової діяльності обумовлене багатьма об’єктивними і суб’єктивними факторами.
У розкритті психолого-понятійного змісту проблеми розвитку професійної індивідуальності
майбутніх фахівців вагомими є експериментальні підходи і поняття, визначені в працях психофізіологів, філософів, психологів, педагогів (В.С. Мєрлін, Є.О. Климов, Є.О. Мілєрян).
Зміст проблеми розвитку професійної індивідуальності уточнюється дослідженнями
вчених у галузях – генетичній, медичній, психології творчості та обдарованості, психології
праці та в порівняно новій галузі – економічній психології. У цих галузях працюють провідні
психологи С.Д. Максименко, В.О. Моляко, О.І. Кульчицька, В.В. Рибалка, H.A. Побірченко.
Психологічний зміст проблеми безпосередньо доповнюють і поглиблюють досягнення
знаних педагогів і філософів – В.О. Сухомлинського, І.А. Зязюна, С.У. Гончаренка,
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C.O. Сисоєвої. Зокрема, філософське розкриття відомим академіком І.А. Зязюном сутності
розвитку в людини емоційно-почуттєвої сфери у взаємодії з її інтелектом складає синтез
ключових понять і провідних принципів у дослідженні розвитку професійної
індивідуальності студентів.
У дослідженнях низки науковців проблематика розвитку професійної індивідуальності
розкривається у взаємодії кількох її аспектів: природозумовлених, соціально нормативних,
адаптивно-динамічних тощо. Тому буває, що у висновках досліджень саме поняття «індивідуальність» є розпливчастим, багатовимірним. Не завжди можна виокремити в цьому
понятті сутнісну ознаку, що стосується, наприклад, темпераменту, характеру, стилю
спілкування чи поведінки людини. До цих пір багато понять, на основі яких розв’язується
проблема розвитку професійної індивідуальності, залишається в психології дискусійними.
Нижче пропонуємо авторське бачення поняття «розвиток професійної індивідуальності»
в контексті його теоретичного і методологічного дослідження. Поняття «професійна індивідуальність» є системоутворюючим міжгалузевим поняттям, складає категорію психології
розвитку особистості.
Розвиток професійної індивідуальності майбутнього спеціаліста доцільно розглядати у
різних вимірах, системах і принципах.
Позиції. У людині, як цілісній організаційній системі розвитку, індивідуальні риси
особистості розвиваються нерівномірно і мають певні закономірності. Розвиток
індивідуальних рис залежить не лише від навчання, а й від впливів середовища
(Г.С. Костюк). У студентські роки розвиток індивідуальності особистості зазнає найбільше
впливів, детермінований вимогами середовища. Тому цей період – студентство – доцільно
віднести до сенситивного, найбільш раціонального і продуктивного в набутті особистістю
професійної індивідуальності. Відкладання розвитку професійної індивідуальності на
періоди набуття фахівцем соціальної і професійної зрілості, досвіду гальмуватиме розвиток
особистості в цілому. Впливи сучасної соціальної ситуації життя студентів є значущим і
визначають характер їхнього ставлення до оволодіння професійною діяльністю. У студентів
виникає і починає діяти хибне настановлення щодо професійно-функціональних ролей і їх
реалізації у майбутньому. Відбуваються істотні зміни в психолого-професійному сприйнятті
студентами освіти загалом. Образи і реалії діяльності сучасного фахівця, соціальне визнання
його майстерності змінює ціннісну індивідуальну орієнтацію особистості студента. Під час
навчання студентська молодь не відчуває дій ідентифікаційних процесів. Набуте професійне
настановлення має стати для студентів критерієм економічних, соціальних і індивідуальних
«вигод» професійної діяльності.
З огляду на сказане вище пропонуємо наступні визначення робочих понять, що
окреслюють психологічну сутність розвитку проблем загалом.
Індивідуальність особистості майбутнього фахівця – це психологічно синтезовані
зв’язки природно заданих особливостей та соціально набутих властивостей людини.
Найбільш загальні характеристики природної бази індивідуальності розкрито в понятті
«індивід»: це цілісність психофізіологічної організації, стійкість у взаємодії з навколишнім
світом; активність.
У цілісності розкриваються зв’язки між психологічними функціями і фізіологічними
механізмами, завдяки яким реалізуються життєво необхідні для індивідуальності потреби і
ставлення.
Стійкість – це збереження основних ставлень індивідуальності до дійсності. При цьому
стійкість може бути динамічною, гнучкою, варіативною.
Активність забезпечує розвиток власної здатності до саморозвитку. При цьому в
індивідуальності зберігається залежність від ситуації – соціальної, природної чи іншої з
потребами переборювати безпосередні її впливи.
Індивідуальність особистості виявляється в рисах характеру, особливостях
темпераменту, якостях сенсорно-перцептивних та емоційно-вольових процесів, у стилях
мислення, поведінці, ставленнях людини до навколишнього середовища.
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Професійна індивідуальність – відносно стійка індивідуально-специфічна сукупність
психолого-професійних засобів оволодіння студентами майбутньою професійною діяльністю.
До провідних умов розвитку професійної індивідуальності студентів віднесено:
психологічну чутливість – виявляється в перебігах сенсорно-перцептивних процесів; уміння
трансформувати оперативно-навчальну інформацію і виробляти власний стиль професійного
мислення; здатність ініціювати і приймати рішення в умовах обмеженого часу і
невизначеності ситуації; володіння заданим підходом в організації процесу розв’язування
задач; здатність самостійно створювати умови для наукового дослідництва, сумісної
діяльності з дотриманням критеріїв оцінки результатів (якість, ефективність, раціональність,
швидкість дій); уміння аналізувати і оптимізувати процес самостійного навчання з використанням нових його інформаційних технологій та джерел.
Для молоді, яка навчається в професійних закладах освіти, проблема професійного
самовизначення розв’язана ще не до кінця. Частина з них – відчуває відповідальність за
самостійне вирішення задач успішного професійного навчання, частина – знаходиться у
стані розчарування і невпевненості щодо правильності вибору спеціальності.
Разом з тим, соціальний статус, нова роль, що розвиваються на етапі входження в
навчально-професійну діяльність, у студентів поглиблюють можливості особистісного
потенціалу. І вже цим у них стимулюються внутрішня мотивація в оволодінні трудовою
діяльністю.
Цільовим зрізом дослідженням факторів впливу на вибір професії у студентів першого
курсу встановлено наступні представлені в таблиці факти.
Таблиця 1
Мотиваційна сфера студентів-першокурсників
у професійному самовизначенні (на прикладі студентів ПТНЗ (%))
Мотиви
маляр
столяр
Набуття нових знань і навичок
21,8
27,8
Визначитися з майбутньою професією
31,1
35,3
Досягти успіху в житті
30,8
28,9
Мати роботу і гроші
58,4
51,7
Навчитися художньому оформленню
63,8
23,8
Отримати професійну освіту
41,9
37,3
Не бути гіршим за іншим
19,8
15,7
Бути таким спеціалістом, як батько
18,1
16,1

штукатур
29,3
29,7
22,3
49,8
31,7
35,8
18,2
19,1

У більшості першокурсників співпали мотиви вибору спеціальності. Аналіз зрізового
дослідження переконує в тому, що у студентів, які обрали різні спеціальності, мотиваційна
сфера у професійному самовизначенні по суті однакова. Домінують мотиви мати роботу і
гроші (58,4%, 51,7%, 49,8%), отримати професійну освіту.
Визначена мотиваційна сфера студентів у професійному самовизначенні має
ситуаційний характер з орієнтацією на зовнішній фактор – “робота і гроші”, “не бути
гіршим”, “визначеність з професією”. Лише у студентів, що обрали спеціальність “маляра”
(художнє оформлення), мотиви “навчитися художньому оформленню” (63,8%) мають
домінантний характер. В цілому мотиваційна сфера за змістовним спрямуванням виявилася
різноорієнтованою. Виявилися мотиви самореалізації ( “не бути гіршим” – 19,8%, 15,7%,
18,2%); мотиви ідентифікації (“бути спеціалістом, як батько” –18,1%, 16,3%, 19,1%); мотиви
досягнення (“досягти успіху в житті” – 30,8%, 28,9%, 22,3%; “мати роботу і гроші” – 58,4%,
51,7%, 49,8%); мотиви статусу (“набуття нових знань і навичок” – 21,8%, 27,8%, 29,3%).
Підкреслимо, що всі мотиви в мотиваційній сфері кожної особистості можуть по різному
співвідноситися один з одним, взаємодіяти, виступати як провідні і як такі, що підкоряються
іншим. Крім того, що мотиваційна сфера у професійному самовизначенні студентів не чітко
визначилися, для неї характерна динамічність. Серед мотивів професійного вибору провідна
роль визнається за мотивом досягнень – “мати роботу і гроші”, “не бути гіршим”. Мотив
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досягнень дослідники проблеми беруть в якості глибинного фактору особистісноорієнтованого розвитку майбутнього спеціаліста. В цьому мотиві відображено бажання
особистості відповідати вищим критеріям в оцінюванні людини.
На розвиток мотивів студентів в професійному самовизначенні впливає психологічний
клімат навчального закладу, особистість керівника, форми і методи проведення занять. При
цьому основу розвитку професійного потенціалу в студентів складає мотивація.
Завдання педперсоналу зводиться до пошуку відповідних засобів і заходів організації
мотиваційної основи професійної підготовки.
Як відомо, мотивація людей до певної діяльності на практиці відбувається шляхом
використання різних стимулів – процесу стимулювання. Стимулювання – це активізація дій,
створення передумов для привертання уваги учасників процесу до певних занять чи
діяльності, досягненню більш високих результатів, поставленої мети шляхом зацікавлення
людини можливістю підвищення речового (матеріального) чи духовного (морального)
задоволення при отриманні кращих результатів. Відповідно розрізняють матеріальні і
моральні форми стимулювання. Стимулювання як метод управління розвитком особистості
впливає на успішне функціонування професійно-орієнтованого самовизначення, якщо у
відповідності з поставленою метою буде здійснюватися комплексне розв’язування наступних
задач:
– Особистісно орієнтований розвиток професійної індивідуальності у майбутніх
спеціалістів;
– створення матеріально-технічної бази для розвитку і реалізації творчих здібностей
студентів, активізація природообумовлених індивідуальних можливостей.
Практика професійної підготовки в навчальних закладах відображає два пріоритетних
напрями розвитку індивідуального потенціалу студентів, що оволодівають виробничими
трудовими спеціальностями:
– перехід на реалізацію випереджаючої професійної освіти, що вимагає
психодіагностичного визначення “рівня актуального розвитку” і “зони найближчого
розвитку” (за Л.С. Виготським);
– моделювання системи та формування змісту професійної освіти.
Саме через розв’язування цих завдань діє особистісно орієнтований розвиток
професійної індивідуальності в студентів. Так, зокрема, перехід на реалізацію
випереджаючої освіти, в основі якої ідея розвитку професійно-індивідуального потенціалу
особистості, буде вимагати, насамперед, розробки, апробації і впровадження в практику
особистісно орієнтованих технологій, психодіагностичного супроводу розвитку готовності
до саморозвитку протягом всього життя.
Моделювання системи і формування змісту неперервної професійної освіти дозволить
реалізувати параметри розвитку професійного потенціалу керівників та педагогічного
персоналу у взаємодії з розвитком особистісно-індивідуальних можливостей кожного
студента.
В описаному контексті моделюється розвиток наступних параметрів професійноуправлінського потенціалу педперсоналу:
– своєчасне прийняття рішень і їх реалізація у конкретно неочікуваних ситуаціях
навчально-виховного процесу;
– комунікабельність і здатність впливати на розвиток мотиваційної сфери студентів;
– впровадження в управлінську діяльність суми малих нововведень (інновацій);
– координація професійного таланту і особистісних зусиль в його практичній реалізації;
– рентабельність самостійності – коректний спосіб поведінки в розвитку навчального
закладу. Зокрема, традиційно виправданий підхід в побудові між особових стосунків з
персоналом; оцінка діяльності кожного викладача за об’єктивними критеріями в досягненні
професійного успіху;
– планування, аналіз, оцінка, визначення технологій, матеріалів часу, вивчення попиту
на спеціальності, термінів оновлення навчального процесу;
– технологізація всіх ланок навчально-виховного процесу, підтримка психологічного
клімату довіри у взаємодіях між суб’єктами освітнього процесу;
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– знання технологій розвитку, уміння впливати і активізувати внутрішню мотивацію
праці, регулювати зовнішні зв’язки з середовищем;
– дослідницька поведінка: збирати і систематизувати професійно-орієнтовану
інформацію, виділяти головне для розвитку закладу з метою вироблення позитивного образу
навчального закладу;
– діалогічна культура стосунків і оцінка ставлення викладачів і учнів до змісту
професійної діяльності, що набувається в навчальних закладах;
– постійно діючий моніторинг якості управлінських впливів і розвитку здатності
суб’єктів до реалізації власної творчості.
– До параметрів розвитку професійного та особистісного потенціалу студентів доцільно
віднести:
– мобільність – самоорганізація і планування діяльності, враховуючи свій ритм
працездатності та особливості діяльності;
– впевненість – зовнішня поведінка як вияв впевненості і віри в свої сили;
– компетентність – глибокі професійні знання, вміння самостійно сформулювати
завдання;
– підготовленість – скрупульозність попередньої підготовки, бачення шляхів
удосконалення свого професійного навчання;
– володіння презентаційними вміннями – вміння схиляти інших до своєї точки зору
через вибір слів, технологій спілкування і стилю поведінки;
– спрямованість на інших – розуміння, прийняття значимості думок інших, що
проявляється у бажанні допомогти, не осудити, підтримати, виявити повагу до потреби бути
вільним у виборі стратегії власної життєвої і професійної діяльності;
– система цінностей, в умовах якої виконується власна роль і дотримується власна позиція;
– мотивація досягнень (у студентів) – зацікавлений творчий підхід; потяг до
громадського визнання; корисливі прагнення.
Передбаченою результативністю розвитку професійної індивідуальності мають стати
наступні вияви:
– розвиток емоційної чутливості;
– формування почуття особистої гідності;
– розвиток навичок протидії шкідливим звичкам, уміння позитивного розв’язування
конфліктних ситуацій;
– визнання унікальності, неповторності, власної особи і особистості близьких людей;
– само спонукання до роздумів над важливими життєвими проблемами;
– збереження прагнень наслідувати тих, хто зберігає позитивність, оптимістичність
навчально-професійного середовища.
Література:
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А.В. Сидоренко
м. Вінниця
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ
ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
МУЗИКИ
Умови реформування системи сучасної педагогічної освіти в Україні активізували пошук
варіативних систем та моделей професійної підготовки вчителя. До вирішення цієї проблеми
ставились і ставляться високі вимоги на всіх етапах суспільного розвитку. Суспільство
зацікавлене у тому, щоб вчитель добре володів своїм фаховим предметом, був педагогічно
грамотним, вмів психологічно обґрунтовано навчати та виховувати дітей, враховуючи їх
індивідуальність.
Відомо, що необхідну кількість знань вчитель здобуває, у першу чергу, в процесі
навчання у педагогічному вузі. Узагальнені положення про те, як саме слід здійснювати
навчання і виховання учнів, загальні методичні ідеї, принципи, методи навчання і виховання
з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей особистості містить у собі
теоретична частина навчального процесу. Практична робота в школі часто висуває такі
проблеми, на які теорія не завжди спроможна дати пряму відповідь. У зв’язку з цим від
вчителя вимагається ґрунтовна практична підготовка, педагогічна гнучкість та творчий
підхід до вирішення проблем, які виникають. Адже саме позитивне їх вирішення, у
загальному плані, визначає рівень його фахової самостійності. Неможливо глибоко засвоїти
теорію навчання без аналізу реалій шкільної дійсності, без опори на життя. Практична
діяльність у школі є необхідною та найбільш ефективною умовою формування умінь та
навичок. А раціональне співвідношення теорії і практики є одним із найбільш дієвих
механізмів успішного вирішення проблем професійної підготовки сучасного вчителя.
Педагогічна дійсність свідчить про те, що результати навчання, і особливо виховання,
виявляються не відразу. Саме тому важливою вимогою до організації педагогічної практики
є її безперервність протягом усього навчання у вузі.
Потрібно також враховувати, що безперервний характер педагогічної практики є
необхідною умовою її організації та змісту тому, що її завдання на кожному новому етапі
витікають із попереднього. Студент, який не здобув відповідних умінь та навичок
педагогічної діяльності на одному етапі, не виконав обов’язкових завдань, одразу відчуває ці
прогалини на наступному етапі практики, виникають труднощі у виконанні нових завдань.
Позначається це і на контрольно-результативному компоненті процесу педагогічної
практики, зокрема навчально-виховної (пропедевтичної), який також має поетапну
організацію. Так він включає настановчі та підсумкові конференції, проміжні диференційні
посеместрові заліки, підсумковий залік за практику вцілому.
Педагогічна практика характеризується комплексним характером. Саме у процесі
практичної педагогічної діяльності синтезуються та інтерпретуються знання про учня,
учителя, навчання та виховання, отримані з різних навчальних курсів, які вивчались
протягом відповідних періодів навчання. Зокрема, у процесі вивчення циклу психологопедагогічних дисциплін студенти мають можливість пізнавати закономірності, принципи,
форми, методи засоби навчання і виховання. На кафедрах факультету вивчається історія
української та зарубіжної культури, методика музичного виховання, історія національної та
світової музики, ряд спеціальних музично-теоретичних та виконавських дисциплін.
Важливим для студента у період підготовки та проходження педагогічної практики є
спрямованість на глибоке осмислення та розуміння кожного аспекту навчально-виховної
роботи. Упродовж подальшого накопичення та поглиблення професійних знань, все чіткіше і
яскравіше буде поставати перед студентом навчально-виховний процес, визначатись його
цілісний характер.
Особливістю педагогічної практики є також те, що вона має навчальний характер. Адже
діяльність вчителя і діяльність студента – практиканта суттєво відрізняються одна від одної.
Так вчитель постійно будує цілісний педагогічний процес, відповідно, мета і завдання його
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діяльності – формування особистості учня. В той час, як мета і завдання діяльності студента
насамперед полягає у формуванні себе як особистості, оволодінні уміннями та навичками
будування навчально-виховного процесу. Особливого значення в цих умовах набуває
формування умінь та навичок колективних педагогічних дій. Мова йде про те, що
педагогічна діяльність, спрямована на формування особистості учня, або цілого учнівського
колективу, здійснюється не одним, навіть найкращим, найкваліфікованішим учителем, а є
справою всього педагогічного колективу, що не позбавляє можливості кожного вчителя
виявити свою індивідуальність, особливості педагогічного почерку.
Слід підкреслити, що важливою вимогою до організації педагогічної практики є
перспективне планування. Саме воно дозволяє створити такі умови, за яких оволодіння
практичною педагогічною діяльністю кожним студентом проходить більш успішно, з
урахуванням його здібностей, індивідуальних особливостей. Знання перспективи допомагає
зрозуміти, якого рівня, у якому обсязі те чи інше уміння повинне бути сформоване у цей час,
надолужити недопрацьоване, закласти у програму професійного самовдосконалення
найбільш складні питання.
З врахуванням названих положень, особливого значення набирає перший етап
педагогічної практики, визначений як навчально-виховна, або пропедевтична практика.
Разом з тим аналіз періодичних педагогічних видань за останні роки, практика
організації навчання у педагогічних вузах свідчить про неадекватність поглядів викладачів,
науковців, керівників вищої школи як на весь процес педагогічної практики, так і на
навчально-виховну практику зокрема. Дехто вважає останню другорядною, або й зовсім
непотрібною, що призвело до її значного, а в окремих випадках і до повного скорочення.
Проте зменшення часу або виключення в повному обсязі з навчального процесу
пропедевтичної практики негативно позначається на якості та ефективності процесу
підготовки вчителя музики, формування його творчої особистості, педагогічної
майстерності, на тривалості періоду адаптації молодого педагогічного працівника у школі.
Слід не виключати її з програми, а розробляти та використовувати інноваційні технології
організації, підвищувати ефективність форм і методів її проведення.
Значною проблемою залишається підготовка програми первинної практики, зміст якої
впливав би на перехід від пасивної педагогічної діяльності студента-практиканта до її
активних форм. Не менш гострим питанням залишається питання організації методичної
допомоги студентам-практикантам, контролю та оцінки їх практичної роботи в школі. У той
же час там, де первинна пропедевтична практика проводиться зважено, творчо-якісні
показники її відповідають вимогам підготовки учителя сучасної школи. Про це свідчить
багаторічний досвід організації та проведення практики на музично-педагогічному
факультеті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. В основі його – творча співпраця кафедр педагогіки та методики музичного
виховання, співу та хорового диригування, комплексність, індивідуалізація, диференціація,
фахова спрямованість, корегування змісту у кожному семестрі, систематичний аналіз
результатів. Особлива увага приділяється організаційному, змістовому, методичному та
стимулюючому аспектам практичного педагогічного процесу.
Одним з провідних чинників успішного проведення навчально-виховної практики є її
організація, тому на факультеті під постійним контролем знаходяться: планування
(перспективний та календарний плани виходу на практику, тематичні плани на кожний
семестр, плани та плани-сценарії виховних форм, що проводять студенти в школі),
комплектування груп студентів-практикантів та розподіл їх у класах, координація
організаційних питань з керівництвом базових шкіл (уточнення часу практики, визначення
класів, де будуть працювати студенти, наради з класними керівниками тощо). Важливе
значення приділяється контролю за первинною педагогічною діяльністю студентів у школі.
Для цього на факультеті розроблені спеціальні контрольно-оцінювальні компоненти
практики. Серед них: бланки для класних керівників, які включають розділ щоденного
контролю за проходженням практики кожним студентом, розгорнуту характеристику
педагогічної діяльності закріпленої за класом групи студентів-практикантів, оцінку роботи
кожного студента за даний період практики, установчі та підсумкові конференції, заліки з
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окремих елементів практики за семестр, при виставленні яких враховується оцінка роботи
практиканта класним керівником, а також підсумковий залік за практику вцілому. Доцільно
було б проводити його диференційовано.
В основі змісту навчально-виховної практики знаходяться всі напрямки педагогічної
діяльності сучасної школи, передовий досвід кращих вчителів-предметників та класних
керівників, міжпредметні зв’язки загальноуніверситетських кафедр педагогіки, психології з
фаховими кафедрами факультету.
Розроблена у співпраці з названими кафедрами програма практики включає
посеместрове планування, а також чітке щоденне планування роботи студентів, визначає
завдання, мету, зміст кожного етапу.
Так, метою першого етапу (четвертий семестр) є включення студентів у професійну
діяльність учителя, формування первинних умінь та навичок педагогічної діяльності.
Основними завданнями є: визначення студентом інтересів учнів, мотивів їх навчальної
діяльності, спостереження за окремим учнем, спостереження та аналіз уроку або виховної
форми. Звітними документами для студента є щоденник спостереження та картка аналізу
ефективності пізнавальної діяльності учня на уроці.
У п’ятому-сьомому семестрах зміст практики ускладнюється. На цих етапах формуються
уміння, навички навчання та виховання учнів на основі педагогічної теорії та практики,
складання психолого-педагогічної характеристики на учня, учнівський колектив, виховну
колективну творчу справу. В цей час студенти проводять значну музично-просвітницьку
роботу: лекції-концерти, музичні бесіди, тематичні класні години (“Українські композитори
– дітям”, “Дитячий альбом” П.І.Чайковського, “Українські народні музичні інструменти”,
“Пісні зимового календаря”, інші), тематичні музичні ранки (“Українська писанка”,
“Великдень в Україні”, “Український рушник”…), створюють у закріплених класах вокальні
та інструментальні ансамблі, тощо.
Після тривалих дискусій на психолого-педагогічних, спеціальних кафедрах вузів щодо
змісту пропедевтичної практики, у деяких з них було прийнято рішеня про обов’язкове
проведення на кожному етапі практики відповідної кількості лабораторно-практичних
занять. Апробація цієї ідеї на факультеті підтверджує її доцільність. Лабораторні заняття
допомагають студенту-практиканту поглибити знання з організації та методики освоєння тієї
чи іншої навчально-виховної форми, вироблення особистих умінь та навичок. У своїй
більшості, відповідно до програми практики, вони носять не репродуктивний, а творчий
характер.
На всіх етапах практики студенти отримують кваліфіковану методичну допомогу з
виконання кожної педагогічної дії. Усне та письмове опитування студентів свідчить, що
поради методистів, пов’язані з доброзичливою вимогою, відкриті уроки в школі суттєво
впливають на формування умінь, навичок майбутнього вчителя музики. Методична допомога
студентам здійснюється на лабораторних заняттях, а також у процесі проведення установчих
конференцій, методичних порад, індивідуального спілкування з методистами. Важливого
значення набуває використання розроблених на кафедрах рекомендацій, схем, карток тощо.
Значна увага на факультеті приділяється стимулюючому аспекту. Він включає постійне
вдосконалення змісту як вцілому, так і окремих форм забезпечення індивідуалізації та
диференціації в педагогічній діяльності студентів, контроль за якістю виконання практичних
завдань.
У контексті вищесказаного доцільно зазначити, що у процесі навчально-виховної
практики особлива роль належить методисту. Як правило, ним призначається викладач
кафедри педагогіки. Він організує навчально-практичну діяльність кожного студента у
школі. Серед основних задач методиста:
– постановка завдань практики, роз’яснення студентам її змісту, надання
консультацій;
– здійснення та підтримка ділових взаємовідносин з адміністрацією школи, класними
керівниками, учителями музики;
– проведення лабораторних та інструктивно-методичних занять відповідно до змісту
практики;
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– відвідування урочних та позакласних виховних заходів, які проводять студенти з
учнями закріплених класів;
– здійснення контролю за виконанням студентом навчального плану практики,
веденням щоденника спостереження та іншої документації, обліку та оцінки виконаної
роботи, проведення проміжних та підсумкового заліків.
Таким чином, основна проблема пропедевтичної практики – формування умінь та
навичок учителя-вихователя, учителя-фахівця – може бути якісно вирішена за умов
забезпечення її ефективної технології, з урахуванням специфічних особливостей вузу,
факультету, баз практики. В центрі уваги повинно бути не пасивне спостереження, а
практична робота кожного студента-практиканта. Творчість при організації, цікавий зміст,
самостійність, активність практиканта у поєднанні з високою відповідальністю за методичну
допомогу студентам, методичним керівництвом усіма суб’єктами практики – запорука її
ефективності, запорука успіху.

Н.М. Соловій
м. Бережани
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ
У МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ
На сучасному етапі розвитку народного господарства, коли Україна входить у ринкові
відносини, змінюються вимоги до випускників вищих закладів освіти, у тому числі й
аграрних. Аграрний сектор потребує працівників високої кваліфікації, здатних приймати
рішення в нестандартних ситуаціях, бути впевненим у їх правильності та відповідати за їх
результативність. Суттєву роль у підготовці таких спеціалістів ми вбачаємо в сформованості
у них умінь дослідницької діяльності. Адже ці уміння сприяють розвитку логічного
мислення, поміркованості у діях, здатності опанувати себе в екстермальних ситуаціях.
Формування працівника-дослідника починається ще під час навчання у вищому навчальному
закладі. Студенти, у яких сформовані дослідницькі вміння , більш відповідально ставляться
до своїх обов’язків, вболівають за результати роботи, розробляють плани модернізації
виробничого процесу [1].
У “Педагогічному словнику” С. Гончаренка [2] наголошується, що вміння – це здатність
належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною раніше
набутого досвіду, певних знань, навичок.
Заслуговує на вивчення підхід до даного питання В.Литовченко[4]. Дослідницькі вміння,
за її баченням, є сукупністю систематизованих знань, умінь і навичок особистості, поглядів і
переконань, які визначають функціональну готовність студента до творчого наукового
рішення пізнавальних задач. Важливу роль у цьому процесі відводимо експериментальним
задачам. Тому метою нашої статті є дослідження впливу експериментальних задач на рівні
сформованості практичних умінь і навичок. Ми виходили з того, що використання у
навчальному процесі експериментальних задач привчає студентів до самостійності в
одержанні знань, виробляє вміння планувати, робити висновки, передбачати можливі
наслідки дій. Саме заняттям з хімії надаємо важливої ролі у формуванні самостійності у
майбутній діяльності. На етапі закріплення практичних умінь кожний студент працює
самостійно, за індивідуальним завданням, яке визначає викладач. Під час проведення роботи
студентам не дозволяється користуватися підручником чи інструкціями до роботи. Це
заставляє їх більш ретельно готуватися до такої форми роботи, обдумувати план проведення
досліджень, передбачати можливі труднощі, міркувати над шляхами їх усунення.
Загальна структура дослідницької діяльності може бути представлена на основі розробленого
Н.В. Кузьміною [3, с. 40] гностичного компонента , який представлений для дослідницької педагогічної
діяльності, але, на нашу думку, може бути використаний для предмету наших досліджень. Вона
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висловлюється, що такий компонент “...охоплює вивчення вчителем: учнів, як об’єкта його діяльності;
змісту, засобів, форм і методів, за допомогою яких дана діяльність здійснюється; переваг і недоліків своєї
особистості та діяльності з метою свідомого її вдосконалення”. Тобто, процес формування
дослідницьких умінь багато в чому залежить від особистості викладача. Адже, за баченням
Т.Д. Мишковської [5] педагогічна діяльність включає такі складові: творчу ініціативу; самостійний
пошук; науково обґрунтований аналіз і синтез педагогічних ситуацій, виявлення протиріч, проблем;
наукове визначення шляхів їхнього розв’язання; аналіз одержаних результатів; їхню оцінку і вироблення
рішень. Викладач, який не володіє навичками і вміннями дослідницької діяльності, не зможе їх
зформувати у студентів. Одночасно з цим, дослідження проводилися у напрямку підготовки студентів
до самостійної діяльності. З цією метою до кожної дослідної роботи , які пропонувалися студентам на
початковому етапі експерименту, подавалися детальні інструкції, які поступово ставали менш
конкретними, а завдання складнішими, що сприяло більшій самостійності у роботі над завданнями. У
такий спосіб студенти привчалися до заведеного порядку в роботі, завдання сприймали як необхідні,
зникали питання типу ”а нащо це нам потрібно?”
Студенти розуміли значення таких дослідницьких завдань, з’явилася зацікавленість до
предмету хімії, адже це не є профільна для них дисципліна. Впровадження дослідницьких
завдань ми розпочали із подання перед заняттями загального переліку умінь і навичок, якими
необхідно їм оволодіти для успішного виконання роботи. Після попереднього ознайомлення
з роботою, студенти знайомилися з переліком загальних умінь, які їм потрібно опанувати під
час проведення експерименту. До них було віднесено:
– визначити мету експериментальної роботи;
– продумати хід виконання дослідів;
– визначитися із правилами техніки безпеки;
– підібрати необхідні реактиви;
– під час проведення дослідів звернути увагу на явища, які відбуваються в процесі
проведення дослідів (утворення осаду, зміна кольору, виділення газу, тепла);
– описати хід роботи, зробити відповідні малюнки, записати рівняння реакцій;
– зробити висновки, виходячи з результатів досліджень.
Через деякий час, коли студенти опанують такі завдання, перелік умінь стає більш поширеним.
Основна відмінність нових завдань полягає в тому, що в них поступово вводяться більш складні
завдання типу: запропонуйте зміни у методиці проведення досліду та у будові приладу, які будуть
спрощувати синтез, не впливаючи на якість одержаного продукту [6].
Наведемо приклади завдань. Завдання підготовлені для кожного рівня засвоєння знань у
відповідності із навчальними можливостями студентів. За навчальними можливостями ми
розподілили студентів за чотирма рівнями засвоєння знань: розпізнавання, відтворення, дія в
знайомих ситуаціях, дія в незнайомих ситуаціях (творчість).
Тема: «Силіцій і його сполуки»
1 рівень. Що будете спостерігати, якщо клаптик бавовняної тканини, обробленої
розчином натрій силікату, внести у полум’я? Де застосовують такі тканини?
Відповідь на таке запитання вимагає від студента ретельності у проведені досліду,
уважності і знань загального спрямування.
ІІ рівень. 1 завдання. До 10 мл розчину натрій силікату долийте 6-7 мл концентрованої
хлоридної кислоти і нагрійте розчин до кипіння. Що відбулося, які речовини утворилися?
Напишіть рівняння відповідних реакцій.
Відповідь на запитання вимагає від студента більш глибокого пояснення процесів, які
відбуваються. В даному випадку необхідно пояснити значення концентрації кислоти, дії температури,
причини змін. Тобто, провести аналіз змін . що відбуваються, на основі аналізу дати пояснення.
2 завдання. Як добути “розчинне скло”? Проробіть дослід і запишіть рівняння реакцій.
Відповідь на це запитання вимагає знань теоретичного матеріалу, вмінь розробляти план
досліду, послідовність реакцій, правил техніки безпеки, техніки експерименту.
ІІІ рівень. 1 завдання. Маємо три порошки: натрій силікат, натрій карбонат і натрій
сульфат. Як розпізнати ці речовини?
Відповідь на це питання потребує знань з декількох питань: необхідно знати якісні
реакції на запропоновані аніони, розчинність солей (вміння користуватися довідниковою
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літературою), скласти план дослідження (у залежності від властивостей речовин
запропонувати порядок реакцій виділення аніонів, щоб реактиви на заважали їх визначенню),
знати колір кінцевих продуктів, знати розчинність осадів у інших розчинниках.
2 завдання. У полум’ї спиртівки сильно нагрійте кінець скляної трубки й опустіть у
склянку з водою. Кусочки скла розітріть у фарфоровій ступці. Візьміть 0,5 г порошку і
долийте кілька крапель дистильованої води і розчину фенолфталеїну. Як і чому зміниться
колір розчину? Дати пояснення на всіх етапах проведення досліду.( Відповідь на це питання
співпадає з попереднім).
ІV рівень. 1 завдання. У розчин натрій силікату пропустіть карбон (ІV) оксид. Що при
цьому спостерігається? Запишіть рівняння реакцій.
Відповідь на це питання вимагає знати: Як одержати вуглекислий газ? Яка будова
приладу для одержання газу і проведення досліду? Передбачити, які продукти утворюються.
Визначити порядок проведення досліду і правила техніки безпеки.
2 завдання. Які солі викристалізуються, якщо їх помістити у “розчинне скло”? Проробіть
це практично і запишіть рівняння реакцій. ( Аналогічно до першого завдання).
Такий різнорівневий підхід до вироблення практичних умінь і навичок дав позитивні
результати ( табл. 1). У контрольних групах заняття проводилося за традиційною методикою,
в експериментальних групах використовували набір завдань дослідницького характеру.
Таблиця 1
Динаміка формування практичних умінь дослідницького характеру під час проведення
занять з хімії
Уміння
Складати
прилади

Складати
план досліду

Використ.
теоретичних
знань
Робити
висновки за
результтатами

Групи
студентів
Контр. (25
ст.)
Експер.
(26 ст.)
Контр (25
ст.)
Експер.
(26 ст.)
Контр (25
ст.)
Експер.
(26 ст.)
Контр (25
ст.)
Експер.
(26 ст.)

Етапи
досліджень
Початок
Закінчення
Початок
Закінчення
Початок
Закінчення
Початок
Закінчення
Початок
Закінчення
Початок
Закінчення
Початок
Закінчення.
Початок
Закінчення

І (%)
60,0
61,0
61,0
42,0
64,0
62,5
63,0
44,0
52,5
50, 9
52,0
28,5
68,0
65,0
69,0
38,5

Рівні засвоєння практичних умінь
ІІ (%)
ІІІ (%)
IV (%)
30,0
10,0
26,0
13,0
28,0
11,0
44,0
12,0
2,0
32,0
4,0
34,0
3, 5
32,5
4,5
51,2
3,5
1,3
46,2
1,3
48,3
0,8
35,5
9,5
3
55,3
11,2
5
31,8
0,2
33,9
1,1
30,2
0,8
58,4
1,1
2

Аналіз досліджень показав, що найкраще виробилися вміння використовувати
теоретичні знання на практиці. Відсоток студентів, які здатні були працювати на ІІ рівні
засвоєння практичних умінь, збільшився на 19,8; за показником умінь робити висновки
за результатами експерименту на ІІ рівні відсоток студентів збільшився на 28,2. Але для
ІІІ і ІV рівнів наша гіпотеза не одержала добре вираженого підтвердження. Значних змін
,на які сподівалися, ми не спостерігали. Таким чином ми прийшли до висновку, що
використання тільки експериментальних завдань на практичних заняттях не дає
бажаного ефекту , що визначило напрямок подальших досліджень. Вони будуть
спрямовані на використання модульної технології проведення занять з хімії.
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О.С. Стрикун
м. Вінниця
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Пріоритетним напрямом розбудови національної системи освіти визнано урахування в
навчально-виховному процесі досягнень науково-технічного прогресу. Комп’ютерні
технології активно входять у практику викладання гуманітарних дисциплін, і в наш час не є
новиною, що Інтернет містить колосальні інформаційні можливості і не менш вражаючі
пізнавальні послуги. Інтернет створює унікальну можливість для осіб, які вивчають іноземну
мову, скористатися автентичними текстами, спілкуватись з носіями певної мови, тобто
відкриває шлях до природного мовного середовища. Перед педагогічним загалом постає
проблема, як це доцільно й результативно використати.
Останнім часом з’являється багато публікацій, що наголошують на важливості й актуальності цієї
проблеми [1; 2; 3; 4; 5]. У згаданих публікаціях увага, головним чином, концентрується на
використанні ресурсів Інтернету в середніх загальноосвітніх закладах. У даній статті звертається увага
на можливість й актуальність використання автентичних ресурсів глобальної мережі Інтернет у вищих
навчальних закладах на прикладі Вінницького національного технічного університету (ВНТУ).
Проаналізуємо особливості предмету “іноземна мова”, незалежно від тих можливостей,
які пропонує мережа Інтернет, а також від типу навчального закладу, в якому ця мова
викладається.
Головна мета навчальної дисципліни – формування комунікативної компетенції, решта
цілей (навчальна, виховна, розвивальна) реалізуються у процесі здійснення головної мети.
Комунікативна компетенція в сучасному розумінні передбачає формування в користувачів
мови здатності до міжкультурної взаємодії.
Саме ця мета є провідною для всіх без винятку категорій сучасних студентів, які
вивчають іноземну мову. Навіть якщо подальша спеціалізація не пов’язана із відвідуванням
зарубіжжя, контактами з іноземними спеціалістами, користування глобальною мережею
Інтернет є необхідною умовою одержання і передачі актуальної інформації з будь-якої
спеціальності. Основна інформація в мережі представлена засобами англійської мови. Отож
сучасні засоби зв’язку із партнерами, доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет
передбачають достатньо вільне володіння не лише комп’ютерними технологіями, а й
іноземною мовою. Це реальність, з якою потрібно рахуватись, і, можливо одна з причин,
згідно якої ЮНЕСКО оголосив ХХІ ст. – століттям поліглотів.
Специфіка предмета “іноземна мова” полягає в тому, що провідним компонентом змісту
навчання іноземній мові є не основи наук, а способи діяльності – навчання різноманітних
видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма.
Наголошуючи на навчальних можливостях Інтернету, перш за все важливо визначити,
для яких цілей збираємося використовувати його ресурси. Наприклад:
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1) для включення матеріалів мережі у зміст заняття (інтегрування їх у програму
навчання);
2) для самостійного пошуку інформації студентами;
3) для самостійного вивчення, поглиблення компетентності з іноземних мов, що
вивчаються, ліквідації прогалин у мовних знаннях, мовленнєвих вміннях та навичках;
4) для самостійної підготовки до складання кваліфікаційного екзамену;
5) для систематичного вивчення певного курсу іноземної мови дистанційно під керівництвом
т’ютора.
Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет можна, інтегруючи їх у навчальний
процес, більш ефективно вирішувати на заняттях цілу низку дидактичних завдань:
– формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи матеріали
мережі різного ступеня складності;
– удосконалювати активні аудіовміння на основі автентичних звукових текстів мережі
Інтернет, відповідно підготовлених викладачем;
– удосконалювати вміння монологічного та діалогічного мовлення на основі
проблемного обговорення пропонованих викладачем або кимось із студентів матеріалів
мережі;
– удосконалювати вміння писемного мовлення, індивідуально і письмово складаючи
відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів чи самостійних творів;
– поповнювати власний словниковий запас (як активний, так і пасивний) лексикою
сучасної іноземної мови;
– формувати стійку внутрішню мотивацію іншомовної діяльності студентів на заняттях
на основі систематичного використання “живих” матеріалів.
Вивчення іноземних мов у вищих технічних закладах можна умовно поділити на
декілька етапів:
I. Базовий курс – 2 години щотижня у кожній групі. Систематизація знань, одержаних у
школі, введення професійно орієнтованої лексики.
II. Базовий курс підвищеного рівня – 2 години щотижня в кожній групі. Поглиблення
знань, одержаних у базовому курсі, їхнє збагачення складними для розуміння іншомовними
граматичними конструкціями; засвоєння професійно-орієнтованої лексики.
III. Базовий курс високого рівня – 1 година щотижня у кожній групі. Поглиблення знань,
одержаних на базовому курсі підвищеного рівня, на основі адаптованих технічних текстів.
IV. Удосконалюючий курс – передбачає вдосконалення та поглиблення мовних і мовленнєвих
умінь та навичок, одержаних у процесі всього вузівського навчання на основі автентичних
професійно-орієнтованих текстів.
Згідно із цими етапами під час вивчення іноземної мови у вищих технічних закладах
інформаційні ресурси мережі Інтернет доцільно використовувати на третьому та четвертому
етапах. Тексти багатьох Інтернет-ресурсів є основним матеріалом під час вивчення окремих
технічних процесів, явищ та інновацій.
Наведемо фрагмент заняття на IV курсі ІнІТКІ, в якому передбачається робота з текстом
“Computer Biomechanics” у процесі підготовки студентів до державного іспиту з англійської
мови. На занятті вирішуються такі дидактичні завдання:
– вдосконалення навичок і вмінь читання з повним розумінням тексту;
– вдосконалення навичок і вмінь монологічного мовлення.
Computer Biomechanics
(www.quillmouse.com.)
New investigation into the causes of fatigue have been made and described as the science of
Computer Biomechanics. The output of this patented scientific researches is a new mouse, Qull tm
Mouse that untwists the wrist so placing it in a handshake position and allows user to point and
mouse without having to grip, so removing all of the Static Posture associated with that task. This
saves you some 750 Tones of effort a year. Designer Appliances have also developed software
(Nibtm for PC’s McNibtm for Mac) that together with the Quilts forms The Virtually Hands Free
(VHF) Mousing System. It performs the majority of the mouse clicking functions for you so
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removing the Dynamic Posture eliminate of mousing work. This can save you some 2.000.000
mouse clicks a year during the 63-mile (or so) journey you make up on your mouse mat. In this case
to travel is better than to arrive, as by maintaining movement of your mousing arm, while using
your large upper muscles, better blood circulation is maintained. We have even introduced a QuillWell Mouse Mat that works in concert with the low friction feet of the Quill Mouse to make those
63 miles or so seem like a stroll.
The statistics of mousing can be surprising. This is a screen capture of the “click statistics”,
generated by the Designer Appliances, Nibtm software. There are 2 boxes one showing the number
of clicks that the software has performed (Nib Clicks) and one showing the number of clicks the
user has performed manually (User Clicks).
The VHFtm mousing system is optimized for word processing and web browsing applications
and all Designer Appliances products allow you to do what you have always done, the way you
have always done them, but with hands and finger muscles that are physically relaxed during the
doing. It even has an intelligent break timer to prompt you to take a break and knows if you are not
working and resets itself. You can even have it lock out your PC mouse and keyboard, for those
who need extra encouragement.
The VHF system is also Generally Assistive Technology protecting those who wish to avoid
MORSI being beneficial to those with MORSI, or those with clinical circumstances that cause RSI
or create hand disability. Whether able-bodied or otherwise all users work in the same way without
modification to computers or software, working on Mac or PC platforms and the Quilltm Mouse
works on Linux also. Disabilities particularly helped include motor neuron disorders, joint
disorders, including arthritis and any circumstance of hand coordination impairment, as can occur in
our Senior Population, where individuals cannot easily grip. With the geographic diversity of
families today the need to be a part of the Internet generation, albeit the Senior Internet Generation,
is as important to family unity as was once the telephone.
The Quill, The VHF System and the CMS System are the computer mouse and related systems
that are registered on the Government’s accessibility website (1998 amendments to the
Rehabilitation Act) at www.section508.gov, search Quill or VHF etc or go to
www.quillmouse.com.
In 1998, Congress amended the Rehabilitation Act to require Federal agencies to make their
electronic and information technology accessible to people with disabilities. Inaccessible
technology interferes with an individual’s ability to obtain and use information quickly and easily.
Section 508 was enacted to eliminate barriers in information technology, to make available new
opportunities foe people with disabilities, and to encourage development of technologies that will
help achieve these goals. The law applies to all Federal agencies when they develop, procure,
maintain, or use electronic and information technology. Under Section 508 (29 U.S.C. 794d),
agencies must give disabled employees and members of the public access to information that is
comparable to the access available to others.
Робота з текстом може проводитись таким чином:
I. Предтекстовий етап.
Мета: Усунути лексичні і граматичні труднощі.
Прийом: Граматичний аналіз і переклад.
Студенти працюють у групах складом до 3-4 осіб. Кожна група одержує окремий текст із
завданнями.
На даному етапі студенти можуть скористатися звичайним технічним словником, або
комп’ютерною версією словників (за умови відповідного технічного обладнання аудиторії).
Оскільки в тексті зустрічаються абревіатури, викладач може надати допомогу в їхньому
розумінні, виокремивши їх і даючи розшифровку мовою, яка вивчається. Наприклад:
CMS – Carpal Management System;
VHF – The Virtually Hands Freetm Mousing System;
RSI is the collective name for symptoms that can be assosiated with deterioration of the
musculaskeletal system;
MORSI – Mechanical Onset RSI.
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Для усунення граматичних труднощів, викладач розробляє вправи на основі
автентичного тексту. Наприклад:
Translate the given sentences paying attention to Passive Voice Constructions.
(Перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на вживання пасивного стану).
1. New investigations into the causes of fatigue have been made and are described as the
science of Computer Biomechanics.
2. Finger muscles are physically relaxed during mousing.
3. Better blood circulation is maintained.
4. The VHFtm mousing system is optimized for word processing.
Translate the following word combinations paying attention to Participial Constructions.
(Перекладіть
наступні
словосполучення,
звертаючи
увагу
на
вживання
дієприкметникового звороту).
– patented scientific research;
– the Static Posture associated with that task;
– being beneficial to;
– able-bodied users;
– related system.
Define whether the particle TO introduces Infinitive or it’s just a preposition (Визначте, в
яких реченнях частка “TO” вводить інфінітив, а в яких – є прийменником).
1. In this case to travel is better than to arrive.
2. All Designer Appliances products allow you to do what you have always done.
3. The VHF system is also Generally Assistive Technology protecting those who wish to avoid
MORSI being beneficial to those with MORSI.
4. In 1998, Congress amended the Rehabilitation Act to require Federal agencies to make their
electronic and information technology accessible to people with disabilities.
II. Текстовий етап.
Мета: Читання з повним розумінням інформації.
Прийом: Мовчазне читання.
На даному етапі студенти отримують завдання прочитати текст, виписати з перекладом
незнайомі слова і вирази, які заважають повному розумінню тексту, виділити основні
проблеми змісту.
III. Післятекстовий етап.
Мета: Перевірити основне розуміння тексту.
Прийом: Відповіді на запитання і короткий переказ основного змісту тексту.
Answer the following questions (Дайте відповіді на наступні запитання):
1. What is Computer Biomechanics?
2. What are the advantages of Quilltm Mouse?
3. Why and for whom was this new Quilltm Mouse developed?
Render the given text (Коротко передайте зміст цього тексту).
Таким чином, студенти ВНТУ систематично працюють з ресурсами глобальної мережі
Інтернет, удосконалюючи мовні і мовленнєві вміння та навички; беручи активну участь в
пошуковій діяльності, готуючи доповіді та матеріали для виступів та студентських
конференцій.
Викладачі, які працюють у “співробітництві” з мережею Інтернет авторитетно
повідомляють про одержання належних результатів використання Інтернет-ресурсів завдяки
творчого підходу до навчальної діяльності, значних зусиль, які витрачаються на пошук
потрібної інформації в мережі, класифікації цієї інформації, її обробки, створення
відповідних вправ і завдань, включення її в учбовий процес.
Працюючи з автентичними текстами, студенти одержують “найсвіжішу” інформацію;
збільшують активний і пасивний словниковий запас; вдосконалюють вміння та навички
логічного мислення, орієнтації у граматичних та синтаксичних конструкціях, науковотехнічному перекладі тощо. Викладачу, який використовує ресурси Всесвітньої мережі,
також вдається підтримувати стійкий інтерес студентів до вивчення іноземної мови,
створити відповідну позитивну мотивацію, залучаючи студентів до співпраці.
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Л.З. Тархан
г. Симферополь
О ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНЖЕНЕРА–ПЕДАГОГА
Любое общество предъявляет требования, адекватные целям своего социального
развития, к специалистам в области образования, от которых зависят перспективы прогресса
во всех сферах духовной и материальной жизни каждого государства. Теперь при подготовке
преподавательских кадров для профессионально-технических учебных заведений основные
усилия направлены не только на усвоение определенного объема знаний и умений,
необходимых для воспитания и обучения будущих специалистов, но и на формирование
свободной и ответственной личности, обладающей общей культурой, мировоззренческим
кругозором, нравственным сознанием и сочетающим гражданскую ответственность,
накладывающей определенные требования на уровень компетентности преподавателя, в т.ч.
инженера-педагога.
Среди широкого разнообразия профессионально-педагогических моделей специалистов
образовательной отрасли фактически отсутствует модель профессиональной компетентности
инженеров-педагогов.
Необходимым условием повышения профессионально-педагогической компетентности
инженеров-педагогов является улучшение уровня их подготовки в педагогических,
инженерно-педагогических вузах, в системе повышения квалификации педагогических
работников в период их послевузовского образования.
В 90-х годах ХХ века многие отечественные и зарубежные ученые занимались изучением
профессиональной компетентности (Бондарь В.И., Бритела Д., Варданян Ю.В., Ганопольский А.Р.,
Грохольская Н.В., Гуревич Р.С., Джимеза Е., Захарова Л.Н., Коваленко Е.Э., Косарев В.В.,
Ландшеер В., Нацаренус Н.Н., Матяш Н.В., Остапчук Н.В., Петровская Л.Я, Прозорова Е.В.,
Соколова В.В., Яровой В.И. и др.).
В последнее время при активной поддержке Международной Организации Труда (МОТ)
во многих странах определилось направление подготовки специалистов на основе стандарта
компетентности. В конце 90-х годов введено в научный обиход понятие «ключевые
компетенции». Оно лежит в основе большинства современных моделей, представленных
зарубежными учеными, и трактуется как общая способность человека мобилизовать в ходе
профессиональной деятельности приобретенные знания и умения, а также использовать
обобщенные способы выполнения действий.
Итоги многолетних исследований нашли отражение в рекомендациях Совета Европы и
сформулированы в пяти ключевых положениях, уровень овладения которыми выступает
критерием качества полученного образования. Речь идет о компетенциях: политических,
социальных, касающихся жизни в поликультурном обществе, определяющих владение
устным и письменным общением, связанных с возникновением информации, реализующих
способность и желание учиться на протяжении всей жизни.
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Во многих странах подготовка кадров, ориентированная на развитие компетентности,
является наиболее распространенной концепцией в последние годы. Подчеркивается, что
понятие «компетентность» шире, чем понятие «квалификация». Оно означает не только
профессиональные знания, навыки и опыт в данной специальности, но и отношение к делу,
определенные (позитивные) склонности, интересы и стремления, а также способность
эффективно использовать знания и умения, личностные качества для обеспечения
требуемого результата на конкретном рабочем месте.
Один из авторов компетентностного подхода в английском образовании Джон Равен
понимает под компетентностью специфическую способность, необходимую для
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и
включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы
мышления, а также понимание ответственности за свои действия. Он также говорит о так
называемых «высших компетентностях», которые – вне зависимости от того, в какой
конкретной сфере они проявляются, – предполагают наличие у человека высокого уровня
инициативы, способности организовать других людей для достижения поставленных целей,
готовности оценивать и анализировать социальные последствия своих действий и т.п.[5, с.6].
Цель статьи – осмысление накопленных научных данных о компетентности и
определение содержания понятия «дидактическая компетентность».
В настоящее время профессиональное образование ориентируется на подготовку кадров,
обладающих высоким уровнем компетентности. Поскольку компетентность педагога это –
«уровень знания и понимания того, чему он намерен обучить других, мера владения
технологией преподавания, умение добиваться одновременного выполнения задач,
связанных с обучением, воспитанием и развитием учащихся» [4, с. 218], определим его
толкование.
Компетенция (от латинского competo – добиваюсь; соответствую, подхожу) – знания и
опыт в той или иной области. [10, с. 613].
Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет компетенцию (от лат. competentia) как
круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. А компетентный – это
«знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области». [9, с. 253].
Словарь иностранных слов раскрывает понятие «компетентный» (от лат. competens) как
знающий, сведущий в определенной области. [8, с. 241].
Компетентность – это реальная способность по достижению цели или результата, тогда
как квалификация является потенциальной способностью выполнить задачу, относящуюся к
данной деятельности. [3, с. 46].
В целом же оба понятия (компетенция и компетентность) отражают целостность и
интегративную сущность результата образования на любом уровне и в любом аспекте.
В психолого-педагогической литературе понятие «компетентность» употребляется при
освещении вопросов воспитания и обучения, подготовки кадров для различных
образовательных учреждений, то есть оно используется применительно к лицам
определенной профессии – педагогам. И одной из основных задач высшей школы, наряду с
формированием гармонически развитой личности, является задача формирования
профессионально подготовленного специалиста. С этой точки зрения, рассматривая
личность, как субъект социальных отношений и активной деятельности, основной
подструктурой субъекта деятельности является его профессиональная компетентность.
Очевидно, что без формирования профессиональной компетентности нельзя подготовить
профессионала.
Основными уровнями профессиональной компетентности субъекта деятельности становятся
обученность, профессиональная подготовленность, профессиональный опыт. Безусловно, студент
или даже выпускник вуза не может рассматриваться как специалист, достигший высокого уровня
профессиональной компетентности. Тем не менее, он должен обладать средствами, которые
позволили бы ему совершенствоваться в профессиональном плане.
Рассматривая данную проблему, необходимо в первую очередь определиться с тем, что
такое профессиональная компетентность, выявить ее структуру и условия формирования.

464

Так, зарубежными исследователями данное понятие зачастую дефинируется как
«углубленное знание», «состояние адекватного выполнения задачи», «способность к
актуальному выполнению деятельности», «эффективность действий» [5].
В современных условиях актуальность проблемы повышения компетентности человека в
процессе его образования определяется не только на региональном, но и на мировом уровне.
Так, в программном документе ЮНЕСКО «Образование для ХХІ века», который определяет
мировую философию образования на историческую перспективу, подчеркнуто, что
современное образование должно концептуально строиться на четырех фундаментальных
принципах: в процессе образования человек должен 1) научиться познавать, 2) научиться
делать, 3) научиться жить вместе, 4) научиться жить [11]. Очевидно, что целостная,
всеобъемлющая («жизненная») компетентность, формирование которой выступает как
стратегическая цель любого образовательного процесса, непременно включает в себя в
качестве составной части и профессиональную компетентность.
Если рассматривать формирование компетентности будущего инженера-педагога в
рамках системы вузовского образования, то можно говорить о знаниях, умениях и навыках,
способностях в достижении целей или достижения позитивного результата в процессе
учебно-производственной деятельности, т.е. о готовности специалиста. Значит,
профессиональная компетентность может проявиться только в процессе его реальной
производственно-практической деятельности.
В последнее время заметно активизировались исследования проблемы педагогической
компетентности как совокупности качеств определяющих эффективность профессиональной
деятельности. Рассматривались аспекты компетентности учителя: профессиональная (А.Ф.
Адольф, Ю.В. Варданян), педагогическая (В.П. Бездухов, Л.П. Большакова, Н.В. Добутько),
психологическая (М.И. Лукьянова, Н.В. Яковлева), социально-перцептивная (Н.М. Ершова),
общекультурная (В.П. Кузовлев), жизненная (И.Г. Ермаков, Л.В. Сохань, И.П. Ящук) и др.
В современной научно-педагогической литературе отсутствуют как единое определение
самой дефиниции «профессиональная компетентность», так и единое понимание, толкование
ее содержания. Достаточно сказать, что самих «ключевых компетентностей», которые
формируют целостный образ «компетентного человека», исследователи насчитывают от 3-х
до 140 [1]. Компетентностей может быть бесконечное множество. Они могут определенным
образом группироваться, систематизироваться, структурироваться. Источники информации,
посвященные данной проблеме, показывают, что можно выделить несколько структурных
элементов понятия «профессиональная компетентность».
В модели творческой личности педагога особое место занимает структура
компетентности. Имея ввиду педагогическую профессию, которая предполагает сложную
систему взаимоотношений с «разномыслящими, разнохарактерными, разнонаправленными
людьми, группами, сообществами», компетентность педагога должна рассматриваться
значительно шире, чем компетентность любого другого профессионала. Поэтому особо
актуальной становится задача подготовки полноценных, профессионально-мобильных
руководящих и педагогических кадров для системы образования. В связи с этим, как
утверждает В.И. Слободчиков, главная цель профессиональной деятельности педагогов
сегодня «связана с координальным переосмыслением самого содержания образования, его
структуры и формы организации» [6].
Г.К. Селевко считает, что под компетентностью чаще понимается интегральное
качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности её деятельности,
основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации
и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности [6, с. 139].
Н.В. Кузьмина под профессионально-педагогической компетентностью понимает
совокупность умений педагога как субъекта педагогического воздействия особым образом
структурировать научное и практическое знание в целях наилучшего решения
педагогических задач.
А.В. Морозов выделяет следующие виды компетентности: специальная и профессиональная
компетентность в области преподаваемого предмета; компетентность в области способов
формирования знаний и умений учащихся; социально-психологическая компетентность в сфере
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общения; дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, способностей,
направленности учащихся; интерактивная компетентность; аутопсихологическая компетентность в
области достоинств и недостатков собственной деятельности и личности. При этом, по его мнению,
эти компоненты не могут быть упорядочены линейно, а аутопсихологическая компетентность
«пронизывала» бы все другие ее виды, и социально-психологическая отражала связь с
общекультурной компетенцией.
Хуторской А.В. определяет ключевые образовательные компетенции: ценностно-смысловую,
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социальнотрудовую и личностного самосовершенствования [2].
Радкевич В.А выделяет специальную, методическую и социально-психологическую
компетентность педагога профессиональной школы.
Наиболее полно представлена, на наш взгляд, структура профессиональной компетентности
Щербак О.И., Болюбашем Я.Я., Шевчук Л.И. Проведенный ими анализ необходимых компетенций
инженера-педагога профессиональной школы в соответствии с современными отечественными и
зарубежными тенденциями развития педагогического образования позволил структурировать их
следующим образом: психологическая компетентность; педагогическая компетентность;
дидактическая компетентность; методическая компетентность; воспитательная компетентность;
организационная компетентность; научно-исследовательская компетентность; социальноэкономическая компетентность [12].
В контексте общемировой трансформации культур народов и систем существования
человечества, на наш взгляд, сегодня инженер-педагог должен обладать и общекультурной
компетентностью.
Из ряда педагогических способностей Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, И.П. Пидласый,
В.А. Сластенин и др. выделяют дидактические. Это – умение выбирать и подготавливать учебный
материал, наглядность; четко, доступно, выразительно, убедительно и последовательно излагать
учебный материал; проводить уроки творчески; развивать мышление; стимулировать развитие
познавательных интересов и духовных потребностей обучающихся; повышать их учебнопознавательную активность; приучать работать самостоятельно.
В настоящее время дидактическая компетентность как составляющая профессиональной
компетенции педагога не изучена в педагогических исследованиях. В связи с этим, мы
попытались определить содержание дидактической компетентности инженера-педагога.
Анализируя теоретические и экспериментальные исследования, можно утверждать, что с позиций
методологических основ модель профессионально–педагогической компетентности инженерапедагога может складываться из более конкретных компетентностей: психолого-педагогической,
дидактической, специальной, методической, информационной, управленческой, научноисследовательской, общекультурной, социально-психологической и самосовершенствования.
Рассмотрим содержание вышеперечисленных видов, наиболее полно отражающих
элементы профессиональной компетентности инженера-педагога.
Психолого-педагогическая компетентность – владение знаниями и умениями в
области педагогики и психологии, владение методами педагогической диагностики,
способность понимать индивидуальные особенности учащихся, умение заинтересовать
учебой и развить устойчивый интерес к специальности.
Дидактическая компетентность – владение постановкой целей и задач обучения,
общепедагогическими принципами выбора содержания образования будущего гражданина и
профессионала, знание дидактических методов, приемов, умение не только передать
определенную сумму интегративных знаний по формам организации и средствам обучения,
но и обеспечить надежное их понимание и усвоение.
Специальная компетентность – владение глубокими знаниями, высокой
квалификацией и опытом инженерной деятельности в области спецдисциплины.
Методическая компетентность – владение различными методами обучения, умение
применять их для усвоения знаний и умений в процессе обучения, знание психологических
механизмов усвоения учащимися профессиональных знаний и умений.
Информационная компетентность – владение современными информационными
технологиями, умение работать со всеми видами информации, понимание их силы и
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слабости, сферы применения, выработка критического отношения к получаемой
информации.
Управленческая компетентность – владение методами, приемами управления
собственной деятельностью и деятельностью обучающихся.
Научно-исследовательская компетентность – владение научными методами изучения
педагогических явлений, фактов для выработки новых знаний о закономерностях, структуре
и содержании, технологии обучения и воспитания.
Общекультурная компетентность – владение методами, приемами взаимодействия с
окружающими, способность ориентироваться в различных ситуациях общения, это –
особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы
жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных,
социальных, общественных явлений и традиций, их влияния на мир.
Социально-психологическая компетентность – умение строить взаимоотношения с
учащимися, коллегами, руководством, а также межличностные отношения в учебной группе
и понимание индивидуальных психологических особенностей и эмоциональных состояний.
Компетентностное
самосовершенствование
–
способность
непрерывно
совершенствовать свой профессионализм, развиваться в личной и общественной жизни,
владение комплексом умений анализа и способами саморазвития.
Каждая из представленных компетентностей характеризуется многофункциональностью,
надпредметностью и многомерностью. Овладение ими позволит инженеру-педагогу решать
самые различные проблемы в профессиональной и социальной жизни.
Дидактически компетентный инженер-педагог ведет поиск новых форм и методов
обучения в профессиональной школе, оптимально использует инновационные,
модернизирует процесс обучения, т.е. осуществляет интеграцию тем, курсов, использует
передовую систему контроля, тестирование и т.д.
Отсюда можно утверждать, что приоритетной и неотложной задачей в сфере
профессионально-педагогической подготовки студентов, будущих инженеров-педагогов,
является их дидактическая подготовка, один из ведущих компонентов формирования
профессиональной компетентности для успешной подготовки кадров в профессиональнотехнических учебных заведениях.
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О.Ю. Теплова
м. Вінниця
СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ТВОРЧОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
На констатуючому етапі даного наукового дослідження ставилася мета виокремити
ключові аспекти стану готовності до творчої самореалізації студентів музично-педагогічних
факультетів. Основними завданнями констатуючого експерименту були наступні: дослідити
основні тенденції процесу формування творчих вмінь і навичок студентів в процесі
навчання; виокремити фактори, що впливають на процес творчого росту студентів;
виокремити структурні компоненти перевірки готовності до творчої самореалізації; виявити
ступінь готовності студентів до музично-творчої діяльності; намітити шляхи подолання
негативних процесів, що впливають на якісні характеристики творчої діяльності майбутніх
учителів музики; визначити характеристики формування готовності до творчої
самореалізації; виявити рівень відповідності формування готовності до творчої
самореалізації студентів випускних курсів музично-педагогічних факультетів завданням
підготовки фахівців даного напрямку.
У процес вивчення навчально-виховної роботи студентів входило: аналіз навчальних
планів, програм; вивчення змісту методичного забезпечення спеціальних музичних
дисциплін та результатів їх викладання; визначення самостійності музично-творчої
діяльності студентів. Експериментальною базою дослідження був музично-педагогічний
факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. В ході експериментальної роботи застосовувався комплекс методів:
анкетування, бесіда, тестування, перевірка виконання творчих завдань, аналіз та
узагальнення одержаних результатів.
Виявлення особливостей формування готовності до творчої самореалізації потребувало
поглибленого вивчення досвіду музично-педагогічної діяльності студентів випускних курсів
і перспектив удосконалення вмінь і навичок в реально існуючих умовах. З цією метою було
проведено анкетне опитування студентів.
Констатуючим експериментом установлено, що концептуальні вимоги самих студентів
до вдосконалення професійної підготовки знаходяться у протиріччі з сучасним станом між
змістом музичної освіти і його реалізацією в практичній діяльності.
Враховуючи системи розвитку мас-медіа, системи Інтернет, які з одної сторони
полегшують процес самоосвіти та самовдосконалення, поставало завдання – уточнити
наскільки ефективно це сприяє вирішенню творчих завдань. В бесідах з респондентами
виявилося, що творча орієнтація респондентів пов’язується з мотиваційним фактором, який
визначає цілеспрямовану вибірковість установок на самореалізацію. Творча самореалізація
виступає як особистісний прояв активного творчого досвіду. На поставлене респондентам
запитання: «Які дисципліни музичного циклу займають визначне місце у підготовці вчителя
музики?» були отримані відповіді, які розподілилися у такому процентному співвідношенні:
25,5% опитуваних відзначили, що теоретичні і практичні дисципліни забезпечують процес
підготовки повністю; 30,2% вказали на часткове забезпечення процесу підготовки; 29% –
виокремили певні спеціальні предмети (основний музичний інструмент, вокальний клас,
хорове диригування) тощо.
Серед предметів, які найбільшою мірою сприяють підготовці до практичної роботи в
школі, респонденти відзначають психологію та педагогіку. На запитання: «Яке значення в
системі Вашої підготовки до роботи в школі займають дисципліни психологічного та
педагогічного циклу?» – 75% опитуваних вказали на посереднє значення, а на фахові музичні
– вирішальне.
На питання: «Чи вважаєте себе підготовленими до роботи в сучасній школі?» – 92%
вважають, що вони частково підготовлені.
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В своїх побажаннях як поліпшити підготовку студентів до роботи в школі в сучасних
умовах ними відзначається наступне: більше приділяти уваги виконавським та педагогічній
практикам. Одним із важливих аспектів успішної самореалізації є постановка мети і прояв
активних творчих зусиль респондентів. В індивідуальних бесідах на запитання «Які вбачаєте
перспективи реалізації Вашого творчого потенціалу?» були отримані відповіді, які можна
розподілити на три підгрупи. Перша група (12%) вказувала на стабільну спрямованість
удосконалення творчих знань, умінь і навичок з метою їх застосування в конкретних умовах
музичної діяльності; друга група (46%) була орієнтована на оволодіння декількома
суміжними музично-творчими спеціалізаціями для професійної діяльності; третя група
(11,3%) виказувала невпевненість в реалізації власного творчого потенціалу.
Отже, можна констатувати, що ступінь творчої самореалізації особистості майбутнього
вчителя музики певною мірою пов’язується з самоусвідомленням власних творчих
здібностей та проектуванням їх розвитку і застосуванням в конкретних умовах. Тому постає
завдання організації навчального процесу з внесенням в мотиваційну сферу формування
готовності до творчої самореалізації визначальних особистісних творчих потреб та залучення
студентів, починаючи з перших курсів, до певних видів музично-педагогічної діяльності.
Корекція засобів, способів і методів у відповідності з індивідуальними можливостями
студентів сприяє самоусвідомленню, самопізнанню власних творчих сил, готовності до
визначення певних творчих дій. Особистісна установка на творчу діяльність знаходиться в
прямій залежності від потреб студента. Коли творча діяльність стає особистісною програмою
дій, то досягнення відповідних результатів є реальним.
Важливим фактором є продуктивна взаємодія педагога з студентом, яка створює
обставини актуалізації процесу творчої діяльності. Разом з тим, вона тісно пов’язується з
формуванням самооцінки, самоаналізу творчих досягнень та якостей, залежно від рівня
інтелектуальної підготовленості і професійної спрямованості. Тому в формуванні готовності
до творчої самореалізації студентів простежується послідовність: інтерес – мотиви – ціннісні
орієнтації – установка на творчу діяльність.
Оскільки ставлення до навчального процесу проявляється через відвідування занять, під
час експерименту виявлялися причини пропусків. Спеціальне ознайомлення з наявними
даними обліку занять та їхніх пропусків дало можливість установити основні причини, зміст
головних мотивів пропусків без поважних причин. Як показав аналіз результатів усного
спілкування з студентами, однією з причин пасивного відношення до занять була
авторитарна позиція викладача відносно вибору репертуару для виконання, відсутність
врахування творчого інтересу студента та прояву його ініціативи. Важливим чинником слід
вважати висловлення студентів, які здобули попередню спеціальну середню музичну освіту,
про те, що ряд таких музично-теоретичних дисциплін як гармонія, поліфонія, сольфеджіо
недостатньо пов’язуються з творчістю.
Узагальнивши та проаналізувавши стан готовності студентів музично-педагогічних
факультетів до творчої самореалізації, можна визначити загальну оцінку педагогічного
процесу, дану студентами в ході констатуючого експерименту.
Враховуючи занижену самооцінку готовності до творчої самореалізації деякої кількості
опитуваних, стала очевидною потреба у застосуванні засобів задоволення їхніх творчих
запитів. Саме це дозволяє педагогу в процесі навчання доцільно організувати засвоєння та
закріплення знань, умінь і навичок, підвищити інтерес до предмету та навчальної діяльності
в цілому.
Порівняльний аналіз соціологічних даних, отриманих в процесі констатуючого
експерименту дозволив визначити компонентну структуру, критерії та рівні формування
готовності до творчої самореалізації.
Цілісний підхід до вивчення даного процесу передбачав простеження внутрішньої
узгодженості мети, завдань, форм і методів педагогічного процесу, забезпечення
спрямованості навчально-виховної роботи. Готовність до творчої самореалізації студентів
розглядалася як цілісна система якостей особистості, до структури якої входили такі аспекти
як мотиваційний, змістовий, процесуальний.
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Мотиваційний аспект відображав рівень готовності до творчої самореалізації через
потреби студента, які проявлялися інтересом, устремлінням, творчою активністю.
Змістовний аспект відображав знання, способи, форми, методи їх застосування.
Процесуальний аспект відображав практичні уміння і навички музикально-творчої
діяльності. У відповідності до визначених положень виявлялися головні аспекти готовності
до творчої самореалізації: наявність потреб до творчої самореалізації; володіння
теоретичними знаннями музично-творчої діяльності; сформованість практичних умінь і
навичок прогнозування та здійснення процесу розвитку учнів загальноосвітніх навчальних
закладів в процесі навчання; планування змісту і форм навчально-творчої діяльності;
втілення форм музично-творчої діяльності.
На основі аналізу результатів дослідження були виявлені такі структурні компоненти
готовності студентів до творчої самореалізації: естетично-орієнтаційний, мотиваційнооціночний, діяльнісно-творчий, музично-освітній, організаційно-методичний.
У зведеній таблиці 1 наведені загальні діагностині показники констатуючого
експерименту, проведеного з випускниками очної форми навчанні (ОФН) та заочної форми
навчання (ЗФН).
Таблиця 1
Показники діагностичних рівнів готовності студентів до творчої самореалізації ( % )
№
Кількість і
Рівні готовності
п/п
Компоненти готовності
контингент низький
середній
високий
студентів
1. Естетико-орієнтаційний
ОФН (120)
14,33
45,67
40
ЗФН (140)
10
51,57
38,43
2. Мотиваційно-оціночний
ОФН (120)
23
51
26
ЗФН (140)
16
50,86
33,14
3. Діяльнісно-творчий
ОФН (120)
18,67
53,67
27,66
ЗФН (140)
23,57
58,14
18,29
4. Музично-освітній
ОФН (120)
32
54,83
13,17
ЗФН (140)
26,86
57,14
16
5. Організаційно-методичний
ОФН (120)
23,5
52
24,5
ЗФН (140)
14,14
50,43
35,43
Сумарні результати, одержані під час соціологічного дослідження за п’ятьма
компонентами готовності до творчої самореалізації, показали: високий рівень готовності
проявили респонденти по першому пункту таблиці 40% у ОФН і 38,43% у ЗФН; по другому
пункту – 33,14% у ЗФН і 26% у ОФН. Показники середнього рівня складають майже
стабільні результати з усіх компонентів. Їх можна розподілити у такій послідовності:
діяльнісно-творчий – 58,14 у ЗФН та 53,67 у ОФН; музично-освітній – 57,14% у ЗФН та
54,83% у ОФН; організаційно-методичний – 52% у ОФН та 50,43% у ЗФН; мотивацінооціночний – 51% у ОФН та 50,86% у ЗФН; естетико-орієнтаційний – 51,57% у ЗФН та
45,67% у ОФН.
Розглянувши статистичні дані структурних компонентів готовності до творчої
самореалізації, можна виділити основні музично-творчі функції, здійснюючи які майбутній
учитель музики буде розвивати творчі здібності у школярів, створювати дидактичні умови
для відповідного вирішення навчально-виховних дій та застосування ефективної методики.
Узагальнення результатів констатуючого експерименту свідчить про те, що творча
самореалізація в студентів як очної, так і заочної форм навчання ще не набула належної
значущості і не знаходиться в центрі уваги педагогів. Такі висновки спонукали до розробки
науково обґрунтованої педагогічної моделі формування готовності до творчої самореалізації
майбутнього вчителя музики, розробки відповідної методики, пошуку шляхів подолання
негативних процесів, які впливають на якісні характеристики музично-творчої діяльності в
цілому.
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Учням сучасної загальноосвітньої школи потрібна кваліфікована допомога, яку може
надати лише такий учитель, який володіє розвиненими здібностями, має відповідні знання та
вміння активної творчої діяльності, володіє педагогічною технологією навчально-виховного
процесу. Для цього необхідно впровадження новаційних методів і прийомів, які викликають
адекватні спонукаючі внутрішні мотиви і установки на творчість. При умовах освоєння
рольової структури майбутньої професії студент одночасно зумовлений вносити елементи
новизни в процес своєї діяльності.
Установлено, що творча орієнтація студентів спирається на мотиваційний фактор, який
визначає цілеспрямованість, вибірковість і системність установок на самореалізацію.
Засвоєння студентами музичних теоретичних знань належним чином не пов’язується з
проблемами формування готовності до творчої самореалізації, на індивідуальних заняттях
педагогічний процес недостатньо спрямовується на засвоєння необхідних творчих умінь та їх
застосування в роботі з учнями загальноосвітніх закладів.
Результати констатуючого експерименту дозволяють зробити висновки, що в структурі
формування готовності до творчої самореалізації відіграє важливу роль творча активність,
яка визначає головні орієнтири майбутньої професійної діяльності. Постійної уваги в
навчальному процесі потребує проблематика позааудиторної роботи з студентами.
Реалізація педагогічної моделі потребує широкого використання творчих методів,
оптимізуючих способів і прийомів самостійної творчої діяльності студентів з учнями, живою
аудиторією, яка сприяє прискоренню їхньої адаптації в реальних умовах педагогічної
самореалізації.
Спираючись на основні теоретичні положення сучасної науки, стало можливим
розглядання готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики як
полікомпонентний феномен, що включає естетично-орієнтаційний, мотиваційно-оціночний,
діяльнісно-творчий, музично-освітній, методично-організаційний компоненти.
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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Широке впровадження в навчальний процес сучасних засобів накопичення, зберігання,
опрацювання, подання, передавання інформації відкриває широкі перспективи щодо
гуманітаризації освіти і гуманізації навчального процесу, поглиблення та розширення
теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичного значення, активізації
пізнавальної діяльності, створення умов для повного розкриття творчого потенціалу дітей з
урахуванням їхніх вікових особливостей і життєвого досвіду, індивідуальних нахилів,
запитів і здібностей. Разом з тим, виникає ціла низка проблем, що стосуються змісту,
методів, організаційних форм і засобів навчання, обов’язкових рівнів знань різних
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навчальних предметів, яких має досягти кожен студент. Причому викладачу не нав’язується
та чи інша методика подання навчального матеріалу, закріплення і контролю знань.
Конкретний зміст, методи, засоби і організаційні форми навчання, співвідношення між
обсягом самостійної роботи студентів i роботи разом із викладачем, між індивідуальними і
колективними формами роботи тощо. Все це викладач має визначити сам з урахуванням
власних позицій і уподобань, специфіки умов, в яких перебігає навчальний процес,
індивідуальних особливостей учнів і класного колективу.
3розуміло, що неможливо і немає потреби однаково навчати і навчити всіх дітей,
сформувати в кожному одні й ті самі знання, вміння та навички в різних предметних галузях,
домагатися обов’язкового досягнення одного й того самого рівня розвитку логічного та
творчого мислення, однакового сприймання різних проявів оточуючої дійсності. Це
стосується і навчання математики, методів розв’язування різноманітних задач, побудови й
аналізу математичних моделей найрізноманітніших процесів і явищ, інтерпретації та
узагальнення результатів такого аналізу.
Нині розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють розв’язувати за
допомогою комп’ютера досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. Це
такі програми як DERIVE, EUREKA, GRAN, Maple, MathCad, Mathematika, MathLab, Maxima,
Numeri, Reduce, Statgraph тощо [1]. Причому одні з цих програм розраховані на фахівців
досить високої кваліфікації в галузі математики, інші – на учнів середніх навчальних
закладів чи студентів вузів, які лише почали вивчати шкільний курс математики чи основи
вищої математики.
Для використання цих програмних продуктів не вимагаються надто потужні комп’ютери
із значною швидкодією, значними обсягами оперативних запам’ятовуючих пристроїв,
високими вимогами до можливостей графічних побудов.
Актуальність проблеми полягає в тому, що використання програм зазначеного типу дає
змогу викладачеві значно інтенсифікувати спілкування його з учнями та учнів між собою,
більше уваги приділяти задачам на доведення, постановці задач, побудові їхніх
математичних моделей, розробці i дослідженню методів розв’язування задач, дослідженню
розв’язків, логічному аналізу умов задач, пошуку нестандартних підходів до розв’язування
задач, виявленню закономірностей, яким підкоряються досліджувані процеси i явища,
перекласти на комп’ютер чисто технічні операції. Названі програми прості у використанні,
оснащені досить зручним і «дружнім» інтерфейсом, максимально наближеним до інтерфейсу
найбільш поширених програм загального призначення (систем опрацювання текстів,
управління базами даних, електронних таблиць, графічних і музичних редакторів,
операційних оболонок тощо), контекстно-чутливою допомогою. Від користувача не
вимагається значного обсягу спеціальних знань з інформатики, основ обчислювальної
техніки, програмування тощо, за винятком найпростіших понять, які цілком доступні для
учнів навіть середніх класів шкіл.
Використання подібних програм дає можливість у багатьох випадках зробити
розв’язування задач настільки ж доступним, як i просте розглядання малюнків чи графічних
зображень. Відповідні програми перетворюють окремі розділи i методи математики в
«математику для вcix», що робить їx доступними, зрозумілими, легкими i зручними для
використання, а той, хто розв’язує задачу, стає користувачем математичних методів,
можливо не володіючи їхньою будовою i обгрунтуванням, аналогічно до того, як він
використовує інші комп’ютерні програми (текстові, графічні, музичні редактори, електронні
таблиці, бази даних, операційні оболонки, експертні системи), не знаючи, як i за якими
принципами вони побудовані, якими мовами програмування описані, які теоретичні
положення покладено. Зрозуміло, що заняття з математики, орієнтовані на використання
заcoбiв навчання згаданих типів, мають проходити у відповідно оснащеній досить
досконалими технічними i програмними засобами лабораторії. У таких лабораторіях можуть
вивчатися вci навчальні предмети без винятку, а не лише основи інформатики та
oбчиcлювaльнoї техніки чи програмування. Це, зі свого боку, сприятиме розширенню i
поглибленню міжпредметних зв’язків, інтеграції окремих навчальних предметів, їx
взаємопроникненню i взаємодії, що, зрештою, дасть можливість оволодівати елементами
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нових інформаційних технологій у процесі вивчення різних навчальних дисциплін [2]. У
процесі використання комп’ютера старшокласники і студенти вперше зустрічаються з
елементами наукового дослідження , відчувають «смак» науки, її живість, динаміку. Під час
вивчення різних предметів із залученням комп’ютера з’являється новий емоційний аспект,
процесу навчання починають допомагати нові відчуття. Відчуття і почуття, які дарує учневі
комп’ютер, безумовно поглиблюють знання і полегшують процес вивчення матеріалу, тому
що певною мірою відволікають його від традиційного шляху вивчення цього матеріалу.
Загалом, будь-який творчо мислячий педагог, мабуть, давно поділяє думку про необхідність
використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення матеріалу.
Уже з наведеного видно, як можуть змінюватись зміст i структура навчальної діяльності
учнів залежно від специфіки обраної ними предметної галузі, спрямованості навчання,
індивідуальних нахилів i здібностей. При цьому комп’ютерна підтримка вивчення
математики з використанням програмних засобів зазначеного типу дає значний педагогічний
ефект, полегшуючи, розширюючи i поглиблюючи вивчення i розуміння методів математики.
на відповідних рівнях в середніх навчальних закладах з найрізноманітнішими ухилами
навчання – гуманітарного спрямування, ПТНЗ різних профілів, середніх загальноосвітніх
школах, гімназіях, ліцеях, класах i закладах з поглибленим вивченням природничоматематичних дисциплін і звичайно на початкових курсах фізико-математичного
факультету. Як правило, i програми курсів математики, i глибина вивчення відповідних
понять, законів, методів, аналітичного апарату можуть суттєво різнитися між собою.
Такий підхід до вивчення математики дає наочне уявлення про поняття, що вивчаються,
розвиває образне мислення, просторову уяву, дозволяє досить глибоко проникнути в
сутність досліджуваного явища, неформально розв’язувати задачу. При цьому на передній
план виступає з’ясування проблеми, постановка задачі, розробка відповщної математичної
моделі, матеріальна інтерпритація отриманих за допомогою комп’ютера результатів. Усі
технічні операції щодо опрацювання побудованої математичної моделі, реалізації методу
відшукання розв’язку, оформлення та подання результатів опрацювання вхідної інформацї
покладаються на комп’ютер. Важко переоцінити ефективність використання програм
зазначеного типу i в разі поглибленого вивчення математики [6]. Можливість провести
необхідний чисельний експеримент, швидко виконати потрібні обчислення чи графічні
побудови, перевірити ту чи іншу гіпотезу, випробувати той чи інший метод розв’язування
задачі, вміти проаналізувати та пояснити результати отримані за допомогою компьютера,
з’ясувати межі можливостей застосування комп’ютера чи обраного методу розв’язування
задачі має надзвичайне значения у вивчені математики.
Таким чином, ефективність використання нових інформаційних технологій навчання під
час вивчення математики значною мірою залежить від педагогічних програмних засобів, які
дають змогу поєднати високі обчислювальні можливості при дослідженні різноманітних
функціональних залежностей з перевагами графічного подання результатів опрацювання
інформації; дають можливість економити навчальний час за рахунок виключення рутинних
операцій обчислювального характеру, озброюють учнів ефективними наочними методами
розв’язування широкого класу задач.
У процесі використання комп’ютера доцільно орієнтуватись на такі педагогічні програмні
засоби, які створюють підґрунтя для переходу від механічного застосування знань, умінь та навичок
до оволодіння вміннями самостійно «відкривати» знання на основі здійснення експериментальнедослідницької діяльності [1]. Такі програмні педагогічні засоби стимулюють продуктивну
пізнавальну діяльність учнів, формують уміння застосовувати знання в нових ситуаціях,
мобілізують і розвивають розумові операції, зближують розумову діяльність з науковим пошуком,
ознайомлюють з етапами, методами та прийомами дослідження, виявляють позитивний вплив на
формування дослідницьких здібностей та вмінь, а отже, сприяють формуванню та розвитку
продуктивного мислення учнів.
Під час вивчення алгебри, доцільно використовувати програмні продукти, зорієнтовані
на візуалізацію абстракцій (границя, неперервність, похідна, інтеграл). Вони корисні для
розвитку самостійного мислення, дослідницьких умінь, творчого підходу до справи; коли
матеріал має середній рівень складності, можна користуватися засобами унаочнення [8].
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Моделюючі програми служать для розвитку абстрактного мислення, спостережливості, їх
використовують коли зміст теми має теоретико-інформаційний характер, потребує
проведення досліджень; коли в учнів розвинені дослідницькі риси. Використання
програмних продуктів сприяє:
1) якісному формуванню основних понять на наочно-інтуїтивному рівні;
2) самостійному відкриттю учнями деяких важливих властивостей, правил, теорем;
3) наведенню на спосіб розв’язування тієї чи іншої задачі або прикладу;
4) значному скороченню та спрощенню розв’язування непростих завдань на доведення,
дослідження;
5) експериментуванню, проведенню дослідження самими учнями, ускорению перевірки
правильності висунутих гіпотез.
Успіх у вивченні деякого матеріалу, а особливо вміння застосовувати його під час
розв’язування різних задач, залежать від обсягу індивідуальної самостійної роботи кожного
учня. Використання нових інформаційних технологій дозволяє виявити знання учнів із даної
теми, забезпечити індивідуальний підхід у навчанні, врахувати психологічні особливості і
наявний рівень знань школярів, підвищити наочність навчання.
Одна з найважливіших проблем у вивченні математики полягає в тому, як за одиницю
навчального часу дати учням максимальну кількість практично необхідних знань, умінь та
навичок. Протягом багаторічної історії викладання математики у школі постійно
вдосконалювались методи розв’язання різних типів задач і вправ [3]. Проте навіть при
найраціональнішому розв’язанні певні типи задач містять багато обчислень, складних
перетворень, в наслідок чого розв’язання таких задач викликають великі утруднення не лише
в середніх, а й у найсильніших учнів. Наприклад, учень, за свого бажання, а також бажання
викладача, не може розв’язати систему лінійних рівнянь, ігноруючи елементарні
арифметичні дії. Часто вчителі стикаються із ситуацією, коли для розв’язання тієї чи іншої
задачі змушені проходити весь шлях – від елементарних перетворень до кінцевого пункту –
отримання результату. Не має можливості використовувати попередні результати як цілісні
одиниці абстракції, відокремлюючи істотне й несуттєве під час пошуку розв’язку. Фактично
у процесі розв’язування поставленої задачі в учнів формується процедурний стиль мислення
через відсутність у традиційних технологіях навчання необхідного інструментарію. Такий
підхід, на мою думку може і повинен бути не просто скоректований, його треба піддати
істотній трансформації. Використання комп’ютерів і нових інформаційних технологій дає
можливість зробити процес розв’язування багатьох математичних задач більш швидким,
позбавити учнів рутинних обчислень, акцентувати їх увагу на творчій стороні процесу
розв’язування. Головне – це навчити дітей різних методів розв’язування задач, побудови й
аналізу математичних моделей різноманітних процесів та явищ. Завдяки ж використанню
інформаційних засобів можна отримати додатковий час для розвитку творчих здібностей
учнів, більше уваги приділяти індивідуальному підходу в навчанні [10].
Можна повністю погодитися з висновками Г.К. Селевко, що комп’ютерна технологія
може здійснюватися в таких трьох видах:
I – як «проникаюча» технологія (застосування комп’ютерного навчання за окремими
темами. Розділами для окремих дидактичних задач).
II – як основна, визначаюча, найбільш значна із частин, які використовуються в даній
технології.
III – як монотехнологія (коли все навчання, все керування навчальним процесом,
включаючи всі види діагностики, моніторинг, спираються на застосування комп’ютера) [7].
Комп’ютерна технологія має здатність різнопланово впливати на учня чи студента: поперше, він може набагато більше отримати навчального матеріалу, ніж при спілкуванні лише
з викладачем; по-друге, формуються вміння працювати з інформацією, вміння приймати
оптимальне рішення, розвиваються комунікативні здібності; по-третє, так як ми зробили вже
певні кроки до «інформатизованого суспільства», то така технологія готує молоду людину
стати в такому суспільстві особистістю.
Значну роль відіграє використання комп’ютера в курсі «Алгебра та початки аналізу»
Використання комп’ютера істотно активізує і певною мірою полегшує сприйняття основ
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математичного аналізу. Основну увагу в процесі використання комп’ютерних технологій під
час вивчення математичного аналізу треба приділити ілюстраціям фундаментальних понять:
границі послідовності, визначенню границі функції в точці, розкриттю невизначеностей,
границям, поняттю похідної, інтегральних сум, визначеному інтегралу. Є доцільним
посилення курсу «Алгебра та початки аналізу» циклом лабораторних робіт на комп’ютерах
для поглибленого розуміння дисципліни. В ідеалі весь курс повинен читатися в
комп’ютерному класі з одночасним використанням дошки, відповідних викладок на ній і
роботою на комп’ютерах. Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення
математичного аналізу не тільки поглиблює і поліпшує процес навчання, але й істотно
впливає на закріплення навичок програмування в середовищі Basic або Pascal.
Нині існує комп’ютерна підтримка курсу «Алгебра та початки аналізу» . Розглянемо
деякі питання використання комп’ютерних технологій у цьому курсі. У вступі до аналізу під
час вивчення границь перед учнями, як правило, виникає психологічний бар’єр у розумінні
невизначеностей. Саме комп’ютер з його можливістю організації циклів, великою кількістю
значущих цифр цілком ліквідує питання в розумінні і вивченні зазначених невизначеностей.
За допомогою комп’ютера чудово ілюструються перша і друга чудові границі. Учні мають
можливість простежити і відчути динаміку прямування відношення sinx/x до одиниці при
х=0. У цьому відношенні відразу стають зрозумілими границі, що є наслідком першої
чудової границі: lim tg x /sin x , lim tg x /arctg x , lim arctg x /x п р и x > 0 . Саме в цей момент
найбільш ефективно дати учневі визначення еквівалентних нескінчено малих величин.
Друга чудова границя lim (l+ l/x )x п р и х > 0 прекрасно показується на комп’ютері за допомогою границі послідовності при зростанні n, особливо якщо програма передбачає видачу на
монітор значень (1 + 1 /n )n , що наближаються до числа е.
У процесі введення поняття похідної функції за допомогою найпростішої програми, що
відображає поведінку відношення приросту функції до приросту аргументу, показується
динаміка перебування класичної межі. Приріст аргументу розглядається як додатним, так і
від’ємним, звертається увага на визначення похідної «зліва» і «справа» від заданої точки,
будується дотична до графіка функції в цій точці. Наближені значення похідної порівнюються з точними, отриманими теоретично. Практика показує, що, визначивши відразу
другу похідну як першу похідну від першої, записавши її у вигляді відомого відношення в
приростах, друга похідна аналогічно ілюструється на комп’ютері і ніби підсилює розуміння
першої похідної, пов’язує ці два поняття, дає можливість легко перейти до визначення
похідних вищих порядків.
У ході дослідження функцій на екстремум під час знаходження критичних точок відчутний навчальний ефект дає просте сканування аргументу функції в інтервалі, де f(x)=0, пошук
через клавіатуру комп’ютера тієї критичної точки, у якій перша похідна перетворюється в
нуль. При цьому зміна знака похідною при переході через цю точку, наприклад із «–» на «+»
переконує учнів у тому, що такій критичній точці відповідає мінімум функції, який відразу ж
видно на моніторі в листингу інших значень функції поблизу критичної точки.
Педагогічне забезпечення курсу складає комплекс комп’ютерних засобів: пакети
перечислених програм, програм-тренажерів, генератор індивідуальних завдань, а також
пакети спеціальних програмних засобів – динамічні опорні конспекти. Динамічні опорні
конспекти являють собою відомості з даної теми в текстовій або графічній формі.
Специфіка вищої школи полягає в тому, що тут надаються найширші можливості у формуванні
професійних знань, умінь, навичок, які придатні для перенесення їх у змінені реальні умови. На мою
думку, в наш час, головне завдання педагогів – пробудження та розвиток інтересу учнів до навчання. І
саме завдяки використанню в шкільному курсі комп’ютерних технологій та програмних педагогічних
засобів це стає можливим. Саме такими принципами повинні керуватися студенти, готуючись стати
педагогами нового покоління.
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Н.А. Фоменко
м. Київ
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР
ТЕОРІЇ СТАНДАРТІВ ТУРИСТЬКОЇ ОСВІТИ
Цілеспрямований розвиток вітчизняної туристської галузі в напрямі створення
конкурентоспроможного туристичного продукту прямо залежить від якісної підготовки
фахівців для галузі. Сучасна підготовка професіонала повинна повною мірою забезпечувати
різноманітні процеси культивування творчої особистості на основі її вільного вибору, що
передбачає розширення існуючого альтернативного й інноваційного досвіду. Щоб стати
культуровідповідною, сучасна професійна освіта потребує кардинальної зміни
методологічних підходів, які містять компоненти інноваційного змісту: нові уявлення (у
формі конструктивних образів, які допомагають розкривати культурні смисли професійної
діяльності спеціаліста і які повинні витісняти просвітницькі ідеологеми навчання як
цілеспрямованого маніпулювання студентами); нові принципи (як альтернативні та
варіативні культурні ідеї, що створюють інший контекст дій у сфері туристської освіти,
уникаючи прямої детермінації); нові поняття (багатовимірні, мінливі, недогматичні); нові
технології (як створення складного полісистемного освітнього простору для забезпечення
психолого-педагогічного і морального саморозвитку студента).
Різні теорії проектування змісту професійної освіти ґрунтуються на ідеях представлення
змісту відповідно до вимог науки, виробництва, суспільного розвитку. Упродовж минулого
століття науковці здійснювали пошук відповідних моделей подачі змісту (карікулуми,
ключові компетенції, компоненти соціального досвіду, культурологічний підхід). Пошук і
формулювання засад для конструювання нового змісту є суб’єктивним актом, що відображає
теоретико-методологічні позиції, професійні інтереси, світоглядні настанови та пізнавальні
установки конкретного вченого. Головне, що кожен із підходів аксіоматичний за своєю
природою, приймається апріорно, всі наступні дії представляються як розгортання даного
підходу. Однак, якщо підхід починає претендувати на право називатися методологією
конструювання змісту освіти, то до нього пред’являються нові вимоги: відхід від
суб’єктивності та обґрунтування закономірностей на основі культурно-історичного підходу,
що дозволяє розглядати зміст освіти у різних культурних площинах, представляючи об’єкт
системно, цілісно. Теоретичні підходи до проектування змісту унормовуються стандартами
освіти.
У вітчизняній та зарубіжній літературі за останні роки освітній стандарт став активно
досліджуватися як соціально-педагогічне явище. Освітній стандарт вивчається з точки зору
його основних ідей і понять (В. Беспалько, Н. Ничкало), аксіології освіти (В. Андрущенко,
В. Пазенок, В. Зінченко, М. Нікандров), методологічного наукового обґрунтування навчання
(В. Бондар, В. Краєвський), формування гуманітарної культури спеціаліста (І. Зязюн,
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В. Сластьонін), теоретичних основ змісту загальної середньої освіти (В. Бондар, В. Лєдньов),
відтворення цілісного характеру освітнього процесу у єдності виховання і навчання
(І. Зимняя, Б. Лихачов, В. Мухіна), структурно-змістовних характеристик освіти (Ю. Дик,
В. Лєдньов, С. Сисоєва), загальнопедагогічних аспектів і теоретичних засад проектування
стандартів (В. Соколов), науково-педагогічних засад формування стандартів професійної
освіти (Н. Кузьміна, І. Смірнов), філософії освіти і формування освітньої політики (В. Лутай,
В. Шадриков), загальнометодологічних підходів до стандартизації в освіті (О. Субетто).
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що у зарубіжній та вітчизняній системі
освіти виник новий напрям педагогічної культури – культури освітнього стандарту
(В. Байденко).
Аналіз науково-методичної та спеціальної педагогічної літератури, проведений в процесі
дисертаційного дослідження, дозволяє зробити висновок, що проблеми туристської освіти і
підготовки майбутніх фахівців для туристської галузі обґрунтували в працях вчені педагоги
В.Т. Лозовецька, Н.Г. Ничкало, Л.П. Сущенко, В.К. Федорченко та ін.
Разом з тим, незважаючи на значні успіхи вчених у цій галузі, питання формування
стандартів туристської освіти, теоретико-методичних засад їх формування в умовах
розвитку науково-технічного процесу та ринку праці належним чином не розкриті. Пошук
теоретико-методичних засад формування стандартів туристської освіти в умовах ринкової
економіки є актуальним і перспективним. Сьогодні стає реальним і необхідним повернення
науки до потреб суспільного виробництва, а виробництва – до науки. Із цієї позиції має бути
проаналізована й зміцнена освітня ланка, що поєднуються з наукою, технікою і
виробництвом.
Вирішення цієї проблеми базується на всебічному аналізі вимог туристського ринку до
фахівця галузі. Для успішної практичної реалізації професійної функції в умовах ринкової
економіки, коли в основу зростання різних форм власності покладено розвиток науковотехнічного прогресу і вдосконалення господарського механізму, виникає потреба підготовки
спеціаліста до сучасних умов господарювання.
Аналіз широкої джерельної бази про стандартизацію в освіті та численних зразків
державних освітніх стандартів виявив, що дотепер залишається недослідженим стандарт
галузевої освіти як цілісний соціально-педагогічних феномен у розрізі системної
міждисциплінарної методології. Стає очевидним, що існуючі наукові знання про освітній
стандарт, різноманітну практику стандартизації дозволяють здійснити синтез
концептуальних, теоретичних і системно-методологічних засад освітнього стандарту з
окремого напряму професійної підготовки. Отож, цілком виваженим є те, що ґрунтуючись на
фундаментальних працях і дослідженнях у галузі класичної, нової і новітньої педагогіки,
здійснено дослідження з проблеми формування основ теорії стандартів туристської освіти як
концентрованої організації наукових знань про стандарт, в межах якої галузевий стандарт
отримав би адекватну інтерпретацію як тип освітньої проектної культури та особливий вид
соціально-освітньої технології. Існуючий досвід розробки Галузевого стандарту з напряму
„Туризм”, введення його у практику свідчить про необхідність удосконалення цієї
багатопланової діяльності за рахунок системної методології, що включає в себе системний
аналіз, системний синтез (проектування) та системне використання.
Виходячи із означеного, метою нашого дослідження є наукове обґрунтування та
розробка концептуально-теоретичних та методичних засад формування стандартів
туристської освіти. Об’єкт дослідження – стандартизація в системі неперервної совіти.
Предметом нашого дослідження стала категоріальна сутність стандартів туристської освіти в
методолого-концептуальному, методичному осмисленні та в практиці (проектноорганізаційній реалізації). Предметна сфера дослідження включає: сутнісну характеристику і
параметри освітнього стандарту туристської освіти; генезис освітнього стандарту з напряму
„Туризм”; концептуальний простір теорії стандартів туристської освіти; сукупність засобів
системного аналізу, синтезу та використання стандартів туристської освіти як комплексної,
цілісної, розвиваючої соціальної, педагогічної та особистісно орієнтованої норми.
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У дослідженні виходимо з припущення: ефективність і якість стандартів туристської
освіти і відповідно підготовки майбутніх фахівців для туризму на основі стандартів в
сучасних умовах і на перспективу підвищиться, якщо:
– буде розроблена парадигма стандартизації галузевої освіти, що включає правові,
концептуальні, методологічні та організаційно-управлінські засади, розроблені на нових
теоретичних та методичних підходах з проблеми стандартизації професійної освіти на основі
сучасних і перспективних джерел наукових знань, єдиної їх класифікації, міжнаукового,
міжпредметного, міждисциплінарного підходу, необхідного й достатнього для розуміння
природи, сутності, функцій процесу стандартизації туристської освіти;
– будуть максимально структуровані наукові знання на два взаємопов’язані та
взаємодіючі між собою модуля – концептуальний і системно-методологічний – для
системного представлення такого складного явища як освітній стандарт туристської освіти;
– структуризація концептуального і системно-методологічного модулів в стандартах
туристської освіти буде здійснюватися на основі реалізації прогностичної моделі фахівця з
галузі та системи ефективного формування наукових основ сучасної індустрії туризму;
– буде забезпечене кваліфіковане, компетентне управління впровадженням стандартів
туристської освіти, їх методичної системи.
Методологічною основою дослідження є сучасні ідеї гуманістичної педагогіки і
неперервної освіти, фундаментальні положення вітчизняних і зарубіжних учених про
формування змісту освіти, єдності і цілісності освітнього процесу, його аксіологічної
зумовленості. Основоположне значення для нашого дослідження мають принципові ідеї
сучасного учення про методологію науки, особливості теоретичного рівня наукового знання,
очевидні тенденції до його інтеграції, поглиблення методологічної культури наукового
дослідження, в тому числі за рахунок освоєння міждисциплінарного і формалізованого
підходів до вивчення тих чи інших об’єктів, явищ і процесів, що випереджують формування
логіко-категорійного плану, цілісної теоретичної конструкції (Ю.К. Бабанський,
В.І. Загвязінський, І.А. Зязюн, П.М. Щедровицький, Б.Г. Юдін та ін.).
Наукове дослідження і аналіз формування стандартів туристської освіти на основі
системного підходу щодо методологічного, теоретичного і методичного аспектів
проводились і в теоретичному, в і дослідницько-експериментальному напрямах у зв’язку з
тим, що кожне з визначених завдань вирішується значним комплексом сучасних методів і
методик дослідження.
Теоретичні методи використовувалися для аналізу та узагальнення наукових результатів
дослідження на базі нової методології, яка позбавлена ідеологічних впливів, обґрунтуванні
моделей стандартизації освіти, розробки концептуальних і системно-методологічних засад
стандартизації туристської совіти, застосування теорії соціальної норми і моделювання до
формування стандартів туристської освіти.
Діагностичний комплекс методів – анкетування, інтерв’ювання, педагогічне
спостереження, метод експертних оцінок, морфологічний аналіз, самооцінка, вивчення і
наукова рефлексія передового досвіду реалізації концепцій і розроблених програм
сприятимуть виявленню основних характеристик системи формування стандартів
туристської освіти, визначенню рівня і шляхів здійснення наукових зв’язків, інших джерел
загальнонаукових знань; шляхів інтенсифікації вивчення навчальних дисциплін, розвитку
професіоналізму майбутнього фахівця з туризму.
Дослідницько-експериментальна робота спрямована на визначення змісту туристської
освіти як дидактичного засобу навчально-виховного процесу, обґрунтування концептуальних
і системно-методологічних засад формування стандартів туристської совіти; впровадження
сучасних дидактичних принципів проектування змісту туристської совіти; пошуків шляхів
розробки програм щодо реалізації стандартів туристської освіти.
До основних теоретичних положень, що характеризують авторську концепцію
формування стандартів туристської освіти, належать такі.
Перше положення. Розглянувши загальний стан стандартизації в освіті, можна
констатувати, що освітні стандарти є багатомірним явищем, що отримало свою адекватну
інтерпретацію тільки при використанні міждисциплінарного підходу. Необхідність такого

478

підходу диктується сучасним станом розвитку освіти і виробництва, глибокими
перетвореннями в освітній сфері. Міждисциплінарний підхід до аналізу освітніх стандартів,
по-перше, надає можливість зрозуміти різні сторони стандарту як системного явища, в
сукупності ідей і концепцій цілого комплексу наукових напрямів; по-друге, досліджує
стандарт як загальнопедагогічну категорію, що конденсує в собі такі категорії педагогіки, як:
цілі, цінності, зміст і результати освіти, включає теоретико-методичні засади планування
навчально-виховного процесу, навчального плану та навчальної програми.
Цілісна, системна природа освітнього стандарту репрезентується як: соціальна норма
(освітній стандарт може досліджуватися з використанням понятійного і методологічного
апарату теорії соціальної норми); об’єкт стандартизації (виступає предметом теорії
стандартизації і комплексу соціальних дисциплін); феномен освітніх відносин (освітній
стандарт аналізується в межах соціології, економіки, освітнього і гуманітарного права);
методологічна конструкція і норма освіти (виступає кваліметрією людської освіти).
Друге положення. Сутність стандартизації як соціально-педагогічного явища
досліджується через формування стандартів галузевої професійної освіти. Туристська освіта
як органічна складова професійної освіти є важливим напрямом сучасного розвитку,
необхідність стандартизації якої диктується світовими і національними соціальноекономічними тенденціями. Вирішення актуальних проблем туристської освіти вимагає
розробки системно-методологічного підходу до аналізу, проектування та використання
стандартів галузевої освіти. Як загальнонаукова категорія в педагогіці, стандарт туристської
освіти досліджується в таких зрізах:
концептуальному, на якому здійснюється первинне осмислення стандарту як об’єкта
дослідження, проводиться розробка актуальних ідей, що розкривають якісну визначеність,
системну і міждисциплінарну природу цього явища, визначаються сутнісні характеристики,
генезис галузевого стандарту;
системно-методологічному, де переводиться концептуальне знання в нормативне,
прикладне, практично-зорієнтоване знання; цілісний освітній стандарт перетворюється в
головний критерій істинності туристської освіти.
Третє положення. Важливою умовою формування стандартів туристської освіти є
дослідження каузальних і факторних детермінацій. При створенні стандарту туристської
освіти необхідно враховувати події, тенденції, процеси, політичні рішення, стратегії і
тактики, що впливають на створення стандартів туристської освіти і відображаються в
об’єктах, структурі та функціях останнього.
Четверте положення. Ефективність впровадження освітніх стандартів з напряму
„Туризм” суттєво знижується внаслідок відсутності комплексну науково-методичного
забезпечення. У якості ефективного методу
автором розроблені та впроваджені в
навчальний процес вищих навчальних закладів туристського спрямування навчальні
програми і підручники блоку спеціальних дисциплін підготовки фахівців для туризму.
Прогрес сучасного суспільства визначається знаннями, досвідом
та ціннісними
орієнтирами особистості, готовністю нести відповідальність за них. Означені орієнтири
закладаються в системі освіти та вдосконалюються упродовж всього життя людини.
Фахівець туризму – це різнобічно освічена людина, яка творчо мислить, має широкий
культурологічний кругозір. Як професіонал, він має бути здатний вільно змінювати
спеціалізацію у межах певного фахового напряму. Головним капіталом фахівця туризму є
високорозвинене бажання задовольнити потребу туриста, надати йому професійну послугу.
Перед професійною школою завжди було значущим розв’язання проблеми відбору змісту та
його структуризації. У період становлення професійних угрупувань у туристській галузі
означена проблема вельми актуалізується. Ідеться про те, що ретельно відібраний із
різноманітних наукових відомостей і дидактично опрацьований навчальний матеріал має
забезпечити якісну підготовку фахівців для туризму. Для цього зміст туристської освіти має
не лише розроблюватися сьогодні, а вже й оновлюватися відповідно до вимог сучасної
туристської практики, науково-технічного і суспільного прогресу. Водночас, майбутній
фахівець туризму мусить увійти в самостійну діяльність, освоївши досягнення світової та
вітчизняної наукової думки, сформований духовно-морально та із стійким інтересом до
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інновацій у науці, техніці, культурі, суспільному житті. Отож, туристська освіта має
працювати на сучасне і майбутнє шляхом формування особистісних якостей професіонала
туризму.
З урахуванням викладеного вище, розглянемо основні принципи стандартизації освіти та
стандартизації туристської освіти зокрема. Як відомо, принцип (від лат. principium – начало,
основа) розглядається як впровадження необхідності або закону явища. У логічному смислі
принцип є центральним поняттям, основою системи, що становить узагальнення і поширення
певного положення на всі явища тієї області, з якої даний принцип абстрагований.
На думку експерта Європейської фундації Б. Мансфілда, основними принципами
розробки стандартів є:
1) ролевантність(стандарти розробляються для забезпечення відповідності до поточних
потреб, що виникають, і майбутніх потреб зайнятості та економіки);
2) гнучкість (стандарти мають бути гнучкими відповідно до потреб, що змінюються);
3) стандарти засновані на компетенціях (вони відображають компетенцію, тобто
здатність діяти відповідно до стандартів, потрібних у сфері зайнятості);
4) структурованість стандартів;
5) стандарти профосвіти й навчання – це не рутинні технічні завдання і вміння;
6) інформованість й орієнтація (стандарти поліпшують „транспарентність” шляхом
надання корисної інформації і рекомендацій усім учасникам).
Для порівняння. У концепції державних стандартів професійно-технічної освіти,
розробленій в Україні, викладено такі принципи:
– демократизації, гуманізації, неперервності, багатоступеневості (багаторівневосний);
наступності, відкритості, гнучкості і випереджувального характеру професійної освіти;
– відбору і структурування змісту професійно-технічної освіти, обґрунтованого відбору
змісту навчального матеріалу з урахуванням специфіки галузі промисловості, сільського
господарства і сфери послуг;
– прогнозування результатів навчального процесу і його корекція на підставі досягнень
науково-технічного прогресу і відповідних змін у технологіях виробництва;
– врахування результатів досліджень у цій галузі.
Окремі принципи, обґрунтовані Б. Мансфілдом, і принципи вітчизняної концепції
збігаються: принципи гнучкості, прогностичності. В даному випадку мова йде не про вузько
національні інтереси, а про всезагальні вихідні положення, якими керуються розробники
стандартів у світі. На сьогодні в Європейському союзі існує певна узгодженість щодо
ключових принципів, котрих намагається дотримуватися кожна країна. Серед таких
принципів:
– орієнтація професійної освіти і навчання на потреби виробництва і ринку праці;
– необхідність особистісного та професійного розвитку;
– інтеграція практичного досвіду в межах програм професійної освіти і навчання;
– співпрацю і кооперацію держави і соціальних партнерів у плануванні й організації
професійної освіти і навчання;
– дослідження в галузі професійної освіти і навчання, вивчення потреб роботодавців,
змін у світі праці для формулювання навчальних цілей і результатів.
Звичайно ці принципи необхідно ураховувати при розробці вітчизняних стандартів.
Однак, як зазначають європейські експерти, не існує єдиної Європейської моделі або
стандарту, адже „гармонізація стандартів професійної освіти і навчання відповідно до
принципів країн-членів ЄС не тільки є не реальною, але й не має підстави. По-перше, не
існує єдиної Європейської моделі чи стандарту. По-друге, умови проживання в більшості
країн-партнерів докорінно відрізняються від західноєвропейських. Слід віддавати перевагу
простішим процедурам розробки стандартів і навчальних програм”.
З огляду на викладене вище, до основних принципів стандартизацій туристської освіти
відносимо принципи:
– соціальної значущості або цінності підготовки фахівців для туризму, бо ціннісні
складові відображають сутність ідеї туристської освіти, її спрямованість на забезпечення
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атрактивності держави, її соціально-економічного зростання, орієнтованість на задоволення
потреб особистості;
– оптимальної відповідності моделі підготовки фахівця для туризму певному
прогностичному еталонові, де ураховуються: інтегральне середовище майбутньої діяльності
фахівця; необхідні знання, уміння, навички; світоглядні настанови та особистісні якості;
творчі здібності;
– інтегральності, тобто достатньої та виваженої реалізації всіх складових, що
характеризують структуру становлення особистості майбутнього фахівця (освіченість,
пріоритетність професійної підготовки, вихованість, розвиненість, творче мислення,
психологічну готовність забезпечити гостинність);
– індивідуалізації практичної професійної підготовки, що передбачає об’єктивну
доступність змісту та обсягу підготовки майбутнього фахівця галузі з урахуванням
особистісних детермінант;
– ступневості підготовки фахівців для туризму, що передбачає розробку стандарту
туристської освіти для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня, для кожної спеціальності
напряму підготовки „Туризм”;
– наступності змісту навчання та професійної підготовки фахівців для туризму різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів;
– гнучкості, тобто врахування особливостей підготовки фахівців для галузі, ролі та
значення суб’єктів і об’єктів туристської педагогічної системи;
– перспективності, що передбачає неперервну адаптацію до стану розвитку науки про
туризм, практики організації відпочинку та дозвілля, а відтак визначають динаміку
формування змісту навчальних дисциплін, необхідні складові знань, умінь і навичок
майбутніх фахівців галузі, їхні особистісні якості та здібності;
– технологічності – документально-нормативної реалізації організаційно-планової та
матеріально-технічної складових підготовки фахівців для туризму;
– діагностичні – забезпечення об’єктивної оцінки рівня якості освіти та ефективності
педагогічного процесу.
Розробка концепції формування стандартів туристської освіти, обґрунтування вихідних
положень має важливе значення для проектування змісту підготовки фахівців, рівно, як і для
результату оволодіння майбутнім фахівцем відібраного та структурованого змісту
професійної діяльності. Положення, виявлені в результаті аналізу, набувають характеру
всезагальності, внаслідок чого можуть досягти статусу принципів. Виявлені та обґрунтовані
принципи стандартизації туристської освіти можуть бути перенесені в умови розробки
стандартів для підготовки інших фахівців.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ
НАСТУПНОСТІ В ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧИТЕЛЯ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Відповідно до основної функції освіти щодо всебічного
розвитку особистості зміст навчання має бути таким, щоб сприяти розвитку професійних і
особистісних якостей фахівця. Відомо, що особистість формується і розвивається в активній
спільній та індивідуальній діяльності [1; 2]. Головною функцією навчальних дисциплін у ВНЗ
є навчання способам вирішення різних завдань з орієнтацією на систему світоглядних знань,
навчальних та професійних умінь. Саме тому проконтролювати досягнення цілей та завдань
графічної підготовки вчителя трудового навчання можна тоді, коли вони розкриваються не
лише у визначенні структурно-логічних схем навчальної дисципліни „Нарисна геометрія і
креслення”, але й у розвитку конкретизованих цілей навчання мовою різних завдань.
Завдання в таких випадках мають свої цілі, структуру, алгоритм вирішення та взаємозв’язки.
Аналіз останніх досліджень. Не зважаючи на значну кількість робіт, присвячених даній
проблемі, низка питань вимагає більш глибокого теоретичного обґрунтування й розроблення
методики реалізації наступності навчання в умовах інтеграції і диференціації цілей, задач,
функцій і структури освітнього процесу [3; 4]. В опублікованих роботах розглядаються
важливі проблеми встановлення наступності природничо-наукової та професійної підготовки
(М.М. Берулава, Р.С. Гуревич, А.Ф. Єлісєєв, О.С. Дубинчук, В.М. Лихач, Н.М. Розенберг,
П.І. Самійленко, Я.М. Собко, Д.О. Тхоржевський, Г.М. Цибульська). Тут досліджено певні
конкретні прийоми організації наступних зв’язків у методах і формах навчання і виховання.
Однак проблеми впровадження в професійну освіту принципу наступності все ще
недостатньо опрацьовані. Принцип наступності відображає педагогічну вимогу поступового
ускладнення навчального змісту, збільшення обсягу знань і має стати в професійній освіті
принципом розвитку якісно нових стадій навчання. У реалізації цього принципу
відображаються закономірні зміни структури, змісту навчального матеріалу й сукупності
методів навчання, спрямованих на подолання суперечностей лінійно-дискретного характеру
навчання. В проектуванні структури змісту графічних навчальних дисциплін наявний зміст і
структура навчальних дисциплін не завжди відповідають цілеспрямованому розв’язанню
виховних і розвиваючих творче мислення задач, пов’язаних з формуванням наукових
переконань та інших професійно-значущих якостей особистості фахівця. Тому під час
проектування змісту графічних навчальних дисциплін необхідно звернути увагу на такі
особливості, що сприятимуть формуванню не лише системи знань, а й системи графічних
професійно значущих умінь і навичок. У визначенні змісту графічних завдань на засадах
наступності застосовуються принципи: цілісності основних напрямів сучасної науки і
виробництва, тобто систематизованості і узагальненості змісту; єдності і диференціації
теоретичного і емпіричного видів змісту, наукового і практичного значення його складових,
що забезпечують визначення головних найсуттєвіших компонентів цілей графічної
підготовки; повноти змісту в межах часу, відведеного на вивчення графічних дисциплін;
наступності змісту з урахуванням рівня засвоєння попередньо засвоєної інформації в процесі
вивчення природничо-математичних та спеціальних дисциплін підготовки вчителя трудового
навчання (базових дисциплін); схематизації і моделювання змісту; відповідності змісту
графічних дисциплін можливостям матеріальної бази ВНЗ з урахуванням перспектив її
розвитку.
Основний зміст роботи. Відповідно до концепції системно-діяльнісного підходу зміст
графічних дисциплін може бути впорядкований за такими видами знань: світоглядні,
мотиваційні, понятійно-описові, теоретичні та орієнтовані знання. Виховна і розвивальна
функції навчання виконуються, головним чином, через перші два види знань.
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До складу світоглядних знань залучаються знання – переконання, що перетворюють
стереотипи, наявну систему поглядів з урахуванням нових наукових даних. До цієї групи
відносять знання, що становлять набір соціальних і виробничих нестандартних ситуацій (із
підказками, ефектом більшості), зокрема поняття графічної мови, графічної культури, методу
проекцій та його застосування в техніці.
Мотиваційні графічні знання спрямовані на ефективне формування професійної
мотивації. Тут використовується матеріал, що виявляє актуальність, суспільну і особистісну
значущість графічних знань для сприймання соціальних проблем, явищ закономірностей
природи, для формування особистості майбутнього фахівця, становлення творчого підходу
до успішного розв’язання навчальних та пропедевтично-виробничих завдань.
Понятійно-описові графічні знання включають навчальну інформацію, що фіксує певні
поняття. Останні є цеглинами для формування змісту навчальної дисципліни, у вигляді визначень
вони відображають загальні та особливі ознаки предметів (просторових об’єктів, деталей машин
тощо), явищ (способів виготовлення і конструювання виробів різного призначення).
Теоретичні графічні знання містять навчальну інформацію, що потребує доведення (теоретичні
основи методу проекцій, зображення об’єктів різної форми, основи конструювання і розрахунку
деталей машин, обґрунтування будови, формули та теореми). Доведення є логічним продовженням
понятійно-описового матеріалу. В структурі теоретичних знань розрізняють такі складові: аналіз і
постановку завдання, висування гіпотези вирішення, побудова моделі, відбір необхідних аргументів,
процес доведення або спростування гіпотези, розв’язання завдання.
Орієнтовні графічні знання – це знання способу виконання дій для одержання вихідного
продукту й предмету діяльності, засобів перетворення і контролю дій (алгоритми розв’язання
графічних задач, методичні рекомендації щодо виконання креслень, проектування технічних
об’єктів). Як результат представляються алгоритмічні приписи щодо виконання дій для
застосування знань у практичній діяльності. Доречною формою представлення орієнтовних знань
є побудова системи алгоритмів щодо засвоєння знань через здійснення певних дій і операцій за
схемою: 1 – визначення мети діяльності, вихідних умов; 2 – загальний алгоритм дій; 3 – можливості
(варіанти) розв’язання проблеми; 4 – вибір оптимального варіанту; 5 – виконання дій; 6 – контроль
(вид, метод і засоби); 7 – прогнозування виконання наступних дій із застосуванням набутих знань
[6]. Запропонуємо граф для вивчення теми „Побудова ліній перетину геометричних фігур і тіл” (рис. 1).
І – мета діяльності
ІІ – загальний теоретичний
алгоритм і варіанти
діяльності
А

Б

В

ІІІ – Вибір оптимального
варіанту
IV- Застосування
графічне

V – Застосування
символічне

VI – Контроль

VII–Прогнозування результатів
Рис.1. Граф „Побудова ліній перетину геометричних фігур і тіл”
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Етапи орієнтовної основи діяльності (ООД) за даним графом визначено такими:
1. Виконання позиційних задач на перетин геометричних фігур (площин, поверхонь) (А^B) як
множини точок, що належать фігурі А і фігурі В.
2. Побудова ліній перетину плоских і просторових геометричних фігур виконується за таким
алгоритмом :
А – вихідні умови:
Дано: дві фігури А і В.
Побудувати: множину С точок Сij ,що є перетином А і В (С=А^ В).
Б – алгоритм побудови:
1. Вибираємо допоміжну поверхню – посередник G1, – вид і розташування якої такі, щоб її
перетином з А і В була пряма або проектуюче коло, паралельне будь-якій площині проекцій, або лінії,
проекції яких знаходяться на епюрі.
2. Будуємо перетин а1 посередника G1 і фігури А.
3. Будуємо перетин b1 посередника G1 і фігури В.
4. Знаходимо точки Сij ( j = 1,2,3, ...) перетину а1 і b1, що належать шуканому перетину С.
5. Повторюємо цикл операцій 1, 2, 3, 4 декілька разів для одержання необхідної кількості точок Сij.
Символічний запис алгоритму: A, B; ? C = A ^ B
1. Gi (i = 1, 2, 3, …); 2. Gi ^ A = ai; 3. Gi ^ B = bi; 4. ai ^ bi = Cij (j = 1, 2, 3, …).
В – варіанти дій:
В.1. – Побудова ліній перетину двох площин:
В.1.1.– Дві площини окремого положення (без використання посередника, тому що лінія
перетину вже виявляється умовою задачі);
В.1.2. – Одна площина окремого положення, інша – загального положення (без використання
посередника, тому що лінія перетину виявляється на проекції однєї із заданих площин, а саме на слідпроекції площини окремого положення);
В.1.3. – Обидві задані площини загального положення:
В.1.3.1.–Використовуємо два посередники, що є площинами окремого положення (оптимальніше
– площини рівня);
В.1.3.2. – Перетворенням однієї площини загального положення у площину окремого положення
переходимо до В.1.2.
В.2 – Побудова ліній перетину площин і поверхонь:
В.2.1. – Площина окремого положення і поверхня окремого положення, а саме, лише прямі призми
і циліндри, вісі або ребра яких перпендикулярні площинам проекцій (без посередників, за перетином
обрисних ліній);
В.2.2. – Площина окремого положення і поверхня загального вигляду (без посередників, тому що
лінія перетину виявляється на одній з площин проекцій через слід-проекцію проектуючої площини, а на
інших будується через точки, що належать поверхні);
В.2.3. Площина загального положення і поверхня загального вигляду:
В.2.3.1. – Використовуємо посередники – площини окремого положення, що під час перетину з
поверхнею дають найпростіші лінії перетину з поверхнями (кола, трикутники, багатокутники);
В.2.3.2. – Перетворенням (заміною площин проекцій) площини загального положення в площину
окремого положення переходимо до В.2.2.
В.3. – Побудова ліній перетину двох поверхонь:
В.3.1. – Обидві задані поверхні окремого положення (прямі призми або циліндри, вісі або ребра
яких перпендикулярні площинам проекцій) – без використання посередників, тому лінія перетину на
двох проекціях або на одній із заданих виявиться слідом-проекцією поверхні, а на інших будується за
двома наявними проекціями поверхонь;
В.3.2. – Одна поверхня окремого положення, а інша загального вигляду (положення) – без
використання посередників, тому що на одній із проекцій лінія перетину виявляється через слідпроекцію поверхні окремого положення, а на інших проекціях ця лінія будується за належністю точок
лінії перетину іншій поверхні (загального положення);
В.3.3. – Обидві задані поверхні загального положення і вигляду:
В.3.3.1. – із використанням посередників (площин або поверхонь) за загальним алгоритмом;
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В.3.3.2. – без використання посередників, за допомогою методів перетворення епюру із зміною
загального положення поверхні до окремого, з наступним переходом до В.3.2.
3. Вибір варіанту розв’язання задачі залежно від виду і розташування геометричних фігур А і В.
4. Застосування алгоритму дій за обраним варіантом і розв’язання задачі шляхом графічних побудов.
5. Символічний запис алгоритму дій.
6. Контроль правильності розв’язання й якості виконання графічних побудов.
7. Визначення характеру лінії перетину геометричних тіл (плоска крива, просторова крива,
пряма лінія, ламана лінія, замкнутий контур чи незамкнутий) і прогнозування результатів виконання
побудов на подібних геометричних фігурах або відмінних варіантах.

В.1.1.

В.1.2.

В.1.3.
Рис.2. Приклади розв’язання задач за алгоритмом ООД
У представленому на рис.1 графі ООД з розв’язання задач щодо графічної побудови
ліній перетину просторових геометричних об’єктів встановлені наступні міжпредметні
зв’язки нарисної геометрії з аналітичною геометрією, стереометрією, з математичною
логікою, з технічним кресленням та дисциплінами, що використовують зображення
поверхонь і площин та їхній перетин у деталях машин і механізмах.
Нами запропоновано такі типи і види завдань і самостійної роботи студентів у
процесі вивчення та засвоєння графічних дисциплін (рис.3). Тренувальні завдання 1
етапу розробляються на основі цілей навчання з основних навчально-цільових питаннь
тем дисципліни і виконуються на початковому рівні засвоєння тем. За нашою схемою
це: графічні вправи, задачі з чітким алгоритмом розв’язання, термінологічні диктанти,
картки програмованого контролю знань, повідомлення студентів з окремих питань теми,
читання креслень. Сітка завдань тренувального характеру може бути доповнена
задачами 2 етапу із нечіткими алгоритмами, комбінованими задачами, розв ’язання яких
проводиться на пошуковій основі, що створює ефективні можливості формування
продуктивного мислення. Але розв’язання таких задач можливе лише за умов
накопичення досвіду із розв’язання задач 1 етапу. Цікавим є також вирішення ситуаційілюстрацій, ситуацій-вправ.
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Рис.3. Модель системи завдань з графічних дисциплін
Підсумкові завдання розробляються з ключових питань окремих тем і за показниками
успішності досягнення їхніх цілей. Вони містять психологічний заряд формування
професійного мислення і мотивації.
Пошук можливостей вирішення таких завдань базується на геометричних уявленнях або
на абстрактно-логічному аналізі. До початку виконання цих завдань студенти вже вивчили
тему, виконали певний обсяг задач із застосування знань в стандартних і нестандартних
внутрішньо-предметних умовах. Нині необхідним стало творче перенесення знань і вмінь у
нестандартну міжпредметну ситуацію. Набір підсумкових завдань включає соціальні
аспекти щодо емоційно-ціннісного ставлення до дійсності. Алгоритми вирішення таких
завдань створюються самими студентами в атмосфері співпраці з викладачем.
Зміст комплексних завдань ґрунтується на конкретному матеріалі, що об’єднує
підсумкові знання кількох тем і навчальної дисципліни взагалі. Цілі комплексних завдань
адекватні цілям навчальної дисципліни „Нарисна геометрія і креслення” і процес їхнього
досягнення вбачається нами саме через встановлення і реалізацію наступних етапів їхнього
становлення та розвитку. Оскільки навчальна дисципліна „Нарисна геометрія і креслення”
вивчається впродовж 4 семестрів, її змісту притаманні всі ознаки (властивості) наступності:
багатоаспектність, багатокомпонентність, багатофакторність. Тому в якості комплексних
нами обрано декілька видів завдань: виконання 4 контрольних робіт (1 раз у семестр перед
підсумковим заліком чи екзаменом); складання письмового екзамену з нарисної геометрії
(екзаменаційний білет складається з трьох завдань, що охоплюють всі аспекти дисципліни);
виконання робочих креслень оригінальних деталей із вибором ступеню точності їхнього
виготовлення та технології обробки поверхонь; виконання і читання складальних креслень
вузлів з натури та за+++++++
робочими кресленнями деталей; виконання й читання будівельних
креслень з елементами архітектури і дизайну; ділові ігри.
Успішне вирішення студентам комплексного завдання свідчить про досягнення цілей і
тому необхідність у проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) зникає. Ці
завдання включають систему проблемних ситуацій, для розв’язання яких необхідно вміти
формулювати проблеми, висувати гіпотези, розробляти плани (алгоритми) їхнього
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доведення, використовувати для розв’язання елементи теорії розв’язання винахідницьких
задач (ТРВЗ) за алгоритмом розв’язання винахідницьких задач (АРВЗ). АРВЗ включає такі
етапи (за Г.С. Альтшулером): аналіз завдання; аналіз моделі завдання; визначення ідеального
кінцевого результату і можливих протиріч; мобілізація і застосування предметних ресурсів;
застосування інформаційного фонду; зміна і (або) заміна задачі (завдання); аналіз способу
усунення протиріч; застосування одержаної відповіді; аналіз процесу розв’язання задачі.
Під час виконання комплексних завдань діяльність студента має репродуктивний,
пошуковий та евристичний характер. Особливе місце серед них посідають ті завдання, що
відображають процес активізації пізнавальної діяльності через застосування технологій
активного навчання (ТАН), а саме ділові ігри, рольове розігрування, ігрове проектування,
імітаційний тренінг, різновиди конкретних ситуацій (ситуація-проблема, ситуація-оцінка),
дискусії тощо. Для створення умов близьких до виробничих однією з продуктивних форм є ділові
ігри, які є симбіозом багатьох видів завдань ТАН.
Висновки. Запропонована система завдань і задач дає можливість: визначати обсяг
навчального матеріалу для засвоєння студентами; коригувати зміст окремих масивів навчального
матеріалу; встановити поетапний приріст графічних знань і умінь в єдиній канві з природничоматематичними та спеціальними дисциплінами; розвивати загальнонаукові й творчі вміння, а саме:
конспектувати і виконувати реферати, розрізняти об’єкти вивчення, виводити алгоритмічні описи і
забезпечувати їхній перехід до нових умов; систематизувати предметні знання, розвивати предметні
вміння та моделювати професійну діяльність; бути єдністю взаємодоповнюючих і коригуючих
компонентів, що функціонують для досягнення цілей графічної підготовки; реалізувати
індивідуальний підхід до навчання студентів та колективний характер навчального процесу у ВНЗ.
Подальшу роботу ми вбачаємо у вдосконаленні змісту графічних й інших завдань, розробці
алгоритмічних приписів та методичних рекомендацій щодо їхнього виконання.
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Н.Б. Чорна
м. Вінниця
РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
На сучасному етапі вирішення соціально-економічних та політичних проблем потребує
удосконалення професійна підготовка педагогічних кадрів. Її метою є формування готовності
майбутніх вчителів до самостійної творчої активності, здатності розв’язувати практичні
завдання у професійній діяльності, виявляти знання та вміння, яких вимагає життя.
Важливою їх складовою є вміння планувати, організовувати та контролювати власну
діяльність, що становить основу формування якісних властивостей самостійності та її
складових, зокрема, ініціативності, критичності, допитливості і незалежності. У зв’язку з
цим пошуки в рамках теорії і практики професійної освіти спрямовані на віднайдення

487

складних умов, що максимально стимулювали б до розвитку професійних педагогічних
умінь та навичок студентів педагогічних закладів.
Проблема розвитку самостійності розглядалася у різні історичні періоди зарубіжними та
вітчизняними філософами, психологами і педагогами-музикантами. Так, вимоги до вмінь
педагога пробуджувати самостійність висловлювали Сократ, Я. Коменський, Г. Сковорода,
К. Ушинський, В. Сухомлинський, Г. Нейгауз, А.П. Щапов та інші. Аналіз наукових джерел
дає підстави стверджувати, що проблема формування самостійності в процесі фахової
музично-інструментальної підготовки майбутніх вчителів початкових класів є актуальною.
Говорячи про самостійність педагога-музиканта ми зосереджуємо увагу саме на
виконавському аспекті, як основі самостійної професійної діяльності.
Виконавська культура вчителя відбиває не лише його музично-технічну підготовку, а й
також його естетичний смак, широту кругозору, готовність до музично-освітньої діяльності,
знання загальних закономірностей музичного мистецтва, а також здатність до самореалізації
в художньо-творчій діяльності .
Для реалізації зазначених завдань потрібні спеціальні професійні знання, вміння та
навички. Студенти факультету початкового навчання мають набути їх у процесі занять із
основного музичного інструменту. Поруч з такими музичними дисциплінами, як сольфеджіо,
хоровий клас, диригування, методика музичного виховання, основний музичний інструмент
займає одне з провідних місць. Саме під час роботи над музичними творами відбувається
формування самостійності та пробудження пізнавальної активності .
Адже самостійна робота – це пізнавальна діяльність студентів, мета якої систематичне та
цілеспрямоване опанування виконавськими знаннями, вміннями та навичками. Самостійна
робота студентів має бути організована на науковій основі і здійснюватись
найраціональнішими способами. Формувати уміння і навички самостійної роботи слід уже з
перших днів перебування студента у вищому закладі освіти, коли вчорашній абітурієнт
переживає особливий період соціально-професійної адаптації. Саме в цей період варто
ознайомити студентів з вимогами до самостійної роботи і раціональними способами її
виконання. Студенти повинні знати умови високої продуктивності розумової праці, роль і
місце самоосвіти і самовиховання у становленні особистості майбутнього спеціаліста, уміти
правильно організувати свій режим дня, розподілити бюджет часу.
Одним із шляхів творчого підходу до занять з основного музичного інструменту є
проблемне навчання. Тобто, з боку викладача перед студентом повинні ставитися
перспективні пізнавальні задачі, які активізують процес його мислення, викликають
зацікавленість до музично-виконавської роботи. Постановка перспективних пізнавальних
задач сприяє створенню і усвідомленню кінцевої мети. Процес самостійного опанування
музичного і теоретичного матеріалу повинен бути скерований викладачем з основного
інструмента на заняттях, успішність яких в значній мірі залежить від цілеспрямованості
кожного уроку. Методично грамотно побудоване заняття сприяє розумовій активізації
студента та забезпечує свідоме виконання завдання.
Навчально-виконавська програма, запропонована для студентів факультету підготовки
вчителів початкових класів передбачає ознайомлення студентів з музичними творами різних
жанрів, художніх стилів та епох, що сприяє їхньому всебічному розвитку, формуванню
їхнього художнього смаку, розвитку відчуття стилю. Одним із важливих моментів в процесі
музично-інструментальної підготовки студентів постає майстерність добору репертуару
викладачем. Серед творів, запропонованих загальною програмою, викладач повинен
добирати такі, які відповідають технічним та художнім можливостям конкретного студента.
Слід обов’язково враховувати рівень його загальної обдарованості, музичних та фізичних
даних, специфічної підготовки. Адже серед студентів є такі, що не мають закінченої
середньої музичної освіти, і такі, що навчалися на музично-педагогічних відділеннях
педагогічних училищ. Крім того, необхідно враховувати схильності, уподобання і навіть
характер студента. Функції викладача-музиканта в формуванні музично-виконавських
навичок студента в процесі його роботи над музичним твором змінюються в залежності від
рівня обдарованості та підготовленості вихованця. Мова йде про певну організацію
педагогічного процесу, при якій індивідуальність студента отримає можливість найбільш
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повного розкриття та про керівництво самостійною роботою студента шляхом
індивідуально-спрямованого планування її.
Самостійна робота студента в класі основного музичного інструмента – складний
процес, який вирізняється своєю різносторонністю та багатоплановістю. В значній мірі вона
залежить від складності музичного твору, його змісту та з техніки виконання. Під час
вивчення студентами музичних творів постає цілий ряд проблем та нерозривно пов’язаних
між собою завдань. Адже, працюючи над виконанням музичного твору, студент повинен
проникнути в дух творчості композитора та його епохи, усвідомити художній образ. Лише
зрозумівши художній образ, студент зможе розкрити для себе зміст та поетичну сутність
музики, визначити усі її музично-теоретичні позиції і лише тоді досконало відтворити
музичний текст. Мета роботи над музичним твором – змістовне, яскраве, технічно досконале
виконання.
Вивчення музичного твору становить єдиний цілісний процес, у якому можна визначити
декілька етапів:.
1. Ознайомлення з музичним твором; виявлення характерних особливостей характеру,
стилю, художніх завдань; розбір нотного тексту.
2. Подолання технічних труднощів, пов’язаних з виконанням, та реалізацією
виконавського задуму.
3. Поєднання окремих елементів музичної тканини у єдине ціле; відчуття загальної лінії
розвитку музичного твору; виконавська яскравість.
При самостійному ознайомлені з новим музичним твором доцільно порадити вивчити
певну літературу (не лише музикознавчу, але й художню), яка допоможе проникнути в дух
конкретної музичної епохи, та ознайомитись з біографічними відомостями про композитора,
його творчим доробком. Рекомендується залучати допоміжні види мистецтва: так, вивчаючи
музику Й.С. Баха та Г.Ф. Генделя, слід використовувати живописні твори епохи барокко, які
демонструють її динамізм та драматизм. При інтерпретації нескладних прелюдій К. Дебюссі,
побудованих на коротких наспівах та суцільній грі мінливих гармоній, доцільно
ознайомитись з технікою митців- імпресіоністів тощо.
Дуже важливим аспектом у самостійній підготовці студента постає уміння аналізувати
не тільки зміст, а й форму музичного твору. Визначення жанру, його побудови (мініатюра,
двочасна або трьохчасна форма, сонатна форма та інші) ставить певні творчі завдання перед
студентом.
У процесі ознайомлення з музичним твором важливо використовувати слухання
аудіозапису, а також інших виконавців творів даного композитора. Слухання фортепіанної
музики у якісному виконанні та співставлення різних інтерпретацій дає студенту значну
користь та можливість удосконалювати гармонічний слух, художній смак. Після
прослуховування необхідно проаналізувати та визначити характерні особливості твору:
гармонію, мелодію, поліфонію, фортепіанну фактуру.
Музично-виконавська культура, що базується на творчому тлумаченні твору, висуває
чіткі вимоги до точного відтворення авторського тексту. Грамотний, музично-усвідомлений
розбір створює необхідні передумови для подальшої самостійної роботи. Уважне ставлення
до тексту передбачає сумлінне виконання авторських поміток та вказівок. Основні принципи
методики розбору нотного тексту – це виховання свідомого ставлення до тексту, уміння не
тільки бачити усі позначки в нотах, але відчувати їх музичний зміст.
Важливим етапом роботи є самостійна інтерпретація музичного твору, яка розвиває
творче мислення, розкриває виконавську індивідуальність. У роботі над інтерпретацією
музичного твору великого значення набувають навички усвідомлення і відображення
інтонаційного змісту, від розвитку яких залежить уміння змістовного виконання музики.
Інтонація як осмислене звучання акорду, інтервалу, окремого звуку складає мову музики.
Тому, визначивши інтонаційні опори фраз, виконавець точніше розкриває сутність
музичного змісту. До цього процесу залучаються знання, отримані студентом в процесі
опанування суміжними дисциплінами. Так, інтонація і типи мелодичного руху вивчаються в
курсі аналізу музичних творів.
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Фразування – одна з найскладніших проблем, що вирішує студент у самостійній
інтерпретації музичного твору. Знаки ліг не завжди точно відтворюють початок і кінець
музичних фраз. Під час виконання музичної фрази слід пам’ятати, що її оточують інші, з
якими вона обов’язково повинна узгоджуватись, головне при фразуванні – прагнути досягти
природності і безпосередності, схожих на людське дихання.
Оволодіння гарним звуком – це перша і найважливіша передумова з-поміж багатьох
технічних завдань, які повинен вирішувати студент у процесі створення музичного образу.
Для досягнення повного, м’якого і наспівного фортепіанного звука необхідна тривала,
наполеглива робота, яка пов’язана із слуховими уявленнями виконавця. Найкращий звук той,
який оптимально відтворює зміст певного музичного твору.
У процесі роботи над звуком у деяких музичних творах особливого значення набуває
робота над мелодією. Мелодія – визначальний голос музичної тканини, думка, рух і душа
музичного твору.
Першоджерелом мелодії дослідники вважають людську мову, людський спів. Тому
професійному виконавцю необхідно прагнути досягти наспівного звука, враховуючи те, що
мелодія – послідовність взаємопов’язаних звуків, які становлять образно-змістовну єдність.
Для студентів при підготовці до самостійного виконання музичних творів важливо
навчитись вибирати основний темп. Головна і найпоширеніша вада молодих виконавців –
відсутність відчуття єдиного темпу на протязі усієї композиції. Гучна динаміка часто-густо
призводить їх до підсилення темпу, а тиха – навпаки, до його уповільнення. І те, і інше
порушує плавність музичного руху. Під час роботи над окремим музичним твором треба
усвідомлено шукати шляхи виразності ритму і темпу. Повинні завжди панувати гармонія,
співвідношення та узгодження всіх складових ритму. Ще Г.Нейгауз для оволодіння
ритмічною структурою музики радив студентам виконувати роль диригента: поставити ноти
і подумки продиригувати твір від початку до кінця, уявивши чуйний симфонічний оркестр.
Така гра полегшує процес оволодіння темповою стороною твору.
Динаміка є одним із найважливіших виразних засобів музики, який сприяє створенню
виконавцем більш яскравого художнього образу. Шкала динамічних градацій нескінченна, її
різнобарвність залежить від тонкості сприймання образного змісту та майстерності
виконавця. Формальне виконання відтінків не відображає дійсну виразність музичних творів.
Щоб уникнути подібних явищ, важливо розкрити значення динамічних вказівок, виходячи із
змісту музики, тоді природньо виникне потрібний нюанс і виконання буде більш
яскравим.Уміння виконувати музику у тихій динаміці є одним із складових музичновиконавських навичок. Загальновідомо, що голосна гра заважатиме повноцінному
інтонаційному втіленню і сприйманню інтонацій. Максимальна зосередженість найкраще
досягається у тихому звучанні.
Для самостійного виконання студентам слід добирати твори з яскравою гомофонногармонічною фактурою, які далі зустрічаються в їх майбутній музично-педагогічній
діяльності. У співвідношенні мелодії та супроводу слід навчитись вірно знаходити динамічну
дистанцію, яка дозволяє інтонувати довгу мелодію без перешкод і відтворювати її
тембральне багатство.
Питання педалізації – одне з найскладніших у формуванні музично-виконавчих навичок.
За допомогою педалізації можна підкреслити або, навпаки, приховати певні ритмічні і
гармонічні моменти. Головна порада полягає в тому, що під час вивчення твору педаль слід
використовувати вже на етапі оволодіння нотним текстом. Саме тоді вона буде відчуватись
його складовим компонентом також.
Під час роботи над музичним твором студент за допомогою отриманих виконавських
навичок та умінь реалізовує свої внутрішні почуття, змістовність та глибина яких
визначаються широтою його власного естетичного досвіду. Самовиражаючись у художньоестетичному плані через музичну інтерпретацію, поступово майбутній педагог-музикант
опановує умінням адекватного розуміння і втілення художнього змісту музики.
Практика засвідчує, що в процесі музично-інструментальної підготовки майбутніх
вчителів завдання викладача основного музичного інструменту полягає в тому, щоб шляхом
глибокого аналітичного ставлення допомогти студенту розкрити та усвідомити його
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внутрішній потенціал, а також особистим професійним досвідом направляти студента на ровиток
самостійності. Студент повинен працювати над підвищенням своїх професійних знань та умінь,
спираючись на сучасні наукові досягнення музичної педагогіки, турбуватися про рівень своєї
загальної культури. Самостійність та самовдосконалення – це обов’язкові умови досягнення
професіоналізму та виховання готовності до музично-освітньої роботи в школі.
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УДК 377
Р.В. Шаран
м. Хмельницький
ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ХХІ столітті людська цивілізація вступила в нову епоху свого розвитку – епоху
інформаційного суспільства, що характеризується розгортанням новітньої інформаційнотелекомунікаційної революції, швидким поширенням інформаційних технологій,
глобалізацією суспільних процесів, міжнародною конвергенцією й багатопрофільною
кооперацією. Формується нове глобальне інформаційно-комунікаційне середовище життя,
освіти, спілкування й виробництва, що одержало назву інфосфера. Формується нова
інформаційна парадигма суспільного розвитку. Організаційно-технологічною основою
інформаційного суспільства є глобальні інформаційні мережі, ядро яких становить Інтернет.
У сучасних умовах найважливішим ресурсом економіки виступають передові наукові
знання й інформаційні ресурси. Вся структура суспільства, всі складові його елементи
(технологічні, організаційні, економічні, соціально-психологічні, тощо) починають
перебудовуватися в напрямку, що найбільш ефективно дозволяє працювати з інформацією.
Суспільна значимість усе більше й більше ототожнюється з інформаційною значимістю.
Телекомунікаційна революція створює надзвичайно нові сприятливі можливості для
формування й розвитку мережевих структур у різних сферах громадського життя,
включаючи політику, економіку, науку, освіту, культуру, побут, безпеку. Вводиться поняття
«стиль життя з Інтернет» (Internet Lifestyle). Нові умови суспільного розвитку вимагають
підготовки нових фахівців, і, насамперед в економіці, вимагають використання нових
сучасних технологій навчання, адекватних вимогам інформаційного суспільства [2, c.18].
Розвиток глобальної комп’ютерної мережі Інтернет відкрив нові перспективи
еволюційного вдосконалення світової освітньої системи. Сьогодні традиційні методи освіти
доповнюються новими методами навчання, заснованими на використанні мережі Інтернет,
електронно-комп’ютерних мереж і телекомунікаційних засобів. Дистанційна освіта,
теленавчання, засновані на використанні комп’ютерних Інтернет-технологій, виконують ряд
нових функцій і вимагають реалізації певних принципів, серед яких важливе значення має
принцип розподіленого співробітництва, інтеграції, входження у світове мережеве
співтовариство.
У сучасних умовах виникає необхідність формування гнучкої розподіленої системи
безперервної освіти, за допомогою якої людина може мати доступ до світових ресурсів
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інформації та до баз даних, безупинно протягом життя підвищувати свої професійні навички
і, яка дозволяє людині бути професійно мобільною і творчо активною.
Переваги розподіленого дистанційного навчання обумовлені його новими функціями,
розширенням можливостей і сервісу надання освітніх послуг людям, розподіленим по різних
сегментах ринку й територіям, а також використанням системи гнучкої безперервної освіти,
гнучких графіків проведення занять у синхронному й асинхронному режимі. Основною
особливістю гнучких режимів навчання є те, що вони не так жорстко регламентують часові й
просторові рамки проведення занять і спілкування між викладачами й студентами. Це
дозволяє викладачам і студентам більш гнучко планувати час навчання й навчальний процес.
Особливо це важливо для студентів-заочників і студентів, які навчаються у філіях
університетів в інших містах.
Дистанційне навчання в мережі Internet є одним з напрямів освіти на сучасному етапі, що
найшвидше розвиваються. Наявні можливості апаратно-програмного забезпечення сучасних
комп’ютерів і Web-серверів дозволяють розробляти інтерактивні програми для одержання
освіти за допомогою глобальної мережі. Базуючись на Інтернет-технологіях, дистанційне
навчання розширює свої можливості й розглядається як перспективна система навчання, що
становить синтез технологій конкретного навчання, телебачення й міжнародної мережі
Internet. Даний новий вид навчання не тільки сприяє інтенсифікації поширення знань для
широкого кола потенційних студентів, але й активно формує ринкове середовище навчання з
потенційних споживачів нових знань і технологій.
Більш за все переваги дистанційного навчання проявляються у викладанні гуманітарних
дисциплін (соціології, політології, економіки тощо), що зумовлено можливістю гнучко
поєднувати теорію й практику, використати свіжу інформацію для ілюстрації теоретичних
положень й аналізу сучасної ситуації. Нова технологія припускає використання також
електронної пошти й телебачення як форми контакту студентів з викладачем у сполученні з
очними учбово-консультаційними заняттями.
Дистанційна освіта – це засіб, при якому учні перебувають на відстані від творця
навчальних матеріалів; студенти можуть навчатися в будь-якому місці на вибір (вдома, на
роботі, у навчальному центрі) без безпосереднього контакту із викладачем. Дистанційне
навчання на основі Інтернет-технологій є сучасною універсальною формою професійної
освіти, орієнтованої на індивідуальні запити тих, кого навчають і їхню спеціалізацію, воно
також дає можливість тим, кого навчають, безупинно підвищувати свій професійний рівень
із урахуванням індивідуальних особливостей. У процесі такого навчання студент певну
частину часу самостійно освоює в інтерактивному режимі учбово-практичні матеріали,
проходить тестування, виконує контрольні роботи під керівництвом викладача,
здійснюваного за допомогою мережі Інтернет й інших засобів комунікацій.
Історично дистанційна освіта (ДО) пройшла через такі етапи [1, c. 15]:
1. Використання однієї технології й відсутність безпосередньої взаємодії між викладачем
і студентом. Типовим прикладом є заочне навчання – навчання за листуванням.
2. Інтегрування різних технологій, наголос на однобічний потік інформації й на
самонавчання; використання т’ютора для взаємодії зі студентами. Типовий приклад –
відкриті університети.
3. Широке використання двохсторонніх комунікаційних технологій для взаємодії
викладача зі студентами й студентів між собою. Приклад – розподілені системи дистанційної
освіти, що використовують Інтернет.
Є кілька моделей дистанційного навчання, що представляють ДО як систему
взаємозалежних компонентів. Розглянемо дві найбільш популярні моделі. Перша модель
описана в книзі Michael Moore “ Distance education: A systems view” [4 c. 26]. У цій моделі
потреби студентів і специфіка організації (місія, експертиза, філософія) породжують рішення
відносно розробки курсів. Дизайн курсів здійснюється спеціальними командами, що
поєднують фахівців в області розробки навчального процесу, фахівців в області графіки,
продюсерів, програмістів, фахівців з оцінки ефективності навчання й т.д. Можливості
студентів і педагогічні принципи спричиняють вибір технології. У навчальні курси
вбудовується система взаємодії студентів один з одним, з викладачами й експертами, з
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адміністратором, і т.д. Особлива увага приділяється природі навчального середовища й
передбаченню потенційних проблем, обумовлених її специфікою, – наприклад, “ефект
самотнього студента”. Всі елементи, представлені в описаній вище моделі, є
взаємозалежними, і всі вони є істотними для використання в дистанційній освітній системі.
Інша модель була розроблена Tony Bates й описана в його книзі “Technology, Open
Learning and Distance Education” [5, c.12]. Ця модель називається ACTIONS (дії) і призначена
для прийняття рішень в області дистанційної освіти, особливо для вибору технологій.
Модель одержала назву за заголовних буквах слів, що виражають наступні критерії:
 Access (Доступність) – Наскільки технологія, що використовується, доступна для
студентів?
 Costs (Витрати) – Яка структура витрат на використання технології? Які витрати на
одного студента?
 Teaching and Learning (Викладання й навчання) – Які види навчання необхідні? Який
педагогічний підхід реалізує їх щонайкраще? Які найбільш ефективні технології для обраної
методики викладання й навчання?
 Interactivity and User-friendliness (Інтерактивність і легкість у використанні) – Яка
інтерактивність обраної технології? Як вона може бути реалізована?
 Organizational issues (Організаційні питання) – Які організаційні бар’єри на шляху
впровадження обраної технології? Як вони повинні бути переборені? Які зміни в організації
будуть потрібні для цього?
 Novelty (Новизна) – Наскільки нова обрана технологія?
 Speed (Швидкість) –
Наскільки швидко можуть бути підготовлені курси з
використанням цієї технології? Наскільки швидко можуть бути внеснені в них зміни?
Особливе місце посідають технології дистанційної освіти для економістів. Електронні
засоби спілкування, мультимедіа на основі Інтернет-технологій, електронні вступні й
проміжні курси з економіки є важливими засобами не тільки у викладанні сучасної
економічної теорії в університетах України й інших країн, але й сприяють розвитку
співробітництва між ними. Оболонка електронного курсу має наступні інструменти
одержання інформації й спілкування: дошка оголошень, електронна пошта, електронна
конференція, обмін файлами, віртуальний клас, бібліотека web-сайтів.
Ці нові засоби формують високі мотивації у викладачів й у студентів під час навчання,
розширюють можливості комунікації й співробітництва, формують нові потреби в одержанні
свіжої інформації, формують навички систематизації інформації, пошуку й відбору
потрібних даних, сприяють підвищенню ефективності викладання і якості засвоєння
студентами навчального матеріалу. Важливе значення має також формування в учасників
навичок роботи в мережі Інтернет і спілкування у віртуальному середовищі світового
мережевого співтовариства.
Електронний підручник, засоби мультимедіа, інструменти оболонки курсу дозволяють
представляти навчальний матеріал у найбільш наочній формі, що сприяє його кращому
засвоєнню студентами, а також дозволяють студентові бути співучасником процесу
керування навчальним процесом, потоком навчальної інформації, що підвищує ступінь його
інтерактивності. Акцент повинен робитися на самостійну роботу студента з навчальним
матеріалом, але при цьому навантаження на викладача не знижується, а збільшується за
рахунок зростання керуючої й контрольної функції, попередньої підготовки завдань,
проведення додаткових консультацій з дистанційного навчання. У студентів змінюється
також психологія сприйняття навчального матеріалу й відношення до процесу навчання –
студенти проявляють більшу ініціативу, інтерес, самостійність, організованість.
Такі електронні засоби спілкування, як «електронна пошта», «обмін файлами»,
дозволяють розширити канали комунікації й підвищити оперативність в одержанні,
відправленні й обміні потрібної інформації. Під час використання такого інструмента, як
«електронна конференція», з’являються додаткові можливості розподіленого он-лайнового
співробітництва як між викладачами, так і між студентами різних вузів у сфері навчання й
спільної науково-дослідної роботи.
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Інтернет є сховищем постійно обновлюваних інформаційних ресурсів з економічних
наук. З його допомогою можна опанувати самі новітні методиками викладання. В Інтернеті
можна знайти інформацію про дослідження, гранти, стипендії, інформацію з найбільш
актуальних проблем економіки й викладання економічних дисциплін. Якщо Ви хочете
одержати систематизовані знання в якій-небудь сфері, то Інтернет може бути
найефективнішим (як з погляду мінімізації витрат часу й грошей, так і з погляду одержання
потрібних знань у потрібному обсязі) засобом досягнення цієї мети.
За допомогою Інтернету можна довідатися про наукові конференції й семінари, а також
ознайомитися з їхніми матеріалами. За допомогою Інтернету ви можете опублікувати ваші
наукові й навчально-методичні розробки.
Системи пошуку інформації в Інтернеті полегшують завдання одержання необхідної
інформації. Інтернет може бути найефективнішим засобом здобуття нових знань. З його
допомогою можна познайомитися з новими методиками викладання економічних дисциплін,
що дозволяють використати навчальні ігри у різних галузях економічних наук, інтерактивні
програми, що моделюють економічні процеси, комп’ютерні вправи, тестування й
самотестування тощо. В Інтернеті можна знайти електронні версії економічних журналів і
газет. Є безліч періодичних видань, що існують тільки в електронній формі і їх кількість
постійно збільшується. Знайомлячись в Інтернеті з новинами в сфері економіки, можна
довідатися, як оцінюють ці новини провідні вчені – економісти.
Обмін інформацією й публікації результатів досліджень в Інтернеті створюють
можливість спільних наукових досліджень учених, що мають спільні нтерес, незалежно від
того, у якій країні розташовані наукові й навчальні організації, в яких вони працюють.
Активне застосування Інтернет-технологій для дистанційного навчання фахівців вищої
кваліфікації, і, насамперед, економістів, дозволить значною мірою вдосконалити й обновити
систему класичної університетської освіти України для економістів, підвищити якість
одержуваних студентами знань і зробити її відповідною сучасним світовим стандартам й
адекватною вимогам інформаційного суспільства [3, c. 17].
На основі Інтернет-технолгій, дистанційного навчання виникає реальна можливість
створення єдиного розподіленого он-лайнового освітнього співтовариства (групи
співтовариств, сегментованих за професійними інтересами або іншими ознаками, наприклад
викладання економіки) освітніх установ України (а в перспективі й країн ближнього й
далекого зарубіжжя) і їхню інтеграцію в єдиний освітній Інтернет-простір (національний й
міжнародний).
У цілому Інтернет-технології, електронні засоби комунікацій дозволяють перейти на
новий етап розвитку розподіленого співробітництва й інтеграції університетів в
організаційній, учбово-методичній і науково-дослідній областях як різних регіонів України,
так і країн СНД. У цьому зв’язку можна говорити про формування на локальному,
регіональному, міжрегіональному, національному й міждержавному рівнях розподіленого
освітнього Інтернет-співтовариства.
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Т.О. Шаргун
м. Львів
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ
СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
У Національній доктрині розвитку освіти в Україні [6] вказано, що державної підтримки
вимагає навчання здібних та обдарованих учнів і студентів. Створення умов для розвитку
обдарованих дітей та молоді включено у пріоритетні напрями національної освіти. Це
забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей
та обдаровань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу. З цією метою
передбачається оновлення змісту й методичного забезпечення, індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої учнівської і студентської молоді, залучення її до наукової
діяльності тощо.
Основними напрямами досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні [7] у
розділі “Вища освіта” виділено особливості навчальної роботи з обдарованими студентами.
У галузі психолого-педагогічних наук досліджуються психологічні основи розвитку обдарованості і формування світоглядних установок обдарованої особистості, розробляються
методи виявлення й підтримки молоді з різними типами обдарованості, а також методичні
засоби діагностики та розвитку обдарованої особистості на різних етапах життєвого циклу,
соціальні технології роботи з обдарованою молоддю та питання інформаційно-психологічної
безпеки творчої особистості та творчих процесів. Однак переважна більшість цих розробок
пов’язана з суто психологічними дослідженнями і вимагає логічного продовження, розвитку
й конкретизації в педагогічних дослідженнях.
У світовій системі освіти на сучасному етапі виділилися глобальні тенденції, зокрема
посилення уваги до навчально-організаційних заходів, спрямованих на задоволення різнобічних інтересів, на розвиток здібностей особистості, що зумовило підвищений інтерес до
обдарованої молоді. Принципово важливою є потреба особистості в реалізації власної
освітньої програми, «освітньої траєкторії», що можливо в межах гнучких, адаптивних систем
освіти, які передбачають можливість швидкої професійної переорієнтації, підвищення
кваліфікації, саморазвитку [11, с. 241].
Суперечності між сучасними вимогами суспільства до інженера та рівнем його
підготовки у вищому навчальному закладі, між науково обґрунтованими положеннями щодо
підготовки обдарованих студентів та нерозробленістю конкретних методик їх реалізації ставлять проблему дослідження змісту та форм навчальної роботи з обдарованими студентами у
технічних університетах з урахуванням особливостей конкретної галузі, наприклад
залізничного транспорту.
У психолого-педагогічній літературі досліджувалися питання роботи з обдарованою молоддю та
психології обдарованості (В.М. Слуцький, Л.П. Смолінчук, Н.С. Лейтес, Д.В. Ушаков, А.І. Савенков,
В.Д. Щадриков, В.О. Моляко, М.А. Холодная); креативної акмеології (В. Гладкова, Н.Ф. Вишнякова);
концепції креативності (Е.П. Торренс); розвитку творчої особистості (К. Левін, А. Маслоу, К. Роджерс,
Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, К.К. Платонов, Н.В. Кузьміна, С.О. Сисоєва, К.М. Горбунова); підготовки гуманітарно-технічної еліти (Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов,
О.І. Ігнатюк, Є.В. Охотский) та інші.
При безумовній важливості цих досліджень ступінь розробки проблеми навчальної
роботи з обдарованими студентами у технічних університетах є недостатнім, вимагає обгрунтування її змісту та форм з урахуванням нових підходів у педагогічній науці. Більшість
педагогічних досліджень організації навчальної роботи з обдарованою молоддю присвячена
загальноосвітній школі та класичним університетам, і має психологічне, а не педагогічне
спрямування.
Метою даної статті є обгрунтування доцільності навчальної роботи з обдарованими студентами технічних університетів у формі вивчення спеціальних дисциплін іноземними
мовами.
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На наш погляд, це поняття обдарованості в умовах технічних університетів слід
трактувати значно ширше. Зокрема, обдаровані студенти, схильні до наукової роботи,
повинні вміти грамотно працювати з Іноземними літературними джерелами принаймні
кількома найуживанішими мовами (англійська, німецька, російська, французька тощо), а
також уміти використовувати електронні іншомовні тексти.
Від цього значною мірою залежить їхня професійна компетенція, ерудиція, вміння
орієнтуватися у ключових проблемах професійної діяльності. Тому, під навчальною роботою
з обдарованими студентами ми розуміємо роботу не лише на основі профільних
дисциплінам, а й інших, вибір яких залежить від конкретних умов та здібностей окремих
студентів, їхніх нахилів та потреб.
Розвиток інженерної освіти передбачає підготовку високоосвіченої всебічно розвиненої
особистості з фундаментальною професійною освітою, загальною та професійною
культурою – представника національної гуманітарно-технічної еліти. Навчальний процес є
важливою ланкою формування такої особистості. Саме в технічних університетах в першу
чергу формується гуманітарно-технічна еліта і для її створення і розвитку необхідна
посилена увага до обдарованої студентської молоді [9]. Разом з тим, специфіка галузі
технічного університету, зокрема залізничного, вимагає урахування особливостей
майбутньої професійної діяльності студентів та відповідної спрямованості навчального
процесу.
Коли мова йде про підготовку представників гуманітарно-технічної еліти – майбутніх
керівників управління соціальними системами, перш за все мається на увазі не найліпша
професійна підготовка, тобто не елітна, а елітарна підготовка, де робиться наголос на
необхідності формування лідера з філософією глобальних поглядів, людини, яка
відповідатиме за долю колективу, держави, суспільства [4, с. 83]
На думку Л.П. Смолінчук, у процесі роботи з обдарованими дітьми постійно виникають
педагогічні й психологічні труднощі, зумовлені розмаїтістю видів обдарованості, які
включають вікову і приховану обдарованість, безліччю суперечливих теоретичних підходів і
методів, варіативністю сучасної освіти, а також надзвичайно малою кількістю фахівців,
професійно й особистісно підготовлених до роботи з обдарованими дітьми [10]: “творча
діяльність людини виявляється у здатності людини до створення нового, оригінального
продукту, пошуку нових засобів діяльності. Головною ознакою творчої особистості
вважаються її творчі якості, тобто індивідуально-психологічні особливості людини, які
відповідають вимогам творчої діяльності, є умовою її успішного виконання. Для творчої
особистості характерні стійка спрямованість на творчість в органічній єдності з високим
рівнем розвитку творчих якостей, що дозволяє їй досягти прогресивних, соціальне і
особистісно вагомих творчих результатів в одній або декількох видах діяльності” [8, с. 68].
Творчість – це складний процес, який неможливо здійснювати, не спираючись на
розуміння людини як особистості, як цілісного і системного утворення. Найціннішим,
особливо з погляду акмеології, є те, що людина – це саморегульована система, яка постійно
розвивається й удосконалюється. Для творчої людини характерне більш сильне, ніж для
більшості людей, прагнення до значущості власної особистості. Воно відповідним чином
виражається в підвищеній творчій, пізнавальній та інтелектуальній активності.
Креативна акмеологія виникла із взаємозв’язку акмеології та психології творчості. Цей
напрям уможливлює виділення творчого статусу особистості професіонала. Вона базується
на принципах і закономірностях психології творчості, враховує закономірності творчого
навчання та виховання майбутніх фахівців. На підставі взаємодії акмеології з психологією
особистості, психологією творчості та практичною психологією з’являється можливість
розробки акмеологічних технологій розвитку та самовдосконалення творчої індивідуальності, її особистісного зростання. Акмеологічна технологія спрямована на
прогресивний особистісно-професійний розвиток [2].
Як зазначає С.О.Сисоєва, “творчі можливості особистості проявляються в творчій
діяльності і взаємодії, визначають її успішність, пов’язані з усіма сторонами особистості.
Здібності відображають психічні процеси особистості, але це відображення, значною мірою,
коректується мотивами, інтересами, потребами особистості і її характерологічними
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особливостями. Саме тому в процесі дослідження процесу формування творчої особистості
учня необхідно враховувати не тільки творчі уміння і особливості психічних процесів, а й
спрямованість особистості на творчу діяльність, її характерологічні особливості, які без
сумніву проявляються в кожному акті творчого процесу і впливають на його результат. Крім
того, є дослідження, в яких доводиться необхідність вивчення соціальних факторів, які
суттєво впливають на рівень розвитку особистості не тільки в різних культурах, а й в умовах
однієї культури. В цьому контексті заслуговують на увагу дослідження, які показують різницю в інтелекті, що зумовлена місцем проживання дітей (місто-село), залежність рівня
інтелекту дітей від професії батьків, від роду занять батька, експериментальні дослідження
залежності інтелекту від освіти [8, с. 71].
На наш погляд, в організації роботи з обдарованими студентами доцільно інтегрувати
напрями педагогічних та психологічних досліджень, які стосуються розвитку творчої особистості та акмеології, з окремими методичними системами розвитку технічної обдарованості.
Як правило, ці напрями розглядають ізольовано: розвиток технічних здібностей обдарованого студента відбивається цілком незалежно від розвитку його інших даних, наприклад
обдарованості до засвоєння іноземних мов. А ці аспекти взаємопов’язані, і можуть суттєво
підсилити загальну ефективність підготовки майбутнього інженера.
Таким чином, ми припускаємо, що формування методичних систем навчальної роботи з
обдарованими студентами у технічних університетах на основі вивченні окремих навчальних
дисциплін з урахуванням особливостей професійної підготовки сприятиме підвищенню
професійної підготовки майбутніх інженерів.
Нами виявлено особливості навчальної роботи з обдарованими студентами у технічних
університетах залізничного транспорту, оскільки поруч з загальними напрямами такої
роботи, необхідно враховувати і специфіку майбутньої професії. Це стосується як
професійно орієнтованих дисциплін, так і гуманітарних. Наприклад, оволодіння
обдарованими студентами спеціальною літературою одночасно англійською та німецькою
мовами передбачає навчальну роботу в двох важливих напрямах: по-перше, розвиток
професійних здібностей та задоволення індивідуальних потреб студентів, по-друге –
розвиток знань та умінь з англійської та німецької мови з акцентом на опрацювання
спеціальної літератури.
Виявлення та організація навчання обдарованих технічно студентів, які одночасно мають
нахили і здібності до іноземних мов є головною особливістю їх навчання та зумовлює інші
особливості, пов’язані з віком, індивідуальними нахилами, специфікою майбутньої професій,
характером навчального процесу іноземних мов та професійно орієнтованих дисциплін, з
питаннями організації навчання тощо.
Розглянемо конкретизацію пропонованих теоретичних положень на прикладі вивчення
спеціальних курсів професійно орієнтованих дисциплін іноземними мовами.
На першому етапі підготовки важливо конкретизувати ціль – знайомство з підмовою
професійної галузі, на другому – засвоєння основ професійної підмови, прояв спроможності
виражати засобами мови основні поняття й процеси у певній галузі. Наступний етап веде до
оволодіння підмовою професійної галузі, виявлення можливостей користування нею у
визначених ситуаціях професійної сфери спілкування. Цей рівень підготовки також має за
мету оволодіння культурою орієнтування у іншомовних текстах та творення власних текстів
професійної спрямованості. Кінцевою метою навчання, певним ідеалом може вважатися
повне засвоєння навчального матеріалу, майстерність, що реалізується на рівні ефективного
користування іноземною мовою у професійно-значущих контекстах [3, с. 137].
Очікування певних результатів цільової підготовки студентів, що мають вивчати введені
спецкурси, формує певні завдання до їх побудови та змісту. Спецкурс ставить за мету
розширення практики самостійної перекладацько-реферативної роботи, вироблення навиків
самостійної обробки оригінальної професійної літератури, підготовки анотацій, проведення
реферативної роботи, удосконалення навиків навчальної комунікації з професійних тем,
вироблення навиків оформлення своєї навчально-творчої діяльності у вигляді підготовки та
захисту курсової роботи або доповіді. Необхідними для опанування спецкурсу є вміння
читати, перекладати, конспектувати, реферувати та анотувати фахову технічну, наукову,
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ділову та рекламну літературу; працювати з довідниковими посібниками іноземною мовою,
галузевими реферативними виданнями; виконувати переклади своїх висновків, резюме,
формулювань оглядового та описового характеру на іноземну мову; повідомляти іноземною
мовою про виконану роботу, її результати та свої висновки. Таким чином, формується
корпус знань основної термінології мікро мови фаху, граматичних, лексичних та сталевих
труднощів перекладу, специфіки обробки науково-технічної, економічної, ділової літератури
й особливостей структури та змісту вторинних наукових текстів; лінгвістичних особливостей
опису схем, графіків, креслень, які зустрічаються у профільній літературі; а також основ
усної професійно-спрямованої комунікації. Два спецкурси п’ятого року навчання
продовжують лінгвістичну підготовку студентів-спеціалістів, надаючи можливостей
досягнути базового рівня знань та вмінь усної та письмової ділової комунікації (ділова
кореспонденція, документація, комерційна термінологія, ділове партнерство тощо) та
поглибити лінгвістичну підготовку магістрів, враховуючи їх спеціалізацію – професійну сферу інтересів, з одночасним розширенням самостійної роботи та індивідуалізації при
опрацюванні матеріалів своїх наукових досліджень, написанні наукових праць, досягненні
автоматизму більшості здобутих мовних навиків тощо [1, с. 78].
Принципи формування змісту визначають основні напрями досягнення цiлi. Виявлено,
що науково обґрунтована сукупність принципів повинна задовольняти вимоги системи, що
має певну ієрархію, при цьому кожний з принципів повинен враховувати інші, тобто
реалізуватися тільки за умови здійснення всіх інших принципів.
 Багаторівневість вивчення професійних дисциплін іноземними мовами, що
передбачає моделювання конкретних курсів в комплексі навчальних закладів.
 Взаємна зумовленість змісту іноземної мови та профсійно орієнтованих дисциплін у
технічном університеті. При цьому ці компоненти взаємодіють на інтеґративній основі та
зберігають свої індивідуальні властивості.
 Ефективність вивчення професійних дисциплін іноземними мовами, що передбачає
досягнення очікуваного результату з мінімальними зусиллями суб’єктів навчання та
мінімальними витратами навчального часу.
 Єдність цілей вивчення професійних дисциплін іноземними мовами у технічних
університетах, що забезпечує наступність усіх етапів вивчення іноземних мов шляхом
створення інтеґративних навчальних планів і програм, а також відповідною організацією та
науково-методичним забезпеченням.
 Професійна мобільність майбутнього інженера залізничного транспорту як здатність
швидко оволодівати новими технічними засобами, технологічними процесами і новими
спеціальностями, виховання потреби постійно підвищувати свою освіту та кваліфікацію. У
процесі науково-педагогічної діяльності цей принцип передбачає розвиток творчого
потенціалу фахівця.
 Результативність, що передбачає послідовне досягнення попередньо запланованих
результатів на кожному етапі професійної підготовки.
 Субординація функцій, що виражається в координації та субординації
(підпорядкуванню) функцій вивчення змісту професійних дисциплін та оволодіння
іноземними мовами.
Ці принципи враховують новий зміст професійної освіти, що характеризується
багатопрофільністю, багаторівневістю, гнучкістю, варіативністю, універсальністю,
наступністю та прогностичністю.
З викладеного вище можна зробити такі висновки. Організація навчальної роботи з
обдарованими студентами у технічних університетах на основі навчання двох іноземних мов
є одним з ефективних видів підготовки студентів до науково-інженерної діяльності. У деяких
вищих навчальних закладах існують спеціалізовані мовні курси, наприклад іноземна мова
ділового спілкування. Також ураховується професійне спрямування вивчення іноземних мов
у технічних університетах. Однак підготовка студентів у цьому напрямі є явно
недостатньою, особливо студентів обдарованих, які спрямовують свою майбутню
професійну діяльність на науково-дослідну роботу. Тому, ми вважаємо доцільним
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дослідження проблеми організації навчальної діяльності обдарованих студентів технічних
університетів на основі вивчення двох іноземних мов.
До подальшого розвитку дослідження відносимо питання організації навчальної
діяльності з обдарованими студентами на основі інших непрофільних навчальних курсів.
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І.Ю. Шахіна
м. Вінниця
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА
Постановка проблеми. Необхідність вирішення глобальних проблем, що постануть
перед нашою державою протягом третього тисячоліття, вимагає високого рівня освіти,
зростання інтелектуально духовного потенціалу нації, формування нової генерації
національно свідомої інтелігенції, яка буде здатна навчати й виховувати майбутнє молоде
покоління.
Сучасне соціальне замовлення висуває принципово нові вимоги до педагогічних кадрів,
адже сприяти формуванню креативної особистості може лише той вчитель, який сам є
творчою особистістю. Сьогодення ставить високі вимоги до вчителя оновленої національної
школи, а тому підвищення якості професійної підготовки майбутнього педагога, зокрема,
розвиток його творчих здібностей, креативності має бути нині пріоритетною проблемою.
Можна також сказати, що недоліком сучасної освітньої системи, є, зокрема, те, що
однією з основних цілей тут часто-густо є тільки підготовка необхідного суспільству
кваліфікованого учасника виробничого процесу. Всі інші потенційні можливості
особистості, в тому числі творчі, залишаються майже не використаними. Як результат,
людина з недостатньо розвиненим творчим мисленням у подальшому зазнає труднощів у
сприйнятті світу, який постійно змінюється; в прийнятті рішень у нестандартних ситуаціях,
не здатна сприймати зв’язок між поняттями і явищами, що відмінні від звичайних. Тому
формування творчої особистості – завдання системи вищої освіти, бо саме на цьому етапі є
можливість, нерідко остання, виправити ті помилки, що були допущені раніше.
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Аналіз останніх досліджень. Питання творчості, творчої особистості, креативності
досліджувалися значною кількістю вітчизняних педагогів і науковців, серед яких необхідно
особливо відзначити таких: В.І. Андреєв, Д.Б. Богоявленська, В.М. Дружинін, Н.Ф. Вишнякова,
М.М. Гнатко, Р.М. Грановська, В.П. Мазолін, О.В. Морозов, С.О. Сисоєва, О.К. Філатов,
Д.В. Чернілевський, В.І. Шинкаренко та багато ін. Проте вплив інформаційних технологій на
формування креативності студентів в науці та практиці ще недостатньо вивчений.
Мета даної статті: показати вплив інформаційних технологій на формування
креативності студентів в процесі навчання, їхні можливості щодо розвитку швидкості,
гнучкості, оригінальності і точності мислення як основних складових креативності.
Виклад основного матеріалу. Творчість – це процес створення суб’єктивно нового, що
ґрунтується на здібності висувати оригінальні ідеї та використовувати нестандартні способи
діяльності. У творчості є два вороги: страх і психологічна інерція (регідність) думки [3, с.25].
Види творчості досить різноманітні за своєю природою – це художня, наукова, технічна,
педагогічна творчість. Якщо зупинитися на сфері пізнавальної, когнітивної діяльності, то тут
сучасна психологія визначає творчі здібності або креативність в контексті загальних
інтелектуальних здібностей [2, с.168].
Креативність (лат. сгеаtіо – створення, творіння) – здатність людини, що відображає
властивість індивіда створювати нові поняття та формувати нові навички, тобто здатність до
творчості; дане поняття вивчається незалежно від інтелекту і пов’язується з творчими
досягненнями особистості [7, с.286].
Креативність як здатність до конструктивного нестандартного мислення і поведінки, а
також до усвідомлення і розвитку свого особистісного і професійного досвіду, вкрай
необхідна сучасному фахівцю в професійній діяльності.
Рівень сформованості креативних здібностей студента залежить від загального розвитку
студента, від досвіду його участі в творчій діяльності, одержаного в навчально-виховній
роботі, від наявності природних задатків та їхнього постійного розвитку. Серед критеріїв
оцінки рівня розвитку творчої спрямованості студентів вищої школи можна визначити такі:
вміння бачити та виділяти проблеми; створювати проблемні ситуації в процесі навчання;
знаходити шляхи розв’язання проблемних ситуацій; відбирати та структурувати навчальний
матеріал, виділяти головне, суттєве.
З діяльнісної точки зору креативність може виявлятися по-різному: як на рівні цілісної
особистості (наукова, художня, педагогічна творчість), так і окремих складових пізнавальної
діяльності – в ході розв’язування творчих задач, участі в проектах і т.д. У педагогічному
плані головним в творчості є те, що студент в ході пізнавальної діяльності усвідомлює свою
значущість як „перетворювач світу”, відкривач нового, реалізовуючи себе як особистість.
Якщо педагогу це вдалося досягти, то можна говорити про формування установки на
творчість, яка також включає наявність власної точки зору, сміливість та незалежність в
прийнятті рішень.
Отже, в чому ж суть креативності в контексті пізнавальної діяльності? Існують різні
тлумачення цього поняття [5, с. 141-142]. Так, Дж. Гілфорд визначає креативність як
дивергентне мислення (лат. divergentia – розбіжність, тип мислення, що йде в різних
напрямах), яке характеризується здатністю висувати безліч в рівній мірі правильних ідей під
час вирішення деякої проблеми, нестереотипністю самого мислення. Е. Торренс відзначає –
здатність усвідомлювати пропуски та розбіжності, а також формулювати гіпотези щодо
відсутніх початкових даних. Відповідно, критеріями креативності використовуються
властивості, що характеризують особливості творчої пізнавальної діяльності. Дивергентне
мислення характеризують такі параметри [8]:
 швидкість – здатність висловлювати максимальну кількість ідей, способів вирішення
тієї або іншої проблеми, причому тут важлива їхня кількість, а не якість;
 гнучкість – здатність висувати різні ідеї;
 оригінальність – здатність породжувати нові нестандартні ідеї, віддалені асоціації,
знаходити незвичайні відповіді, відмінні від загальноприйнятих;
 точність – здатність удосконалювати продукт творчості, додаючи деталі, прагнути до
завершеності.
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Якщо розділяти ту точку зору, що креативність певною мірою властива кожній людині, а
її прояву перешкоджають впливи середовища, заборони, соціальні шаблони, то можна
трактувати роль елементів відкритої освіти, посилення акценту на самостійну роботу
студентів як досить позитивний момент. І на цій основі розвиток креативності в студентів є
шляхом звільнення творчого потенціалу від тих „утисків”, яких вони набули раніше.
Педагог може застосувати низку загальних підходів до стимулювання і розвитку творчої
активності особистості, що дозволяють розвивати швидкість, гнучкість, оригінальність і
точність мислення [2, с. 219-220]:
1. Забезпечення сприятливої атмосфери. Доброзичливість з боку викладача, відмова від
оцінних думок і критики на адресу студента сприяють вільному прояву дивергентного
мислення. Соціальне підкріплення проявів креативності.
2. Збагачення освітньої сфери різноманітними новими об’єктами.
3. Стимулювання допитливості студента. Надання йому можливостей ставити
запитання. Заохочення висловлювання оригінальних ідей.
4. Особистий приклад педагога у використанні творчого підходу до вирішення проблем.
Наявність інших позитивних зразків креативності. Створення умов для наслідування творчій
поведінці.
Розвиток творчого мислення студентів-математиків ми розуміємо як цілеспрямовану
діяльність викладача, орієнтовану на виявлення умов, розробку та використання такого
змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання, що сприяють розвиткові нешаблонного,
оригінального типу мислення, формуванню самостійних, нестандартних міркувань, умінню
аналізувати, порівнювати та зіставляти, виділяти головне, давати оцінку, робити власні
висновки.
Для формування креативності як особистісної властивості потрібне спеціальне
середовище, що забезпечує багатогранну системну дію на студента. Наприклад, російська
програма „Розвиток єдиного освітнього інформаційного середовища на 2002-2006 роки” [4]
припускає формування в навчальних закладах середовища, яке повною мірою володіє
якостями, необхідними для формування креативності:
 Нерегламентованість
забезпечується:
широким
упровадженням
елементів
дистанційної та відкритої освіти, що базується на інформаційних технологіях навчання
(ІТН); наданням студентам можливостей роботи за індивідуальним планом завдяки широкій
підтримці самостійної роботи електронними ресурсами; вільним нерегламентованим,
асинхронним спілкуванням з педагогами за допомогою сучасних комунікаційних технологій
(електронна пошта, електронна конференція).
 Потенційна багатоваріантність є обов’язковою характеристикою інформаційного
освітнього середовища сучасного навчального закладу. Багатоваріантність досягається в
змістовному плані: медіатеки, електронні бібліотеки, мережа Internet надають студентам не
один-два підручники, а безліч матеріалів, що містять різні точки зору на суть проблеми, що
вивчається. Сучасні електронні видання (навчальні, моделюючі програми) забезпечують
також багатоваріантність представлення інформації – текст, графіку, звук, відео (тобто
мультимедіа). Візуалізація інформації дозволяє розвивати правопівкульне мислення, а для
тих студентів, які віддають перевагу образній інформації, є просто необхідною.
 Зразки креативної діяльності та її результати доступні завдяки інформаційному
освітньому середовищу навчального закладу і глобальної мережі Internet. Це матеріали
електронних конференцій, віртуальних семінарів і форумів, періодичні наукові електронні
видання, персональні Web-сторінки провідних учених і Web-сайти наукових центрів.
Широку популярність набувають дистанційні олімпіади, конкурси, віртуальні науководослідні лабораторії.
Необхідною умовою інформатизації освіти є готовність педагогів до використання
інформаційних технологій навчання в процесі передавання знань, що означає постійну,
неперервну самоосвіту [1, с. 6].
Говорячи про інформаційні технології, мають на увазі конкретний спосіб роботи з
інформацією: це і сукупність знань про способи та засоби роботи з інформаційними
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ресурсами, і спосіб та засіб збору, обробки і передачі інформації для одержання нових
відомостей про об’єкт, що вивчається.
У сучасному розумінні інформаційна технологія навчання (ІТН) – це педагогічна
технологія, що використовує спеціальні способи, програмні і технічні засоби (кіно, аудіо- та
відео-засоби, комп’ютери, телекомунікаційні мережі) для роботи з інформацією.
Таким чином, ІТН ми будемо розуміти як додатки інформаційних технологій для
створення нових можливостей передачі знань (діяльності педагога), сприйняття знань
(діяльності студента), оцінки якості навчання і, безумовно, різнобічного розвитку
особистості студента в навчально-виховному процесі.
Розгляньмо, що саме дають інформаційні та комунікаційні технології для розвитку
перерахованих вище підходів до стимулювання та продовження творчої активності
особистості.
1. Використання ІТН допомагає забезпечити тісну взаємодію між викладачем і
студентом навіть в умовах дистанційної освіти. Опис творчого процесу, його результати
можуть бути представлені й обговорені на електронній конференції, опубліковані в
електронному виданні, розміщені на Web-сайті навчального закладу. Наприклад, на зміну
рукописним тематичним журналам не тільки у ВНЗ, а й в багатьох школах, гімназіях, ліцеях
з’являються електронні журнали, для яких немає проблем з тиражуванням і
розповсюдженням. Кожен охочий може ознайомитися з їхніми матеріалами через Internet, а
за відсутності в навчального закладу свого Web-сайту – через локальну мережу.
2. ІТН розширюють можливості освітнього середовища, як різноманітними
програмними засобами, так і методами розвитку креативності студентів. До числа таких
програмних засобів відносяться моделюючі програми, пошукові, інтелектуальні навчальні,
експертні системи, програми для проведення ділових ігор. Фактично в усіх сучасних
електронних підручниках робиться акцент на розвиток творчого мислення. З цією метою в
них пропонуються завдання евристичного, творчого характеру, ставляться питання, на які
неможливо дати однозначну відповідь, і т.д. Комунікаційні технології дозволяють по-новому
реалізовувати методи, що активізують творчу активність. Студенти можуть включатися в
дискусії, які проводяться не тільки в аудиторії або класі, а й у віртуальні, наприклад на
сайтах періодичних видань, навчальних центрів. У виконанні спільних творчих проектів
можуть брати участь студенти, які навчаються в різних навчальних закладах.
3. Новий зміст освітнього середовища створює додаткові можливості для стимулювання
допитливості студентів. Одним із таких стимулів є можливість задовольнити свою цікавість
завдяки щонайширшим можливостям глобальної мережі Internet: надається доступ до
електронних бібліотек (науково-технічним, науково-методичним, довідковим і т.д.),
інтерактивних баз даних культурних, наукових та інформаційних центрів, енциклопедій,
словників. Окрім цього наявні і так звані „списки розсилки”, що дозволяють одержувати
електронною поштою підбірки матеріалів на безліч „вузьких” тем. Через Internet студент
може звернутися з питанням по проблемі, яка зацікавила його, не тільки до свого наставника,
а й до провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, винести його на обговорення в
електронній конференції або чаті. Сама різноманітність інформації, яка пропонується в
освітньому середовищі, інтегрованому в світовий інформаційний простір, допомагає
педагогу підвести студентів до пошуку власного погляду на суть проблеми, що вивчається.
Розвитку допитливості студентів, прищепленню інтересу до пошуково-дослідницької
діяльності допомагає також можливість роботи у віртуальних наукових лабораторіях,
проведення комп’ютерних експериментів за допомогою моделюючих програм.
4. Створені на сайтах навчальних закладів персональні Web-сторінки педагогів надають
додаткові можливості і для того, щоб відкрити студентам „двері” в свою творчу майстерню.
На таких сторінках можна показати не тільки навчальні матеріали, а й свої наукові
публікації, проспекти досліджень, що проводяться, кращі роботи „учнів, які перевершили
вчителя”. Опублікувавши на своїй сторінці нестандартне або навіть провокаційне бачення
тієї або іншої проблеми, можна організувати дискусію, що спонукає студентів до
висловлення власної думки. Вихід до світового інформаційного простору дозволяє побачити
безліч зразків креативності: на сайтах, які розказують про діяльність науково-дослідних
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центрів та окремих науково-дослідних інститутів; у матеріалах електронних наукових
журналів та конференцій; результатів конкурсів творчих проектів та дистанційних олімпіад;
на персональних Web-сторінках студентів, викладачів, науковців усього світу.
Інформаційні технології сприяють розвитку спостережливості, здібностей визначати
спільні та відмінні риси, виявляти приховані закономірності, тобто саме ті якості, що
необхідні людині для плідної творчої діяльності [1, с.15].
Крім створення спеціального освітнього середовища, яке сприяє формуванню
креативності, ІТН дозволяють надавати пряму та непряму дію на розвиток якостей, що
характеризують дивергентне мислення. Розгляньмо, які види програмного забезпечення ІТН
найефективніше виявляють, формують, розвивають, тренують швидкість, гнучкість,
оригінальність та точність мислення, що є якостями креативності.
Швидкість. Здібність до продукування значної кількості різноманітних ідей, рішень
будь-якої проблеми може бути розвинена за допомогою ІТН в різних аспектах. Безпосередню
дію на формування цієї якості природним чином надають різні програми: навчальні і
тренувальні, для проведення ділових ігор з контролем часу. Звичайно, говорити про розвиток
швидкості саме дивергентного мислення можна лише в тих випадках, коли ці програми
засновані на нелінійних алгоритмах і в процесі повторного користування пропонують
студенту все нові й нові ситуації, а також використовують об’ємний банк різнорівневих
завдань, адаптуючись під конкретного студента. Також пряму дію на розвиток швидкості
мислення надає мозковий штурм, сам принцип якого й полягає у висуненні безлічі різних
ідей за обмежений час. Комунікаційні технології (чат, електронна конференція, яка
проводиться в обмежений строк), дозволяють застосувати цей метод навіть для тих, хто
навчається дистанційно, або в тих випадках, коли мозковий штурм потрібен для прийняття
найефективнішого рішення учасниками спільного телекомунікаційного проекту. Робота з
системами для пошуку інформації та гіпертекстовими системами (енциклопедії, словники,
підручники) впливає на формування швидкості мислення навіть непрямим чином, оскільки
ефективність їхнього використання напряму пов’язана з розробкою багатоваріантної схеми
пошуку. Тому педагогу бажано розробляти всі прямі завдання для пошуку інформації
(наприклад, за певним набором ключових слів) за обмежений час, а формулювати їх
узагальнено, залишаючи за студентами вироблення різних варіантів пошуку.
Гнучкість. Дуже багато навчальних та моделюючих програм побудовані за принципом
конструктора, який пропонує студенту спеціальне середовище, в якому можна розвивати
гнучкість мислення, конструюючи із заданого набору елементів моделі процесів –
технологічних, економічних, політичних, фізичних, хімічних і т.д. Проте в будь-якій
продуктивній роботі за комп’ютером є потенційні можливості розвитку гнучкості мислення
– всі інструменти і принцип їхньої дії заздалегідь дуже чітко визначені. Розвиток творчого
мислення тут залежить від того, які завдання поставлені перед студентом. Головне правило
формулюється дуже просто: за умов чіткої конкретизації інструментів виконання вимоги до
кінцевого продукту діяльності студента повинні носити найзагальніший характер,
залишаючи простір для самовираження. А.В. Хуторський визначає, відповідно, відкриті
завдання [6, с. 66], що фіксують тільки структуру їхнього рішення або окремі елементи.
Додаткове використання таких завдань у поєднанні з програмними засобами створює момент
змагання: як при обмежених можливостях одержати найцікавіший результат? Принцип
відкритих завдань важливий ще й тому, що на його основі можна збудити інтерес до роботи з
комп’ютером взагалі, оскільки студент на своєму досвіді може переконатися в тому, що за
допомогою обмеженого набору інструментів і алгоритмів можна одержати
найрізноманітніші результати на основі своїх творчих підходів. Дуже багато програмних
засобів універсального призначення саме завдяки своїй універсальності є досконалим
інструментом для висунення і реалізації значної різноманітності ідей з використання певного
набору об’єктів у різних цілях. А це – гарний засіб розвитку гнучкості мислення. Студентам
можуть бути запропоновані завдання від простих, що носять навчальний характер, до
дослідницьких проектів у текстовому редакторі, електронних таблицях, системах управління
базами даних, пакетах статистичного аналізу, системах символьної математики.
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Оригінальність. Формування здібностей, які дозволяють студенту сприймати неочевидні
асоціації, продукувати нестандартні ідеї та рішення проблем, ймовірно, є одне із актуальних і
в той самий час складних педагогічних завдань. Об’єктивно подібне звільнення мислення
може стати можливим завдяки комплексним властивостям інформаційного освітнього
середовища, що дозволяє студенту разом із педагогом проектувати індивідуальну освітню
траєкторію, підбираючи найбільш вигідний графік навчання, інформаційні ресурси,
зрештою, методи навчання. Суб’єктивно дуже велику роль тут відіграє можливість
самовираження для кожного, коли педагог та інші студенти не роблять поспішних висновків
та необґрунтованих думок, надаючи вірогідність прояву ініціативи. Тут певну підтримку
педагогу можуть надати комунікаційні технології. В асинхронному середовищі за
допомогою листування електронною поштою з педагогом або участі в електронній
конференції в кожного студента, навіть сором’язливого або замкнутого, з’являється
можливість представити свій погляд на проблему, навіть, якщо він розходиться із
загальноприйнятим. Персональні Web-сторінки студентів мають ту саму мету, оскільки
дозволяють автору виявити оригінальність мислення в самій концептуальній структурі
сторінки, її змісті та оформленні.
Точність. Відноситься до категорії характеристик дивергентного мислення, цю якість
можна вважати достатньо універсальною, оскільки вона властива людям, які мають відмінні
творчі здібності. В той же час творчу пізнавальну діяльність без прагнення до завершеності
результату слід швидше вважати імітацією творчості. Найефективнішим засобом, який
стимулює студентів до вдосконалення продукту творчості, є різноманітні форми
колективного співробітництва і, звичайно ж, оприлюднення досягнутих результатів.
Інформаційне освітнє середовище навчального закладу дозволяє об’єднати зусилля для
виконання спільних телекомунікаційних проектів, у яких кожний учасник несе
відповідальність за якість заключного результату. Ми вже неодноразово згадували вище про
публікації в мережі Internet. Залишається додати, що цей спосіб апробації одержаних
результатів покладає на авторів особливу відповідальність, оскільки такі публікації активно
вивчаються не лише в самому навчальному закладі, а й за його межами. Цей момент є для
студентів ще одним стимулом до вдосконалення результатів своєї роботи.
Креативність відіграє значну роль в інтелектуальній діяльності людини. Сучасні
технології можуть допомогти в розвитку відповідних здібностей і зробити ефективнішими
багато етапів творчого процесу, дозволяють здобувати кращих результатів. Це не викликає
сумнівів, коли ми говоримо про науковий пошук, винахідництво. Проте, з якими
труднощами стикаються студенти в процесі виконання творчих робіт, передбачених з
багатьох дисциплін, зокрема, з математики, наприклад, написання реферату, курсової
роботи.
Для багатьох з них переписування тексту настільки виснажливе, що ні про яку творчість
не може бути й мови. В той же час лише використання спеціального текстового редактора
допомагає в технічній роботі над текстом, з’являється стимул до вдосконалення, для
студента відкривається творча сторона процесу. А якщо ще й дана можливість попрацювати
з критичними статтями в електронних журналах, за допомогою електронних енциклопедій і
музеїв познайомитися з мультимедійними матеріалами, то це ще більше спонукає до
творчості, до пошуку потрібної інформації. Використання графічних редакторів стало цілком
звичним для написання рефератів, курсових робіт. Таким чином, можна говорити про те, що
в сучасному інформаційному середовищі є деякі каталізатори творчого процесу, але вони
проявляють себе в тому випадку, якщо і педагог ставить перед студентом творчі завдання.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Завершуючи обговорення можливостей
ІТН у формуванні творчості, а саме – креативності, можна сказати, що ефективне
застосування ІТН в навчально-виховному процесі можливе лише в тому випадку, коли
відповідні технології не є надбудовою до наявної системи навчання, а обґрунтовано і
гармонійно інтегруються в даний процес, забезпечуючи нові можливості викладачам і
студентам. Можливості інформаційних технологій розширюють педагогічні технології
навчання, сприяють науково-методичній діяльності викладачів.
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В.І. Шахов
м. Вінниця
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Науково-технічна революція, яка торкнулася всіх галузей науки, техніки, суспільного
життя, освіти, спонукає до пошуку відповідних інновацій і в педагогіці.
В умовах реформування вищої педагогічної освіти та виведення її на рівень сучасних
стандартів якості важливого значення набуває питання технологізації. Успіх у реалізації
педагогічного впливу багато в чому залежить від уміння організувати його, обрати доцільний
його варіант. А умінню цьому треба педагога учити, про що мріяв ще А.С.Макаренко.
Свого часу А.С. Макаренко звертав увагу на те, що «...наше педагогічне виробництво
ніколи не будувалося на технологічній логіці, а завжди на логіці моральної проповіді... саме
тому у нас просто відсутні всі важливі відділи виробництва: технологічний процес, облік
операцій, конструкторська робота, застосування кондукторів і пристосувань, нормування і
контроль, допуски і бракування» [3, с. 227].
Вихід з даної ситуації в багатьох педвузах вбачають в докорінному перегляді концепції
підготовки майбутніх вчителів. При цьому передбачається, що одним з основних елементів
цієї концепції повинно бути оволодіння педагогічною технологією як відкритою прикладною
педагогічною теорією, яка містить систему знань про конкретну навчальну і виховну
діяльність, що організована з використанням останніх досягнень психолого-педагогічної
науки і передового педагогічного досвіду.
Виходячи з цього, один з авторів дослідження проблеми В.Ю. Пітюков поняття
«педагогічна технологія» трактує як наукове обґрунтування вибору операційного впливу
педагога на дитину в контексті взаємодії її зі світом з метою формування в неї відносин до
цього світу, впливу, що гармонійно поєднує волю особистісного прояву і соціокультурну
норму. Будучи компонентом професійної майстерності, педагогічна технологія, підкреслює
автор, завжди була в наявності в професійній діяльності вихователя. Однак спеціального
навчання мистецтву впливу в системі професійної підготовки фактично не було в зв’язку з
відсутністю необхідних напрацювань у цій галузі.
Технологія як підхід в педагогіці має свою передісторію. З часу виникнення науки
педагогіки вона шукала шляхів ефективної організації педагогічного процесу, які б
гарантували досягнення успіху будь-яким учителем. Ще Ян Амос Коменський прагнув
знайти такий загальний порядок навчання, за якого воно здійснювалося б за єдиними
законами природи. Тоді навчання не вимагало б нічого іншого, крім “майстерного розподілу
часу, предметів і методу”. В ідеалі, за єдиного досконалого методу навчання, вважав
Я.А. Коменський, “усе піде вперед не менш чітко, ніж іде годинник з правильно
врівноваженими тягарцями, так само приємно і радісно, як приємно і радісно дивитися на
такого роду автомат, і, нарешті, з такою вірністю, яку тільки можна досягти в подібному
майстерному інструменті”.
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Відтоді в педагогіці було чимало спроб зробити навчання схожим на добре
налагоджений механізм. Сплеск зацікавленості педагогічними технологіями був характерним
для шкіл США 30-х років нинішнього століття, коли з’явилися перші програми
аудіовізуального навчання. Там же вперше використовується термін «освітня технологія» (як
будувати навчання та виховання).
Сучасна педагогічна технологія охоплює коло теоретичних та практичних питань
керування, організації навчального процесу, методів та засобів навчання. Своїм
походженням вона зобов’язана реалізації педотехнічних ідей, які висловлювали на рубежі
XX ст. засновники прагматичної психології та педагогіки (В. Джеймс, Д. Дьюї, С. Холл,
Е. Торндайк), представники «індустріальної педагогіки» (Р. Тейлор, Ф. Гільберт).
Розвиток педагогічної технології у світовому освітньому просторі можна умовно
розділити на три етапи, кожен із яких характеризується перевагою тієї чи іншої тенденції.
Основною тенденцією першого етапу (1920-1960-ті роки) було підвищення якості
викладання, яке розглядалося як єдиний шлях, що приводив до ефективного навчання.
Здійснювалися спроби підвищення ефективності викладання шляхом підняття
інформаційного рівня навчання при використанні засобів масової комунікації. У педагогічній
науці під впливом соціально-економічних перетворень, зокрема індустріалізації, йшов пошук
аналогій між виробничими (технологічними) процесами і процесом педагогічної освіти, між
діяльністю технолога на виробництві і діяльністю вчителя в школі.
Серед шкільних педагогів популяризувався погляд на школу як на заклад по виробництву
освічених і вихованих людей. А вчителю приписувалися функції технолога – спеціаліста, який
визначає доцільну послідовність процесів «обробки сировини», підбирає обладнання, проектує
необхідні етапи роботи, контролює якість виробництва. Такий «технологічний» погляд на
педагогічний процес мав певні переваги і свідчив про бажання зробити його керованим,
орієнтованим на досягнення конкретного кінцевого результату (як ми сьогодні говоримо –
конкретного «продукту навчання і виховання»). Цим створювалися умови для запобігання
появі в діяльності вчителя непродуманих дій, механістичності, схоластики.
Однак, ідея технологізації освіти в цей період не набула свого розвитку, що було
пов’язано із соціально-політичною ситуацією в країні в ті роки, наявністю інших
важливих проблем в освіті (наприклад, ліквідація масової неписьменності).
Другий етап (1960-1970-ті роки) характеризувався перенесенням акценту на процес
навчання, що пов’язано з розвитком концепції програмованого навчання, яке вимагало
суворого врахування вікових та індивідуальних відмінностей учнів. Увага до процесу
навчання привела до усвідомлення факту, що саме він визначає методику навчання та є
критерієм успіху в цілому.
В цей час на допомогу вчителю «прийшли» технічні засоби навчання – кодоскопи,
діапроектори, магнітофони, програвачі, а на уроках почали використовувати діа- та
кінофільми, платівки, проектували на шкільні екрани схеми та таблиці. На сторінках
педагогічної преси знову з’являється поняття «педагогічні технології», але з новим
змістом. Так визначилося навчання за допомогою технічних засобів.
У ці часи в масовій шкільній практиці запроваджується кабінетна система навчання,
викладання шкільних предметів відбувається, як правило, в обладнаному технічними
засобами кабінеті. Педагогічною наукою і творчою діяльністю вчителів розробляються цікаві,
нові для того часу методики використання аудіовізуальних засобів, елементів програмованого
навчання на різних етапах шкільного пізнання основ наук. Саме в ці часи був даний поштовх
для переходу від репродуктивної до пошукової моделі організації пізнавальної діяльності
учнів. Широке і творче використання учителем різноманітних технічних засобів сприяло
розвитку теорії і практики активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні. З’являються нові
техніки організації пізнавальної діяльності дітей за допомогою евристичних завдань, створення
пошукової ситуації, використання диференційованого навчання.
Третій етап, сучасний, характеризується розширенням сфери педагогічної технології.
Якщо раніше її функції зводилися фактично до обслуговування процесу навчання, то
сьогодні педагогічна технологія претендує на провідну роль у плануванні, організації
процесу навчання, в розробці методів і навчальних засобів.
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На перший план виходить вже не ідея використання технічних засобів навчання, а ідея
системності у навчанні як передумови його оптимізації, ефективності. Педагогічна система
визначається як «сукупність взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для
створення організованого, цілеспрямованого і умисного впливу на формування особистості
із заданими якостями» (В.П. Безпалько, 1989.– с.6).
Системність – особливо приваблива сторона технології. Вона забезпечує досягнення
бажаного педагогічного ефекту у навчально-виховному процесі, запобігає виникненню
випадковостей і небажаних результатів. Саме на ці роки припадає своєрідний «педагогічний
бум», пов’язаний зі створенням авторських концепцій навчання і виховання, авторських шкіл.
З’являються нові напрямки в освіті, нова педагогічна лексика: альтернативні методики,
нетрадиційні методики, інноваційні засоби і методики, авторські школи. Ці нові напрямки
отримують назви «нові технології навчання і виховання». З’являється новий тип учителядослідника, нові імена: В. Шаталов (Донецьк), Ш. Амонашвілі (Тбілісі), І. Волков
(Підмосков’я), Є. Ільїн (Ленінград) та ін.
Учителі – новатори започатковують рух за впровадження нових методик у навчальновиховний процес: розвивальне навчання і виховання: педагогіка співробітництва.
Цей «бум» – зародження нової вітчизняної педагогічної технології – був відгуком творчих
учителів на консерватизм, догматизм, недієвість і формалізм офіційної педагогіки, яка склалася і
застосовувалася у школах з 50-х років. Це стало свідченням сформованості нового педагогічного
мислення, нового погляду на вчителя, який поєднував у собі функції носія знань і творця,
психотерапевта-гуманіста, і технолога-розробника нових технологій організації навчальновиховного процесу.
Певний час поняття «педагогічні технології» ще використовувалося як іншомовний аналог
вітчизняному – «методика навчання і виховання», «галузеві методики». У сучасній вітчизняній
педагогічній науці, все повніше стверджується думка щодо педагогічних технологій як певної
системи організації і управління педагогічним процесом. Єдиного, усталеного визначення
поняттю «педагогічна технологія» на сьогодні немає. Проте можна говорити про певні тенденції
наближення різних точок зору у сприйманні головного: педагогічні технології – це доцільна
сукупність різних засобів, умов, компонентів педагогічної діяльності, яка забезпечує досягнення
бажаних освітніх і виховних ефектів. Педагогічні технології допомагають відповісти на
традиційні запитання: як краще вчити і виховувати дітей? Як зробити їх навчання цікавим і
корисним, наближеним до їхнього досвіду? Як підтримувати в учнях потребу у пізнанні
оточуючого світу і себе?
Аналіз еволюції поняття «педагогічна технологія» дає змогу прогнозувати технологічні
тенденції в освіті. Трансформація терміну – від «технології в навчанні» до «технології
освіти», а потім до «педагогічної технології» – відповідає зміні його змісту, що охоплює,
відповідно, визначені періоди.
Триваючи впродовж 50 років, дискусія про сутність педагогічної технології знайшла
відображення в численних визначеннях багатьох авторів, педагогічних комісій та асоціацій.
Її суть зводиться до зіткнення двох крайніх точок зору: дехто вважає педагогічну технологію
комплексом сучасних технічних засобів навчання, решта оголошують її процесом
комунікації. Окрему групу становлять автори, які об’єднують у понятті «педагогічна
технологія» засоби і процес навчання.
Наведемо кілька визначень педагогічних технологій, які, на нашу думку, найбільш повно
відтворюють сучасну картину в цій сфері педагогіки.
1. Технологія навчання – за означенням ЮНЕСКО, це в загальному розумінні системний
метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з
урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням
оптимізацію освіти. Т.н. також часто трактують як галузь застосування системи наукових
принципів до програмування навчання й використання їх у навчальній практиці з орієнтацією на
детальні цілі навчання, які допускають їх оцінювання (С.Гончаренко. Український педагогічний
словник – К.,1997. – С.331).
2. Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації навчального процесу. Це
проектування і опис процесу формування особистості учня для досягнення попередньо
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визначеного результату навчання (В. Безпалько).
3. Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх
особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення
педагогічної мети (М. Кларін).
4. Педагогічна технологія – це розділ науки, який розробляє мету, зміст, методи навчання;
проектує педагогічні процеси (науковий аспект); опис самого процесу навчання і виховання,
який здійснюється для досягнення визначених результатів (процесуально-описовий аспект); сам
педагогічний процес, у якому пов’язані особистісні, інструментальні, методологічні засоби
(процесуально-дієвий аспект) (Г. Селевко).
У наближенні до такого розуміння сучасної педагогічної технології проводять дослідження
науковці О. Пєхота, І. Підласий, Л. Буркова, А. Нісімчук, О. Падалка, О. Шпак. На думку
сучасних педагогів, необхідність розробки педагогічних технологій визначається наступним:
а) шкільні вчителі зможуть конструювати навчально-виховний процес на принципах
системності, прогнозувати його розвиток, орієнтувати на досягнення кінцевого результату і
підпорядковувати цій меті вибір методів і форм навчання;
б) процес конструювання шкільного навчання і виховання набуде хорошого прагматизму
(на відміну від існуючої ще практики нецілеспрямованого, малоефективного педагогічного впливу) буде визначатися концептуальністю (при збереженні можливості прояву творчості).
Отже, аналіз сучасних досліджень дає можливість говорити, і що педагогічна технологія – це
науково обґрунтована системна модель діяльності вчителя, яка містить опис алгоритму
його дій з розв’язку певної навчально-виховної проблеми.
Наприклад, застосування учителем апробованої технології активізації пізнавальної
діяльності учнів у навчанні допоможе вирішити проблему розвитку пошукової активності у
школярів, їхніх пізнавальних інтересів, творчого мислення. Використання соціально-виховних
технологій у роботі з дезадаптованими дітьми сприятиме їхній успішній соціалізації завдяки
оволодінню ними формами людської життєдіяльності, розвитку соціально значущих якостей
особистості.
Ми погоджуємося з думкою тих авторів, які вважають, що головними критеріями
педагогічної технології є або ж сам процес навчання, або ж його окремі складові: методи,
форми, засоби навчання. Разом з тим даний перелік основних характеристик педагогічної
технології буде неповним без діагностично поставленої мети. Отже, для характеристики тієї
чи іншої технології, очевидно, необхідним і достатнім є виділення таких компонентів як
мета, організаційні форми, методи та засоби, а саму технологію можна визначити як
сукупність знань про діагностичну мету, організаційні форми, методи та засоби її
досягнення.
Ключем до розуміння технологічної побудови навчального процесу, на думку
М.В. Кларіна, є послідовна орієнтація на чітко визначені цілі, їхнє максимальне уточнення;
строга орієнтація всього ходу навчання на гарантоване досягнення результатів; оцінка
поточних результатів, корекція ходу навчання, спрямована на досягнення поставлених цілей;
заключна оцінка результатів [2].
На думку Г.К. Селевко [4], поняття «педагогічна технологія» може бути представлено
трьома аспектами:
1) науковим: педагогічні технології – частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє
мету, зміст і методи навчання і проектує педагогічні процеси;
2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і
засобів для досягнення спланованих результатів навчання;
3) процесуально-діючим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу,
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів.
Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найбільш
раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, застосовуваних
у навчанні, і як реальний процес навчання.
Отже, поняття “технологія” в педагогіці використовується в різних поєднаннях:
педагогічна технологія, освітня технологія, технологія виховання, технологія навчання і т.д.
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Чіткого розмежування між ними поки не встановлено. Крім того, поняття “технологія”
інколи ототожнюється з поняттями методика, метод, форма, педагогічна система.
Найбільш узагальненим є розуміння педагогічної технології як галузі досліджень і
практики (у межах системи освіти), що має зв’язки (відношення) з усіма аспектами
організації педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для досягнення
специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів. Даний підхід дозволяє
обмежити сферу застосування поняття «технологія» лише сферою освіти (навчання). У
зв’язку з тим, що процес виховання є багатофакторним і на даному етапі відсутні надійні
засоби управління цим процесом, вживання терміна «технології» в галузі виховання буде
некоректним.
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УДК 784.3
Г.М. Шкільнюк
м. Вінниця
АУФТАКТ КАК ПЕРВООСНОВА
ДИРИЖЕРСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ
И КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕМ
Владение техникой дирижирования необходимо будущему учителю музыки для
передачи с помощью своего понимания и толкования музыкального произведения
школьному хоровому коллективу, а через него и слушателям музыки.
Настоящий дирижер должен обладать сложным, многогранным комплексом многих
качеств – талантом, умением, волей, слухом, опытом. Однако, все намерения и замыслы
останутся нереализованными, если дирижер не обладает возможностями для их зрительного
воплощения, не может легко и свободно показать хору темп, динамику, характер и трактовку
произведения.
Задача дирижера – раскрыть содержание произведения при помощи специфических
средств, присущих дирижерскому исполнительству.
Техника дирижирования, дирижерское мастерство складываются не из «заготовленных
впрок» двигательных приемов управления коллективом исполнителей, возникают в
результате глубокого проникновения в содержание каждого произведения, осмыслив и
прочувствовав которое в деталях и в целом, дирижер приобретает ту базу, без которой
техника дирижирования ни существовать, ни развиваться не может.
Таким образом, исполнительская техника дирижера есть средство выражения
содержания конкретного музыкально-художественного и должна рассматриваться лишь как
двигательное воплощение определенного музыкального образа, звучащего в сознании
дирижирующего.
Понятие о технике дирижирования в научно-методической литературе освещено поразному. По мнению проф. К.Б. Птицы, Н. Малько, И.А. Мусина, С.А. Козачкова,
А.П. Иванова-Радкевича, техника дирижирования рассматривается как средство воплощения
музыкального образа в жестах, как средство выражения содержания музыкального
произведения. И.А. Мусин писал: «Жест дирижера заменил ему речь, превратившись в
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своеобразный язык, с помощью которого дирижер говорит с оркестром и слушателями о
содержании музыки».
В других случаях под техникой дирижирования понимают приемы управления хором
или оркестром (М. Канерштейн). Третьи, объединяют в понятии «техника дирижирования»
обе ее функции, и выразительную, и управленческую (Ж.М. Дебелая; В.Г. Ражников).
Пластичность жестов, выразительность движений являются основными средствами
общения педагога-дирижера со школьниками-исполнителями. У учителя музыки, хорошо
владеющего дирижерскими жестами, движения часто заменяют язык слов при исполнении
песен школьным коллективом.
Обучение дирижерской профессии содержит в себе много специфических сложностей,
обусловленных ее особенностями и прежде всего, невозможностью повседневного и
систематического общения со своим «инструментом» – хором, оркестром.
В силу специфики своего исполнительства дирижер непосредственно не участвует в
процессе звуковоспроизведения, а лишь побуждает к действию исполнителей.
Как режиссер, так и дирижер в предрепитиционный период ведут свою творческую
работу над новым произведением в состоянии мысленного, внутреннего видения действия,
ярко и точно воссоздать в своем воображении художественные образы. И тот и другой
воспроизводят в своем сознании отдельные реплики, находят интонации и динамику
отдельных фраз, темпы различных эпизодов, фиксируют кульминации отдельных частей и
всего произведения в целом.
Такая работа над текстом произведения дает представление о темповых, ритмических,
мелодических и гармонических элементах произведений и при достаточном опыте и
творческой фантазии дирижер может прийти и к созданию более и менее совершенного
музыкального образа.
Дирижирование содержит в себе неизмеримо больше условностей, нежели любая из
исполнительских специальностей. И в этом заключается еще одна из его трудностей, ибо
дирижеру предстоит из всех этих условностей сделать максимально простым и понятным
«язык жестов» для использования в повседневной практике общения с хором.
Процесс овладения техникой дирижирования исторически сложившейся системы
выразительных движений рук – очень трудоемкий. Конечной целью овладения техникой
дирижирования является приобретение умения передать музыкальный образ хорового
произведения, идейно-художественный замысел композитора дирижерскими жестами, а для
этого необходима совокупность умений, связанных с убедительной интерпретацией
содержания изучаемой музыки.
Каждое дирижерское движение руки и мимики выражает определенную жизненную
эмоцию.
«Передавая коллективу исполнителей то звучание, которое мысленно представляется
дирижеру во всех деталях, последний, как бы перекладывает свое внутреннее слышание,
свою мысленную модель на жест и мимику: слуховая модель превращается в зримую. С этой
точки зрения дирижирование можно определить как своеобразный перевод музыки на язык
жестов и мимики, перевод звукового образа в зрительный, с целью управления
коллективным исполнением», – писал проф. К.А. Ольхов.
Итак, благодаря технике дирижирования, дирижер устанавливает и поддерживает
контакт с испонителями, пластично воплощает характер музыки, ее идею и настроение,
заражая коллектив своим артистическим энтузиазмом и тем самым оказывая влияние на
реальное исполнение музыки.
Двигательный аппарат дирижера легко приспосабливается к выполнению той или иной
задачи, необходимо лиш, чтобы творческая цель, вызывающая движение, была бы дирижеру
до конца ясна, чтобы двигательная задача предопределялась его творческим, музыкальным
намерением. Именно техника всегда должна формировать любой жест дирижера.
Возможности развития и совершенствования техники рук поистине безграничны.
Жест – главное средство выражения музыки дирижером. Нет жестов абстрактных и
ничего не выражающих: они теснейшим образом связаны, согласованы с музыкой, не
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«изображая», но «вызывая» ее, всегда имеют конкретную направленность и значение,
наполнены определенным смыслом и содержанием.
Дирижерский жест биофункционален, поскольку совмещает в себе фиксацию уже
наступившего звучание и подготовку последующего.
Процесс дирижирования всегда предвосхищает реальное звучание по времени. Это
предварение, опережение дирижерских показов дирижер выполняет с помощью особых
жестов, называемых ауфтактом. Благодаря непрерывной цепочке ауфтактов дирижер
способен передать заранее свои творческие намерения.
Понятие ауфтакта можно формулировать следующим образом: ауфтакт – это жест,
предваряющий момент исполнения каждой из долей такта и по временной
продолжительности равный длительности определенной доли. С помощью ауфтакта
дирижер показывает начальный момент возникновения звучания и начала каждой доли в
такте, степень остроты и протяженности звука, а также образное содержание звучания.
Жесту, вызывающему звучание, должно предшествовать приготовление, характер которого в
каждом отдельном случае зависит от последующего его звука и им определяется.
Ауфтактами дирижер добивается одновременности и согласованности действия коллектива
исполнителей, а также повышает уровень увлеченности и заинтересованности коллектива в
выполнении художественной задачи.
Техника ауфтакта – опережения, предвосхищения звучания – есть первооснова
дирижерской исполнительской техники; владение ауфтактом – есть искусство управления
исполнением.
Ауфтакт может быть полным и неполным. Полным показываются полные доли такта,
неполным – доли, начинающиеся с паузы или не содержащие полной длительности.
Дирижер применяет ауфтакт, показывая начало исполнения произведения или его части,
эпизода, фразы, иногда даже мотива. С помощью ауфтакта дается вступление отдельным
партиям в хоре, солистам, им пользуются при перемене темпа, гармонии, динамики, ритма.
даже прекращение звучания нельзя осуществить без помощи ауфтакта.
Протяженность и сила ауфтакта всегда связаны с динамикой и темпом исполнения.
Более сильному звучанию всегда соответствует более активный энергичный ауфтакт, более
слабому – менее активный. Ауфтакт должен быть ясным, четким, определенным, в нем
всегда должен быть отражен характер подготовляемого дирижерского жеста.
Длительность ауфтакта при показе вступления определяется темпом исполняемого
произведения и равняется длительности одной счетной доли такта, либо ее части в
зависимости от вида вступления.
В случаях вступления на одну из долей такта ауфтакт берется на предшествующую ей
долю; длительность его равняется целой доле такта.
Вступления на любой части первой доли такта даются при помощи двух движений:
движения, направленного вниз, и предшествующего ему обычного ауфтакта. Интенсивность
и сила обоих движений находятся в полной зависимости от характера последующей за ним
музыки.
Вступление голосов, которое приходится не на целую долю такта, а лишь на часть ее,
называется дробленым вступлением. Основной принцип показа дробленого вступления
заключается в акцентировании той доли, после которой происходит вступление. «Доля
дробленого вступления должна подаваться дирижером как подчеркнуто сильная». (К.Птица)
Для дробленого вступления характерен задержанный ауфтакт. Применяя его, дирижер
отталкивается от «точки» дробимой доли и показывает очень четкое движение
исполнителям.
Следует заметить, что бывают случаи, когда в ауфтакте не заложен темп этого эпизода и
длительность его не приравнивается к длительности ритмической доли. Темп и длительность
ауфтакта в данном случае не являются точным отражением темпа исполняемой музыки.
Из всего сказанного ясно, насколько велико в дирижировании выразительное значение
ауфтакта как жеста, подготавливающего движение, в которое он непосредственно переходит.
Ансамблевые качества, динамика, темп, характер как начало исполнения, так и любого
вступления зависят в большей степени от того, насколько сознательно, четко,
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целеустремленно взят дирижером ауфтакт. Выразительность его, органическая связь с
исполняемой музыкой обусловлены тем, насколько ясно дирижер ощутил характер,
настроение, темп музыки. Если он заранее услышит начало, это сразу придаст жесту,
показывающему ауфтакт, необходимую эмоциональную окраску и ясность, темповую,
метроритмическую и динамическую определенность.
Дирижер, выражая свои требования техническими приемами дирижирования, идя как бы
впереди хора, должен в жестах этого предшествующего момента выражать содержание
последующего исполнения хором с таким расчетом, по времени, чтобы в этом
предварительном жесте исполняющий коллектив смог и успел бы ясно воспринять все
требования дирижера и осуществить их в своем исполнении.
Подача вступлений в различных местах произведения не требует от дирижера большой
внутренней подготовки, которая необходима перед началом произведения или его
самостоятельных частей, а содержит в себе трудность другого порядка: любое
предупреждение, сделанное дирижером, производится во время исполнения. Дирижер, не
нарушая уже установленного течения музыкальной мысли, одновременно должен
предупреждать исполнителей о предстоящих вступлениях.
Для показа вступления в середине произведения целесообразно использовать левую
руку. Одним из наиболее наглядных является следующий прием: за определенное время до
вступления, левая рука прекращает движение и возобновляет его только перед показом
вступления.
Очень важно в дирижировании значение жеста, прекращающего звучание, снимающего
его. Этот жест имеет много общего со вступлением. Требования к жесту, прекращающему
звучание, заключается в моменте осуществления всеми исполнителями одновременного
снятия. Здесь, как и в согласованности вступления, скажется качество исполнительского
ансамбля в коллективе, что зависит от дирижера, от приема, которым он пользуется для
показа прекращения звучания. Жест должен быть четким, точным по времени,
определенным по динамике.
В отличие от приема вступление при снятии возрастает роль точки. Прием прекращения
звучности требует большой фиксации точки.
Для подачи любого вида ауфтакта рука, как правило, должна занять местоположение
предшествующей доли.
Подготовка и движение ауфтакта состоит из трех элементов: взмаха («дыхание»), –
движения вверх; стремления или падения, – движения вниз, завершающегося точкой удара;
отражения, или отдачи, отскока, – движения вверх, возникающего рефлекторно вслед за
ударом. Из этих элементов решающее значение имеют первые два – замах и падение;
движение отдачи, возникающее после удара, на определение начального момента доли
влияния не оказывает.
Ясные и четкие ауфтакты «несут ответственность» за показ разнообразных вступлений,
будь то начало произведения или отдельное вступление голосов. Качество вступления уже
создает определенное впечатление об исполнении. Дирижер обязан обеспечить
одновременность и своевременность вступлений, которые должны отличаться полной
согласованностью в динамике, темпе, штрихах и т.д. именно в этом сказывается умение
дирижера хорошо показать вступление, умение мобилизировать внимание исполнителей
перед вступлением и дать ясный, определенный по характеру ауфтакт, переходящий в жест
показа вступления.
Однако оба эти движения лишены смысла, контрастности, целеустремленности, если
дирижер не сопровождает их взглядом, направленным в сторону исполнителей.
Соотношение жестов и мимики у разных дирижеров различно. Мимика является
следствием четкости и яркости образного мышления дирижера. Она неизменный спутник
выразительного жеста, ибо взгляд, сопровождающий жест, не только одухотворяет его, не
только усиливает его эффективность, но и дает жесту адрес, кому из исполнителей этот жест
адресован. Мимика говорит об образно-эмоциональном смысле музыкальной фразы,
интонации или слова. Самая четкая и тонкая жестикуляция при неподвижной маске лица не
даст нужного художественного эффекта.
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Естественно, что исполняя произведение, невозможно показывать все вступления,
встречающиеся в партитуре – это физически невыполнимо. Очень часто дирижер
ограничивается только взглядом, брошенным в сторону вступающих.
Ввиду важности вопроса, необходимо еще раз подчеркнуть, что сигналы, посылаемые
дирижером коллективу, предвосхищают реальное звучание, что дирижирование на какие-то
мгновения неуклонно идет впереди, вызывая именно те звуковые эффекты, которые
предпосылаются дирижирующим. Дирижер направляет исполнительскому коллективу те или
иные творческие предназначения, а не отражает реальное, уже возникшее независимо от его
воли звучание.
Таким образом, ауфтакт в дирижировании является как бы непрерывной контактной
цепью вспышек – необходимым, неизбежным, незаменимым условием взаимодействия
между дирижером и исполнителями, мостом от звукового образа, живущего в воображении
дирижера, к вызываемому дирижером реальному звучанию.
Если пренебречь этим центральным моментом дирижерского искусства и допустить, что
дирижирование не опережает реальное ответное звучание коллектива, не вызывает его к
жизни, то весь процесс дирижирования теряет всякий смысл и превращается в гимнастику
под музыку.
«Итак, в ауфтакте заключены все возможности, которыми располагает дирижер, чтобы
повлиять на характер интерпретации».
Техника ауфтакта – опережения, предвосхищения звучания – есть первооснова
дирижерской исполнительской техники, залог художественного ансамбля; владение
ауфтактом есть искусство управления исполнения.
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О.О. Шлапак, Н.В. Школяр
м. Хмельницький
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: РОЛЬ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
Як показала освітня практика, на сьогодні неможливо забезпечити нормальний навчальний
процес у вищих навчальних закладах без активного використання новітніх інформаційних технологій,
спрямованих на конструювання оптимальних навчальних систем, проектування навчального процесу,
розробку методів і засобів отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації.
Ніхто не стане заперечувати той факт, що їх застосування впливає на зміст, форми і методи навчання, а
феномен впровадження у викладацьку діяльність є предметом пильної уваги й обговорення вчених,
методистів, педагогів-практиків.
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Необхідно зазначити, що інформаційні технології завжди були невід’ємною складовою
педагогічного процесу й у так звану «докомп’ютерну епоху». Це, насамперед, пов’язано з тим фактом,
що процес навчання є інформаційним процесом. Але тільки з появою можливості використання
комп’ютерів в освітньому процесі сам термін «інформаційні технології» набув нового значення, тому
що почав асоціюватися винятково із застосуванням ПК.
Інтенсивний розвиток обчислювальної техніки, а разом з цим і програмного забезпечення, нині
ставить особливі вимоги до підготовки педагогів, як у практичному, так і в теоретичних планах.
Застосовуючи комп’ютер на уроці, викладачеві варто реально усвідомлювати те, яка переслідується
мета і які засоби для її реалізації необхідно залучити, адже будь-який інструмент за умови
неправильного використання може призвести до небажаних наслідків, починає заважати процесу
навчання, обтяжувати і заплутувати його. Тому, основна мета цієї роботи спрямована на дослідження
методів і перспектив використання інформаційних технологій під час вивчення іноземної мови.
Методи навчання мають тісний зв’язок з характером подачі і сприйняття інформації як
для тих хто навчає, так і для тих, хто навчається. У зв’язку з цим фактом варто зазначити, що
використання мультимедійних технологій (які є невід’ємною складовою інформаційних
технологій) істотно впливає на характер подачі інформації, а, отже, і на методи навчання.
Безперечно, що мультимедійні технології збагачують процес навчання, дозволяють
зробити його більш ефективним, втягуючи в процес сприйняття навчальної інформації
більшість чуттєвих рецепторів студентів. Тому, згідно з дослідженнями Г. Кирмайєра, під
час використання інтерактивних мультимедійних технологій у процесі навчання частка
засвоєного матеріалу може становити до 75% [1, с. 9].
Взагалі, використання інформаційних технологій базується на таких основних дидактичних
функціях:
 наочності, що забезпечує усвідомлення і осмислення сприйнятої учбової інформації,
формування уявлень і понять;
 інформативності, оскільки засоби навчання є безпосереднім джерелом знань, тобто
носіями певної інформації ;
 компенсаторності, що полегшує процес навчання, і сприяє досягненню мети не
витрачаючи при цьому багато сил і часу;
 адаптивності, орієнтованої на підтримку сприятливих умов протікання процесу
навчання, організацію презентаційних та самостійних робіт;
 інтегрованості, що дозволяє розглядати об’єкт або явище як частину і як ціле.
Інформаційні технології перетворили навчальну наочність із статичної в динамічну,
тобто, з’явилася можливість відслідковувати досліджувані процеси в часі. Раніше такою
можливістю володіло лише учбово-освітнє телебачення, але у цьому виді наочності відсутній
аспект, пов’язаний з інтерактивністю. Моделювати процеси, які розвиваються в часі,
інтерактивно змінювати параметри цих процесів є важливою дидактичною перевагою
мультимедійних навчальних систем.
Крім того, варто також зазначити надзвичайно важливу роль інформаційних технологій у
процесі самоосвіти як студентів, так і фахівців різноманітних галузей.
У сучасному світі наявність здатності до безперервної самоосвіти стала більш важливим, ніж
володіння наявними знаннями. Це призвело до того, що випускники навчальних закладів
стикаються з великими труднощами влаштовуючись на роботу. Ці труднощі зумовлені двома
найбільш важливими факторами: 1) необхідністю адаптуватися до вимог, які швидко змінюються
щодо власних знань і умінь, і 2) необхідністю здобувати нові навички використання
інформаційних технологій, як для виробничих цілей, так і для одержання нових знань. Ці зміни, у
свою чергу, ставлять нові задачі перед навчальними закладами: що треба робити, щоб наші
випускники відповідали вимогам сучасності? Адже, завдяки бурхливому розвитку інформаційних
технологій часто трапляються парадокси – те що ми дізнаємося сьогодні, завтра стає застарілим.
Тому, якщо ми хочемо йти в ногу з часом і готувати студентів, які були б
конкурентноспроможними на сучасному ринку праці, нам потрібно знати, вміти і
використовувати на практиці певні досягнення новітніх технологій навчання. Тепер, як ніколи
раніше, випускники мають бути готовими до безперервного навчання протягом усього життя. У
зв’язку з цим з’явився термін безперервне навчання (lifelong learning) [2, с. 7].
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Поряд зі зміною вимог до випускників навчальних закладів, з’явилася необхідність у
розширенні освітніх можливостей, у пошуку додаткових засобів навчання (самоосвіти).
Адже за сучасних умов традиційне навчання шляхом прослуховування спеціальних курсів
дуже часто стає неадекватним.
Сучасні технології з використанням можливостей Інтернету дозволяють швидко й
ефективно поновити свої знання в тому ракурсі, у якому це необхідно на певному робочому
місці для певного фахівця.
В Україні використання інформаційних технологій у навчальному процесі, окрім уроків
інформатики почалося три-чотири роки тому, коли поняття “освіта і технології”,
“інформаційні технології”, “використання Інтернет”, “СD-ROM”, “on-line databases” були
абсолютно далекими словами для такої консервативної сфери нашого суспільства як освіта.
Мало хто мав змогу використовувати інформацію з Інтернету на уроках. Але за останні роки
наше суспільство, незважаючи на економічні труднощі, зробило ривок вперед: курси онлайн, словники і різноманітні довідники, он-лайн бібліотеки і конференції стали невід’ємною
частиною самовдосконалення сучасного фахівця.
Безперечно, використання нових інформаційних технологій навчання не заперечує
традиційних технологій, але проблема інформаційної адаптації людини в новому
інформаційному середовищі змушує переглядати зміст традиційних технологій, дуже часто
надаючи перевагу ефективнішим методам і засобам надання освітніх послуг. У цьому
випадку саме нові інформаційні технології стають головним засобом доступу до різних
джерел інформації і формування мотивації до самостійного пошуку, обробки, сприйняття та
використання цієї інформації, що є одним з найважливіших аспектів сучасного освітнього
процесу вищих навчальних закладів.
Серед усієї різноманітності методичних прийомів використання комп’ютерних
технологій, які викладач іноземної мови у вищому закладі освіти може вважати корисними у
процесі роботи, більшість науковців, в першу чергу, виділяють використання інформаційних
технологій як джерела інформації. Адже Інтернет дає можливість безкоштовно як
викладачам, так і студентам отримати доступ до художніх текстів, газет, журналів, наукових
статей, словників, підручників, посібників та інших матеріалів, які раніше були доступні у
друкованому вигляді за велику ціну, тому студенти і викладачі не мали змоги придбати їх.
Якщо не всі студенти мають доступ до Інтернету, більшість корисної навчальної інформації
можна знайти на компакт дисках. Наприклад, на одному такому диску може зберігатися
інформація, яка у друкованому вигляді відповідає 10 томам енциклопедії “Британіка”.
Іншою перевагою Інтернету є мультимедійний гіпертекст зі значною кількістю зв’язків і
посилань на інші джерела інформації. Наприклад, читаючи відгук про якийсь фільм на сайті
можна зупинитись у певний момент, перейти до інших сторінок, при необхідності одержати
інформацію про того чи іншого автора, дізнатися про інші відгуки на даний фільм на інших
сайтах, про жанр фільму, режисера, історію створення, і навіть переглянути фрагменти з
фільму тощо. Лінда Мак у своїй статті “Language Learning of a New Kind” стверджує: “What
is more interesting is there can be no end to the WWW document you are reading, as you may read
a related document written by another author and follow links after links to browse around WWW
documents in different parts of the world” [3, с. 2].
Досить поширеним серед методичних прийомів можна вважати електронні дискусії,
тобто прийоми спілкування за допомогою комп’ютерних технологій. Все більше викладачів
підключається до Інтернету, щоб спілкуватися колегами з різних частин світу. На багатьох
академічних і комерційних мережах активно діють різні дискусійні групи для викладачів та
студентів іноземних мов, форуми, на яких люди спільних інтересів обговорюють різні
питання. Електронні дискусії поділяються на два види: синхронні (on-line conferences and
chats); асинхронні (e-mail, forums, threaded discussions). Під час синхронних дискусій
студенти мають можливість спілкуватися через Інтернет майже так само, як вони це роблять
по телефону. В асинхронних дискусіях спілкування представлене у вигляді обміну листами,
що відбувається значно швидше, ніж за допомогою послуг звичайної пошти.
Електронну пошту вважають асинхронним видом зв’язку на відміну від синхронних –
чату і телеконференції. Маючи доступ до Інтернету і встановлену програму електронної
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пошти, можна отримувати і відсилати листи, відповідати на повідомлення, зберігати
необхідну інформацію з отриманих листів у файлах. Електронна пошта не тільки забезпечує
можливість автентичного спілкування, розширює його коло і може виступати джерелом для
поповнення знань про повсякденну культуру суспільства, що розмовляє мовою, яку
вивчають студенти, а й підвищує мотивацію у вивченні іноземної мови, дозволяє студенту
“вийти” за межі навчальної програми. Використовуючи e-mail, викладач може реалізувати
диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, розсилаючи на електронну адресу
кожного студента його персональне домашнє завдання.
Відомо, що одним із основних принципів у методиці навчання іноземних мов є принцип
наочності, тому, завдяки мультимедійним технологіям, а саме використанню програми розробки
презентацій, як студенти, так і викладачі можуть підготувати цікаві виступи на різноманітні
конференції. Однією з таких програм є комп’ютерна програма Microsoft Power Point, яка дозволяє
використання текстового формату, звукових та відео файлів, анімаційного оформлення,
різноманітних схем, таблиць, динамічних графіків тощо. Все це сприяє кращому розумінню
презентованої інформації слухачами. Що стосується викладачів, то в залежності від того,
наскільки яскраво буде подане для вивчення те чи інше мовне явище (граматичні структури,
лексичні та фонетичні одиниці, окремі теоретичні положення, що важко сприймати лише на слух),
залежить ефективність та інтенсивність його запам’ятовування і використання у мовленні.
Презентації дають можливість забезпечити саме такий процес.
У дослідженнях (Л.Х. Зайнутдінової, Г.В. Івшина, Д.Ф. Лазарєва, В.В. Сєрікова,
А.Ю. Уварова, С.Г. Шаповаленко й ін.), що стосуються проблеми створення і використання
електронних засобів навчання, можна виділити два основні підходи: педагогічний та
інформаційний. Педагогічний підхід ґрунтується на необхідності реалізації в учбовому
процесі різних дидактичних цілей (організації різноманітних видів учбово-пізнавальної
діяльності, здійснення мотиваційних, учбово-виховних і контрольно-коректуючих функцій і
т.п.). Інформаційний підхід спрямований на створення своєрідного навчального середовища,
в якому при використанні певних педагогічних технологій відбувається процес пізнання,
інтелектуального розвитку.
Зрозуміло, ще рано робити остаточні висновки про ступінь впливу інформаційних
технологій на сферу освіти в цілому, хоча б тому, що часовий інтервал використання цих
технологій дуже малий у порівнянні з розвитком загальної педагогічної науки. Але все-таки
цілком можливо відстежити деякі тенденції, що починають виявлятися. Насамперед, це
пов’язано з виникненням так званих «інформаційних середовищ навчання» і «віртуальних
освітніх просторів», «які будуються за схемою учень-посередник-викладач, де в ролі
посередника виступають сучасні засоби інформаційних технологій».[4, с. 9] Інколи, завдяки
інформаційним технологіям, роль викладача суттєво зменшується, особливо в процесі
самоосвіти. З’являються нові форми організації навчальної інформації, що, насамперед,
характеризуються нелінійним структуруванням навчального матеріалу, що, у свою чергу,
дозволяє тому, кого навчають, вибрати «індивідуальну траєкторію навчання».
Усі ці факти спонукають до необхідності науково-педагогічного осмислення нових
можливостей у навчанні в зв’язку зі збагаченням сучасного освітнього процесу
мультимедійними навчальними технологіями.
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О.М. Шпортун
м. Вінниця
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРУ
У складну та сповнену суперечностей епоху державного та духовного відродження
України пріоритетна роль належить розбудові національної системи освіти і виховання,
успіх якої значною мірою залежить від рівня підготовки педагогічних кадрів. Суспільство
зацікавлене в тому, щоб учитель добре володів своїм фаховим предметом, був педагогічно
грамотним, умів творчо підійти до викладання того чи іншого матеріалу. Тому перед вищою
педагогічною школою стоїть завдання забезпечити всі необхідні умови розвитку творчого
потенціалу особистості майбутнього вчителя для того, щоб реалізувалась система: творчий
викладач вищого навчального закладу – творчий студент – творчий учитель – творчий учень.
Ефективність шляхів удосконалення професійної підготовки вчителя музики розкрито в
працях сучасних дослідників музичної педагогіки – Е. Абдуліна, М. Антонець, Л. Арчажнікової,
М. Гордійчука, Т. Дем’янюк, Л. Коваль, І. Матюші, Г. Падалки, О. Рудницької, Л. Рапацької,
С. Стефанюк, С. Уланової, І. Чорної, В. Шпак.
Питанням виховання молоді засобами народного мистецтва присвячені роботи
В. Гаджиєва, Т. Глядковської, С. Когана, І. Матюші, О. Олексюк, М. Печенюк, С. Стефанюк,
Т. Стриго, В. Ткача.
Однак проблема формування творчого потенціалу майбутнього вчителя музики засобами
українського народного вчителя фольклору ще не достатньо досліджена. Тому мета статті
передбачає розкриття основних аспектів формування творчого потенціалу майбутнього
вчителя музики саме засобами народного фольклору.
Майбутній вчитель музики обов’язково повинен бути творчою особистістю. В його
роботі художня творчість виявляється в умінні цікаво, захоплено вести уроки, позакласні
заняття, професійно, образно виконувати музичні твори, добирати найкращі методики
викладання предмета.
Творча діяльність учителя музики – це обов’язково співробітництво, співтворчість
учителя й учнів, яка будується на базі взаємоповаги та довіри.
В.С. Сухомлинський підкреслював, що перше спонукання до творчості – це переживання
почуття насолоди від прекрасного. Вміння слухати і розуміти музику – одна з елементарних
ознак естетичної культури, без цього не можна уявити повноцінного виховання [6, с. 164].
Отже творчість – обов’язкова передумова навчально-виховного процесу. Поняття
“творчість”, “творча особистість”, “творча діяльність”, “творча активність” увійшли у
педагогічну науку як результат психологічних досліджень. Сутність цих понять
розглядається у працях М.М. Бахтіна, Л.С. Виготського, С.В. Діденко, М.С. Кагана та ін.
Вони визначають “творчість” як цілеспрямовану діяльність, що створює в контексті даної
культури принципово нові та соціально значущі матеріали та духовні цінності. Саме через
творчість здійснюється самореалізація духовного потенціалу людини. Всебічність і глибина
постановки проблеми творчості є відображенням гострої соціальної потреби в тому, щоб
зробити духовне життя нашого суспільства повноцінним.
Значну кількість думок щодо розвитку творчої особистості ми знаходимо в педагогічних
теоріях ХХ ст. – К.Д. Ушинського, О.В. Духновича, С.Р. Русової, в працях Б. Асаф’єва,
К. Орфа, З. Кодая та ін.
М.С. Каган вбачає можливість творчого розвитку людини через включення її в різні види
творчої діяльності, здійснюючи при цьому художнє виховання особистості в широкому
розумінні: а) виховання художнього смаку як психологічного механізму; б) розвиток
художньої освіти з метою розширення знань у галузі різних мистецтв; в) художнє навчання,
спрямоване на розвиток здібностей особистості до художньої творчості [5, с. 220].
Сучасна система музично-естетичного виховання школярів пов’язана, в першу чергу, з
питанням використання фольклору, а також прилучення дітей до народної пісні. Саме тому в
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програмах ВНЗ з музики втілена концепція музичного виховання молоді на основі
української національної культури, суть якої зводиться до основної мети: музичний
фольклор є невід’ємною частиною духовного життя народу, він відіграє провідну роль у
музичному навчанні і вихованні дітей, тому що музична творчість розглядається через
призму життєвих зв’язків з духовним, матеріальним та практичним світом людини.
Для того, щоб забезпечити готовність майбутнього вчителя музики до практичної
діяльності в школі у руслі постійного творчого пошуку, необхідно, щоб увага до творчої
діяльності студентів приділялась під час вивчення кожного навчального предмета.
Говорячи про творчий розвиток майбутнього вчителя музики засобами українського
народного фольклору, слід наголосити на доцільності використання пісенного фольклору.
Підкреслюючи педагогічне значення музичного фольклору в становленні особистості,
В.О. Сухомлинський писав, що мелодія і слово рідної пісні – це могутня виховна сила, яка
розкриває перед дитиною народні ідеали і надії [6, с. 208]. Значний український композитор і
педагог К.Г. Стеценко все життя віддав добору й обробці українських народних пісень для
використання їх у шкільній практиці. Діяльність В.М. Шацької також пронизана увагою до
народної пісні.
Народна пісня – один із провідних жанрів українського музичного фольклору. Вона
багатогранно відображає життя людини в різні суспільно-історичні епохи, розкриває її
багатство та красу. Народні пісні володіють чудовою здатністю полонити людські серця,
підносити настрій, надихаючи до праці, гамувати душевні болі, множити сили в боротьбі.
Тому саме народна пісня може стати окрасою будь-якого концерту, лекції, розповіді.
Цікавий добір музичного матеріалу для лекцій, вечорів, диспутів – ознаки методичної
творчості майбутнього вчителя музики.
Ефективною формою роботи для студентів-музикантів може бути музичний лекторій.
Він повинен охоплювати різні форми організації музично-естетичного виховання з засобами
української народної музики, які б сприяли розширенню й значенню знань студентів. До
програми музичного лекторію можна включати такі теми: “Українська народно-пісенна
творчість”, “Пісня – душа народу”, “Пісні річного календарного циклу”, “Колискова матері”,
“Українські народні думи та історичні пісні”, “А вже весна, а вже красна” та ін. Цікавою для
студентів буде організація та проведення музичного свята, коли вони самі розробляють
сценарій та беруть участь. Такі форми роботи надзвичайно інтенсивно спонукають молодь до
творчості, сприяють вихованню у них позитивного ставлення до фольклору.
Цікавим є те, що існують гіпотеза про цінність стимулювання фантазії засобами казки. А
яка багата українська народна творчість казками, міфами, легендами, притчами. Легко
уявити, наскільки цікавішим і доступнішим буде навчальний матеріал, якщо його подати у
формі казки. В цьому випадку творчість вчителя необхідна. Можна запропонувати розіграти
казку дітям, а також самим придумати її сюжет.
Народна педагогіка має могутнє виховне джерело – багатющу народну музику і різні
види народних інструментів. Дітей у сім’ї завжди прилучали до музики через слухання
музичних творів та навчання грі на музичних інструментах – скрипці, дримбі, сопілці,
трембіті, цимбалах.
У професійній підготовці майбутнього вчителя музики вагоме місце посідають
виконавські дисципліни, а саме – гра на музичному інструменті. Музичний фольклор є
предметом вивчення в інструментальних класах. Студенти підбирають гармонічний супровід
до народної пісні, створюють власну мелодію на народні слова, ознайомлюються з
найкращими зразками народної музичної творчості. Освоюючи народні інструменти
(сопілка, скрипка, баян, домра), студенти дізнаються про історію їхнього створення, епоху, в
якій виник той чи інший інструмент. Майбутнім учителям цікаво, як самим виконувати
інструментальні твори, так і акомпанувати вокалістам. Однією з найефективніших форм
такої роботи є оркестри народних інструментів, ансамблі сопілкарів, фольклорні ансамблі, де
студенти набувають навичок, колективного музикування, розвивають музичні здібності,
формують свій творчий потенціал.
Під час опанування матеріалу на заняттях з історії музики, увагу майбутнього вчителя до
народної музики як цілісного явища культури народу, допоможе розкрити і своєрідність

518

народно-пісенних жанрів, і особливість їхнього перетворення в творах композиторівкласиків. Студенти знайомляться з фольклористичними доробками українських
композиторів М. Лисенка, М. Леонтовича, Я. Степового, К. Стеценка, Л. Ревуцького.
Вивчення українського музичного фольклору допоможе студентам краще й глибше
зрозуміти навколишню дійсність, сприятиме поглибленню інтересу до засвоєння народної
спадщини, формуванню історико-теоретичних і методичних знань і умінь.
Не слід також ігнорувати науково-дослідну роботу як важливу ланку розвитку творчих
здібностей студентів. Прикладом науково-дослідної роботи може бути вивчення
народнопісенної творчості рідного краю. Студентам пропонується збирати фольклор рідної
місцевості. Корисним у пошуку нових народних пісень, обрядів є організація фольклорних
експедицій. Записані студентами пісні та обряди, пізніше ними самими і виконуються. Це
справляє неабияке враження на глядачів і самих виконавців. З великим інтересом і завзяттям
студенти ставлять “Українські вечорниці”, “Свято на Івана Купала”, “Великдень”, “Вертеп”,
обряд “Весілля”. Народна педагогіка відводить одне з чільних місць організації виховання
підростаючого покоління народним святом, обрядом, символом як засобом вираження
настрою, ідей світогляду людини. Народна музика має увійти до музичної свідомості дітей
як безпосередньо живе, хвилююче мистецтво. Діти повинні відчувати фольклор як природну
невід’ємну частку сьогодення [2, с. 5].
На музично-естетичний розвиток учнів матиме значний вплив їхня участь у позакласній
діяльності, яку буде організовувати майбутній вчитель музики на педагогічній практиці, де
для фольклору більш широкий простір: заняття в музичних гуртках, участь у шкільних
святах народної пісні, робота фольклорних ансамблів та ін. Єдність принципів
самодіяльності та організованості забезпечують досить значну ефективність цих форм
залучення до народної пісні, до фольклору. Величезну роль у цьому відіграє сам учитель
музики, його творчий підхід до вирішення проблеми. Таким чином, духовне виховання на
ґрунті національного начала в музиці набуває в наш час надзвичайно важливого значення.
Тому варто ще раз наголосити на широких можливостях українського народного фольклору
як якісного засобу фахової освіти для вчителів музики, формування їх музичних станів,
інтересів, здібностей, моральних принципів та переконань.
Ефективне використання усього багатства народного музичного фольклору у підготовці
майбутнього вчителя музики є важливим засобом розвитку та збагачення музично-естетичної
культури студентів, сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення до явищ духовної
культури свого народу, сприяє духовному єднанню людей, загострює відчуття і сприймання,
активізує творче мислення.
Література:
1. Аніщенко І.В. Комплекс мистецтв у процесі вивчення школярами народної творчості // Рідна школа. –
1993. – № 2. – С. 35-40
2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. посібник. – К.:
Вища школа, 1994. – 398 с.
3. Верховинець В.М. Весняночка. – К.: Муз. Україна, 1989. – С. 18-22.
4. Дитячий фольклор / Упор Г.В.Довженюк. – К.: Муз. Україна, 1986. – С. 120.
5.Каган М.С. Творчий розвиток людини. Вибрані твори. – К. 1980. – С. 220.
6. Сухомлинский В.О. О педагогической культуре. Избран. педаг. соч. в 3-х томах. – Т. 3. – М., 1981. – С. 164 – С. 208.
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Ж.В. Штепа, В.Т. Бородулін, І.В. Пацкань
м. Вінниця
МЕТОДИ ВОКАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХНЬОГО
ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ
«Постановка голосу» є однією з профілюючих дисциплін у системі підготовки учителя
музики середньої загальноосвітньої школи. Одним із завдань курсу з “Постановки голосу” є
озброєння студентів знаннями основ вокальної методології та принципів художнього
звукоутворення.
Відомо, що без розвитку теорії не можна сподіватися значних успіхів у розвитку
педагогічної практики. Спроби теоретизувати, науково обґрунтувати вокально-педагогічну
практику робилися давно. Ще в 17-18 століттях в роботах видатних викладачів-вокалістів
Тозі, Манчіні, Гербста, Агріколи були описані деякі методи вокальної педагогіки, які
використовувались в той час. Проте більшість праць із вокальної методології, які вийшли у
нас і за кордоном, не дають стрункої наукової теорії мистецтва співу. В брошурі Сальваторе
Фручіто і Барнет Дж. Бейєр “Мистецтво співу і вокальна методика Карузо” наведено дуже
цінні відомості з життя й артистичної діяльності видатного італійського співака, подані всі
його основні вправи, але не розглянуто наукового методу роботи, принципів художнього
звукоутворення.
Не маючи науково обґрунтованого методу, окремі педагоги-вокалісти створюють власні
“школи”, часто відірвані від наукових принципів вокальної методології. Все це тільки
посилює метологічне безладдя в підготовці студентів.
Мета статті – розглянути і систематизувати методи вокальної педагогіки і можливість їх
застосування на заняттях із постановки голосу.
“Під методом співу ми розуміємо такий спосіб вірної і цілеспрямованої обробки людського
голосу, – писав в 1841 році видатний професор вокалу Нерліх, – виведений із законів устрою
голосового апарату, який веде до співу згідно з вимогами мистецтва” [5, с. 399].
Якщо розглядати формування вокально-технічних навичок з погляду” тактики і стратегії”, то
метод можна розглянути в якості стратегії, а принципи – тактики. Останні не можуть бути
самостійними і залежать від методу стратегії. Реалізацію допоміжних завдань виконує методика. В
залежності від складності процесу їх може бути декілька. Тому “метод” і “методика” не тотожні.
Метод як спосіб досягнення мети, повинен задовольнити низку вимог:
1) ясність – сукупність ознак, що вирізняють річ серед інших, відмінних від неї, і
споріднює з подібними;
2) детермінованість – пояснення явищ на основі причинної зумовленості;
3) направленість – підпорядкованість визначеному завданню;
4) результативність – здібність забезпечити досягнення поставленої мети;
5) плідність – здібність не тільки досягати поставленої мети, але й вирішувати побічні
проблеми, не менш важливі;
6) надійність – здатність з більшою вірогідністю забезпечувати бажаний результат;
7) економність – здатність витрачати менше зусиль і часу під час досягнення результату.
Враховуючи ці основні положення, розглянемо наявні методи вокальної педагогіки.
Концентричний метод. Примарний тон.
У 1835-36 роках М.І. Глінка написав для оперного співака О.А. Петрова “Вправи для
вдосконалення гнучкості голосу”. “За моїм методом, – писав М.І. Глінка, – спочатку
потрібно вдосконалити натуральні тони (тобто, тони які можна співати без усякого
зусилля)“. Тільки після вдосконалення натуральних тонів, пояснює композитор, “можна
поступово обробляти і довести до можливого вдосконалення і інші звуки”... [7, с. 204].
Концентричний метод розкриває дидактичні принципи послідовності та доступності в
процесі навчання.
Винахідником “примарного тону” був вчитель співу з Лейпцігу Мюллер-Брунов (1890),
який і намагався наблизити його за своїми якостями до “ідеального тону”.
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Але хибність цього методу полягає в тому, що знайти примарний тон і наблизити його за
своїми якостями до “ідеального” практично неможливо. Хоча на початкових етапах роботи
над розвитком діапазону, концентричний метод використовують практично всі викладачі.
Емпірічний метод.
Суть цього методу дуже влучно передав В.А. Деряжний: ”Це метод показу і копіювання:
”Співай так, як співаю я”. Потрібно розрізняти копіювання у вокально- технічній і в
художньо-виконавській роботі зі студентами, хоча вони тісно пов`язані між собою” [1. с. 27].
“Показ” випливає із дидактичного принципу наочності і виступати як самостійний метод
формування рухових навичок ні сам, ні в поєднанні з ”копіюванням” не може. Бажання
вчителя навчити учня співати до методу відношення не має, оскільки бажання передати
досвід повинно супроводжуватися реалізацією того методу, який ще потрібно відшукати.
Разом з тим, метод “копіювання” все таки існує. Представником цього методу є стара
італійська школа. Так, представник цієї школи Дж. Манчіні писав з цього приводу:
“Найлегший засіб пояснити помилку учня, яку він робить, я бачу у копіюванні його
голосу; тоді для нього буде зрозумілим, що означає співати носом, горлом або жорстким і
важким голосом”... [5, с. 243]. Зловживати методом копіювання не варто, особливо це
стосується роботи над створенням художнього образу. Краще продемонструвати твір за
допомогою грамзапису у виконанні визначних майстрів вокального мистецтва, бажано двохтрьох. Це дає можливість порівняти інтерпритації і вибрати свою.
Р.Юссон і “ методи виховання співацького голосу”.
За теорією Юссона, голосові зв`язки спроможні активно рухатись внаслідок імпульсів,
що йдуть від центральної нервової системи. Він довів, що голосові зв`язки можуть
коливатись з потрібною для звуку частотою і без струменя повітря. За Р. Юссоном
“...методом виховання співочого голосу називається сукупність систематизованих вказівок і
побажань, які приводять до появи у кожної здорової людини співочих навичок або вокальної
техніки, які забезпечують бажаний діапазон, силу і тембр голосу” [8, с. 178].
Ця теорія має певне науково-теоретичне значення, за допомогою якої стають
зрозумілими деякі явища, які до цього не мали пояснення. Але якось вплинути на вокальнопедагогічну практику вона поки що не здатна. Сам Р. Юссон вважає, ”що на протязі довгого
часу буде існувати прірва між працями в області акустики та фізіології і практичними
методами вокалістів”.
Фонетичний метод.
Про суть фонетичного методу влучно написав педагог-вокаліст В.А. Деряжний:
”Починаючи з першої вправи, викладач визначає (для кожного типу голосу та
індивідуальних здібностей окремо) висоту тону кожної вправи, мелодичний рух, інтервали,
діапазон вправи. Тривалість (темп, ритм) і т. і. – все, що стосується структури її, і визначає
(шляхом неодноразових спроб і слухового контролю) як доцільно використовувати ту чи
іншу голосну і подальшу їх послідовність, а також і раціональне поєднання з нею різних
приголосних для правильного впливу на голосовий апарат учня”[1. с.16].
Для позитивного впливу на голосовий апарат необхідно: по-перше, – знати, які дії
потрібно вважати вірними і, по-друге, – відшукати той звук, який буде якісно впливати на
голосовий апарат.
Сама фонетика як розділ лінгвістики вивчає звукову сторону мови і на вокальну
педагогіку ніякого впливу не має, але озброює знаннями, які використовуються в роботі над
звукоутворенням.
Вчення йогів та методи вокальної педагогіки.
“Йога, пише Дж. Лаурі-Вольпі, – поставлена на служіння мистецтву, змогла б збільшити
вольову енергію і дозволити нам підкорити собі нестійкі і непокірні соматичні процеси. Не
просто хотіти, а “хотіти- могти- звершувати” – ось в чому суть педагогіки Йоги у формуванні
волі” [4, с. 269].
Шляхом постійних і цілеспрямованих тренувань можна сформувати волю, якщо її
недостатньо. Але для вирішення вокально-технічних проблем потрібно володіти мистецтвом
самонавіювання, в більшій мірі, ніж волею. Так О.А. Муравйова вчила: ”Перед співом, під
час вдиху учень повинен навіювати собі стан, про який можна сказати: ”Ой, як гарно!” – тоді
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під час вдиху весь голосовий апарат знайде йому потрібний стан і звук з`явиться повний,
вільний гарний, що для художнього співу головне [7, с. 536].
Самооптимізація або саморозвиток.
Суть теорії самооптимізації заключається в тому, що процес досягнення раніше не
досягнутого результату досягається, якщо реалізується попереджувальний образ результату
дії. Сам результат досягається при умові виникнення потрібних адаптацій. Досягнення
нового результату відкриває нові можливості подальшого саморозвитку живої системи в
процесі досягнення нового стимулу. Процес самооптимізації виключає необхідність пошуку
“правильних дій”. Тому метод “спроб і помилок” повинен “обслуговувати” лише науковий
пошук. Система саморозвитку не що інше, як наше уявлення, такі продуктивні образи, які
можуть попереджувати одномоментний досвід.
Автор теорії саморозвитку А.М. Кравченко На основі своєї теорії розробив методики, які
дають вагомі результати в розвитку голосового апарату, а також забезпечують захист голосу
від втрати і скорочують термін формування вокальних навичок.
Робота над формуванням голосового апарату – це складний і кропітливий процес, який
потребує індивідуального підходу та досконалого вивчення голосових можливостей та
здібностей кожного студента. Ця робота має бути комплексною і включати всі методи
вокальної педагогіки.
Правильно сформований співацький голос повинен характеризуватись певними
властивостями: округленим, опертим, близьким і рівним у всіх регістрах звуком, мішаним
грудо-головним резонуванням його на основі нижньореберного-діафрагматичного дихання.
Такий звук не тільки задовольняє естетичні запити сучасного слухача, але й забезпечує
витривалу й довгорічну роботу голосового апарату в умовах значного навантаження.
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Г.Б. Шульга
м. Вінниця
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ
НАУКОВИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Навчальний матеріал – це система, що володіє тією або іншою структурою. Науковці розглядають
глобальну і локальну структури навчального матеріалу [8]. До глобальної структури відносять
порівняно великі частини навчального матеріалу, до локальної структури – систему внутрішніх
зв’язків між поняттями, що входять у дану частину матеріалу. Надалі під структурою навчального
матеріалу ми будемо мати на увазі внутрішню (локальну) структуру, основними елементами якої є
поняття. Однак при цьому варто мати на увазі, що існують різні визначення терміна „поняття”.
Під поняттям у науці [2, с. 56] розуміється узагальнена інформація про множину
об’єктів, представлених наборами значень ознак, що: а) відображає характерні для цієї
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множини логічні зв’язки між окремими значеннями ознак; б) є достатньою для розпізнавання
за допомогою деякого правила об’єктів, що належать множині, від об’єктів, що не належать
їй. Слово „узагальнена” в даному випадку означає, що поняття включає лише істотні
значення ознак, що характеризують множину об’єктів у цілому, і не включає часткові
значення ознак, що індивідуалізують окремі об’єкти.
З психологічної точки зору поняття визначається як символічна узагальнена презентація
предметів, людей або подій, які мають, щонайменше, одну загальну рису, що виявляється
незалежно від якихось окремих ситуацій [4]. Як бачимо, це визначення практично
поглинається попереднім. Таким чином, під словом „поняття” розуміють узагальнене знання,
що відображає істотні властивості предметів і явищ [9, с. 88].
Найбільш повне визначення поняттю, на нашу думку, яке враховує його психологопедагогічний зміст, дане в Педагогічному словнику С.У. Гончаренка: „Поняття – одна з форм
мислення, в якій відображаються загальні істотні властивості предметів та явищ об’єктивної
дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді цілісної сукупності ознак. Утворення понять є
складним процесом, у якому застосовують порівняння, аналіз і синтез, абстрагування, ідеалізацію,
узагальнення та умовиводи. ...Важливою умовою успішного засвоєння понять є така організація
діяльності учнів, при якій формування понять відбувається у процесі його практичного застосування
до відповідного матеріалу. Планомірне керівництво з боку вчителя розвитком дій учнів на основі
врахування їхніх психологічних особливостей на різних етапах засвоєння веде до формування вже в
молодших школярів понять, які глибоко розкривають відповідну частину дійсності” [5, с. 264].
Одна з головних основ для виділення понять як елементів логічної структури
навчального матеріалу полягає в тому, що вони мають важливе психологічне значення. З
погляду психології мислити – значить оперувати поняттями [1], а оволодіння поняттям
означає володіння всією сукупністю знань про предмети або явища, до яких дане поняття
належить [8]. З іншого боку, розуміння відношень між поняттями є основою засвоєння
системи понять, що відображають реальні зв’язки і залежності предметів і явищ дійсності.
Л.С. Виготський уперше ввів у психологію розподіл понять на наукові і ненаукові –
„життєві”, при цьому він мав на увазі не зміст засвоюваних понять, а шлях їхнього засвоєння.
„Життєві” поняття формуються методом „проб і помилок”, орієнтування відбувається як за
істотними, так і за несуттєвими ознаками, істотні ознаки найчастіше є неусвідомленими.
Специфіка ж наукових понять полягає в усвідомленнні істотних ознак [9, с. 169].
Досвід показує, що „життєві” поняття часто засвоюються дітьми неправильно, що ускладнює
процес їхнього навчання в школі. Прикладами неправильного засвоєння і розуміння понять є такі:
1. Дитяча гра „пірамідка”, що передбачає складання кілець різного розміру в порядку
зменшення їхнього діаметру, – має форму конуса. В результаті усі конусоподібні тіла
молодші школярі називають пірамідами.
2. Знайомство з многокутниками в дошкільних закладах часто починають з квадрата (інколи з
прямокутника, який називають чотирикутником). У результаті – школярі на всі прямокутники кажуть
„квадрат”.
3. На всі металеві речі діти кажуть „залізні”, не розуміючи, що залізо є лише одним із видів різних
металів.
Успішне навчання молодших школярів вимагає від учителя не лише методичної майстерності, а й
глибокого розуміння суті та вмінь давати визначення основним поняттям, здатності правильно вибрати
спосіб визначення накового поняття. Це пояснюється тим, що в початкових класах закладаються основи
таких важливих понять як число, величина, цілого ряду геометричних понять, природничих об’єктів і
явищ, частин мови тощо.
Усе це вимагає від учителя наполегливої роботи з формування в учнів прийомів
логічного мислення. Сформовані логічні прийоми мислення визначають успіх вивчення
будь-якого предмету. Для формування таких прийомів в учнів учитель сам має ними
володіти. А тому в процесі професійної підготовки він має оволодіти і самими прийомами і
методикою їхнього формування.
Логічне мислення і прийоми його формування вивчаються майбутніми вчителями в курсі
загальної психології. Проте на заняттях із психології недостатньо часу для розгляду
можливих означень і класифікацій понять у різних науках.
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Спостереження за студентами показали, що вони часто не звертають увагу на точність і
вичерпність означень, називають зайві ознаки понять, порушують логічність побудови
означень, не завжди правильно встановлюють відношення між поняттями тощо.
Саме тому в курсі математики, природничих і філологічних наук викладачі значну увагу
приділяють умінням студентів давати визначення поняттям з відповідних наук, робити
правильні логічні висновки. З декількох дисциплін на факультеті створені короткі
термінологічні словники, що містять визначення основних понять. Це дозволяє студентам
постійно бачити зразки правильних означень і користуватися ними під час занять.
Проте знання самих визначень не є достатньою умовою для формування в майбутніх учителів
умінь вводити нові поняття на уроках у початкових класах. Адже далеко не всі поняття можуть
подаватися молодшим школярам за допомогою строгих наукових означень. В той самий час
методичні посібники часто містять поради щодо розв’язування задач чи виконання різних вправ, а
менше уваги приділяють формуванню величезного масиву понять у школярів.
Майбутній учитель, як показали наші дослідження, потребує суттєвої допомоги у
виробленні методології формування різноманітних понять. З цієї точки зору заслуговує на
схвалення навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ Н.Ф. Тализіної, в якому
крім закономірностей засвоєння понять чітко описано, що таке зміст поняття, об’єм, види
понять і відношень між ними.
З метою закріплення теоретичних знань і вироблення навичок формувати наукові
поняття в школярів ми пропонуємо майбутнім учителям початкових класів інтегрований
навчальний матеріал, що містить як психолого-педагогічні основи формування наукових
понять, так і конкретні приклади означень і практичні завдання на вироблення умінь чітко
означати поняття з різних галузей наук.
Студентам пояснюємо, що наукові поняття вводять за допомогою логічної операції –
означення. Воно допомагає виділити даний предмет з множини інших об’єктів. При цьому
слід дотримуватися таких вимог:
1. Правильне означення поняття повинно містити мінімальну кількість ознак, які б
виділяли це поняття з іншого, ширшого за обсягом.
2. Вибираючи яке з означень дати учням, керуються тим, яке з них простіше, природніше
та доцільніше для подальшого викладу навчального матеріалу.
3. Означення повинно бути повним. В означенні повинні бути вказані всі ознаки, які
відрізняють дане поняття від інших родових понять.
4. Потрібно дотримуватись певного логічного ланцюжка, означуючи нові поняття через ті, що
були вивчені раніше. Не варто очевидно давати означення квадрата через ромб, у якого є прямий кут,
оскільки з поняттям ромба школярі знайомляться пізніше, ніж з поняттям квадрата.
5. Не можна означувати одне поняття через друге, яке, в свою чергу, означується через перше.
Такої помилки часто припускаються недосвідчені вчителі, означаючи коло як межу круга, а круг як
частину площини, обмежену колом.
6. У ролі означень не слід вживати емоційні образні вирази, що скидаються на означення, але не
розкривають істотних ознак предмета. Наприклад: „Алмаз – найдивовижніший камінь”.
Майбутній учитель, особливо початкової школи, має знати різні способи означення понять, що
пояснюється віковими особливостями школярів. Далеко не кожне поняття може бути введене за
допомогою чітких наукових означень. Тому від учителя вимагається кожного разу знаходити золоту
середину між науковістю і доступністю нового для школярів навчального матеріалу.
Означення через найближчий рід і видову ознаку застосовується тоді, коли відомо, що це за
предмет і до якого роду він належить. В початковій школі цей спосіб застосовується, якщо учні раніше
вже вивчили родове поняття. Наприклад: „Квадрат – це прямокутник, у якого всі сторони рівні” –
правильне означення, але воно передбачає, що учні вже знайомі з поняттям прямокутника. Тому
бажано його вивчати першим, що й пропонується в сучасних підручниках.
У випадках, коли невідомий спосіб виникнення (генезис) означуваного об’єкту, то цей
спосіб вказується в означенні. Означення такого типу називаються генетичними.
Наприклад: “Бісектрисою кута називається промінь, який виходить з його вершини,
проходить між його сторонами і ділить кут пополам.” “Конусом називається геометричне
тіло, утворене в результаті обертання прямокутного трикутника навколо одного із катетів.”
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Такі означення часто застосовуються до природних об’єктів чи явищ. Наприклад: „Хвилі –
збурення води, спричинене вітром, землетрусом чи іншим механічним втручанням”.
У початковій школі часто застосовують остенсивні означення, тобто значення термінів
встановлюється шляхом демонстрації об’єктів, які визначаються цим терміном. Наприклад: вчитель
креслить коло, показує його на плакатах та в підручниках і каже: “Це – коло ”, хоч в старших класах
означення кола дається через множину точок площини, рівновіддалених від даної, яку називають
центром кола. Остенсивним способом в початковій школі вводяться поняття тварини, рослини,
об’єктів неживої природи, означення рівняння, нерівності та багатьох інших математичних понять. Ми
радимо майбутнім учителям таким способом вводити поняття основних стереометричних фігур
(конуса, піраміди, паралелепіпеда, сфери, кулі). Ці об’єкти не вивчаються в початковій школі як
математичні, але учні зустрічаються з ними в повсякденному житті і тому мають знати їхні правильні
назви і суттєві ознаки.
Нові наукові поняття вводять також за допомогою описування їхніх властивостей. Такі
означення називають дескриптивними або дескрипціями. В початковій школі багато
дескриптивних означень даються в природознавстві: “Нафта – масляниста, темно-бура
рідина, легша за воду, горить кіптявим полум’ям, виділяє багато тепла”.
Після самостійного опрацювання інтегрованого матеріалу даємо студентам завдання:
1. Виписати з підручників для початкової школи 15 означень, встановити спосіб їхнього подання.
2. Скласти кросворд для учнів початкової школи.
Аналіз 243 кросвордів, складених студентами першого курсу, показав, що така робота викликає у
них значні труднощі. Структурування навіть найпростіших за своєю структурою кросвордів вимагає
уміння чітко, однозначно і правильно формулювати означення. Серед означень зустрічалися такі, що
свідчили про невміння співставити означуване поняття з його означенням, нерозуміння повноти і
вичерпності означень. Серед неправильних означень в кросвордах були такі: „Геометрична фігура, що
складається з точок площини” (під це означення підходять усі плоскі фігури), „Геометрична фігура,
що складається з точок, які рівновіддалені одна від одної” (такої фігури не існує), „Геометрична
фігура, всі сторони і кути якої рівні” (під це означення підходять усі правильні многокутники),
„Величина, яка дорівнює добутку всіх сторін” (таку величину в математиці не розглядають).
Помилки і неточності аналізувалися колективно після вивчення видів означень і вимог, що
висуваються до них. Після цього студенти складали кросворди знову. Наводимо приклад кросворду,
складеного студентами.

Горизонтально:
1. Кут, утворений двома перпендикулярними прямими. 3. Результат дії
віднімання. 4. Паралелограм, усі
сторони якого рівні. 7. Найпростіший
пристрій для виконання арифметичних
обчислень. 8. Знак дії додавання. 9.
Кількість сантиметрів у дециметрі. 12.
Сума чисел 37 і 63. 13. 60 хвилин.
Вертикально:
2. Трикутник, у якого всі сторони
рівні. 5. Результат дії додавання. 6.
Знаки для позначення чисел. 10. Сума
довжин усіх сторін многокутника. 11.
Величина, що дорівнює добутку
швидкості і часу, протягом якого
рухалося тіло. 14. Кількість центнерів
у трьох тонах.
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Перевірка складених студентами кросвордів до і після опрацювання теми „Види понять
та їх означення” показала, що інтегрований підхід до розв’язання цієї проблеми дав
позитивні результати. Питання кросвордів стали чіткішими, конкретнішими, однозначними.
Особливе значення для формування творчої особистості школяра, для розвитку в нього
теоретичного мислення мають поняття, що є величинами. Через поняття величини, що описує реальні
властивості предметів, відбувається пізнання навколишньої дійсності, формування цілісного уявлення
про світ, у якому ми живемо. Вивчення алгоритмів вимірювання величин сприяє придбанню
практичних умінь і навичок, необхідних людині в її повсякденній діяльності. Знання й уміння,
пов’язані з величинами, є основою для подальшого вивчення математики, фізики, економіки,
астрономії, географії, біології, хімії й інших наук. Тому учні вже в початковій школі, крім одержаних
знань спогляданням, повинні мати уявлення про адитивно-скалярні величини, як про математичні
поняття, їхні властивості, про залежності між величинами, про систему вимірювання тощо.
А для цього майбутній учитель початкової школи повинен: мати уявлення про логічне
обґрунтування поняття адитивно-скалярної величини, знати її властивості, залежності між
величинами, процеси і різні способи вимірювання.
Оскільки більшість величин є загальнонауковими поняттями, то для їхнього засвоєння
необхідним є інтегрований підхід до викладення навчального матеріалу. З метою
максимальної інтеграції навчальної інформації про величини на факультеті підготовки
вчителів початкових класів вивчається інтегрований спецкурс „Величини в науковому і
шкільному курсі математики”, який забезпечений інтегрованим посібником „Час та його
вимірювання” [7] і кількома комп’ютерними презентаціями інтегрованого навчального
матеріалу.
Спостереження і опитування студентів засвідчили, що інтегрований підхід до вивчення
величин та інших міжпредметних понять викликає в них жвавий інтерес, бажання
самостійного пошуку навчальної інформації, структурування інтегрованого навчального
матеріалу для учнів початкової школи. Поряд із глибоким засвоєнням основних величин та
їхніх властивостей майбутні вчителі вчаться давати різні означення величинам,
встановлювати їхні зв’язки між собою та з іншими поняттями, розвивають професійні вміння
добирати, структурувати і пояснювати новий навчальний матеріал.
Література:
1. Выготский Л.С. Сборник сочинений в 6-ти томах. – М.: Педагогика. 1982. – Т. 1. –488 с.
2. Гаврилова Т.А., Червинская К.Р. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем. – М.:
Радио и связь, 1992. – 167 с.
3. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме “Формирование умственных
действий и понятий”. – М., 1965.
4. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т.: Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – Т.1.
5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 374 с.
6. Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении. М.: Педагогика, 1972. – 423 с.
7. Коломієць А.М., Загоруй Р.В. Час та його вимірювання. Дидактичні матеріали. – Вінниця, 2003. – 96 с.
8. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа. – М.:
Педагогика, 1974.
9. Талызина
Н.Ф.
Практикум
по
педагогической
психологии:
Учеб.
Пособие
для
студ.высш.пед.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с.
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Т.Л. Щеголева
м. Хмельницький
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВИХ
ЯКОСТЕЙ У КУРСАНТІВ ВВНЗ
Зі вступом України до Європейського освітнього простору, в епоху інформаційної
цивілізації важливого значення набуває потреба в подоланні комунікативних бар’єрів, якими
є, зокрема, іноземні мови. Теорія і практика сучасної освіти мають бути перебудовані в
напрямку підвищення іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівця.
Процес вивчення іноземної мови курсантами-прикордонниками має низку специфічних
особливостей, врахування яких є необхідною умовою успішної роботи викладача. Вона
вимагає відповідних форм і методів формування і розвитку у курсантів інтересу до вивчення
іноземної мови і можливостей використання його в майбутній професійній діяльності.
Важливого значення ми надаємо формуванню вмінь спілкування. „Спілкування, – пише
Б.Г. Ананьєв, – таке ж соціальне, як і індивідуальне явище. Тому так нерозривно пов’язане
соціальне й індивідуальне в найважливішому засобі спілкування – мові, індивідуальним
виявленням і механізмом якого є мовлення. Пантоміміка і жестикуляція, тобто не мовленнєві
форми спілкування, стають такими ж тоді, коли експресія дії виконує комунікативну
функцію...” [1].
Б.Ф. Ломов визначає спілкування не лише як „діяльність, але насамперед як взаємодію
або як специфічну форму цієї взаємодії людей у процесі реалізації їхньої суспільнокомунікативної діяльності” [7, с. 129]. Основною формою спілкування для прикордонників є
вербальне. Тому метою доної статті є вивчення результатів впливу комунікативного підходу
на види мовленнєвої діяльності, які пов’язані з такою формою спілкування.
І.А. Зимня [4, с. 184-185] , розглядаючи питання про вербальне спілкування, вважає, що
це форма соціальної взаємодії людей за допомогою мови, і реалізується мовленнєвою
діяльністю партнерів спілкування.
Комплекс питань, що доводиться вирішувати під час спілкування, висуває певні вимоги до
рівня підготовленості фахівців, їхньої загальної культури спілкування, уміння швидко і, за
можливістю, безпомилково орієнтуватися в ситуації. Спілкування здійснюється у
найрізноманітніших формах та їхніх поєднаннях, починаючи з коротких телефонних діалогів і до
переговорів між окремими представниками різних сторін комунікації.
Підвищений інтерес до комунікативного принципу, зокрема в галузі навчання іноземній мові,
був розглянутий у працях Е. Пассова [9;10], якому і належить пріоритет у формулюванні основних
його принципів.
Оскільки дія принципу комунікативності обмежується, як відомо, певними сферами, то
ми проведемо аналіз прогностичності принципів за їхньою ієрархією:
1) загальнодидактичний: свідомість, наочність, науковість, зв’язок теорії з практикою;
2) загальнометодичний: комплексність (взаємопов’язане навчання з усіма основними
видами мовної діяльності, усна основа навчання);
3) спеціальнометодичний: навчання говорінню.
Особлива увага при цьому приділяється комунікативному підходу, який грунтується на
спеціальних, а не на загальнометодичних принципах [10].
Відомо, що вид мовленєвої діяльності виступає окремим предметом вивчення, а тому не
виключається можливість їхнього спільного застосування: усної та писемної мови, говоріння
та аудіювання, читання та письма. Показано, що успішне формування кожного виду
мовленнєвої діяльності можливе за умови побудови навчального процесу на основі
комунікативного підходу у навчанні, що передбачає оволодіння комунікативною функцією
мови: розуміння мови на слух, уміння вести бесіду, складати невеликі повідомлення
комунікативного змісту [8].
Як складне утворення, мовленнєва діяльність є складовою мовної системи спілкування,
взаємодії, діяльності людини загалом. Метою комунікативного підходу до навчання є
здатність оволодіти мовою на такому рівні, який дозволяє обмінюватись ідеями, певною
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інформацією. Комунікативний підхід визнається останнім часом як визначальний у навчанні.
За літературними даними значна увага приділяється розвивальній функції спілкування в
процесі мовної взаємодії [7; 9]. Спілкування розглядається як єдність двох взаємопов’язаних,
але якісно відмінних підструктур: особистісної та поведінкової. Адже відомо, що за
відсутності взаємодії немає і комунікації. [4; 9; 10].
Серед основних видів мовленнєвої діяльності виділяють: продуктивні (говоріння і
письма, пов’язаних із відправленням повідомлення) і рецептивні (аудіювання і читання,
пов’язаних з його отриманням). Говоріння і слухання – усні види мовленнєвої діяльності, а
письмо і читання – писемні.
У реальному спілкуванні жодний з вказаних видів мовленнєвої діяльності не функціонує
ізольовано. Реальне спілкування – це взаємодія партнерів. Для того, щоб брати участь у
спілкуванні, індивід повинен володіти як продуктивними уміннями (говоріння, письмо), так і
рецептивними (аудіювання, читання). Окреме навчання мовленнєвої діяльності призводить
до того, що курсанти хоча і оволодівають уміннями висловлюватись на певну тему, при
цьому виявляють низьку активність до аудіювання, не виявляють мотиву до самостійної
участі в процесі спілкуванні [3]. Або, навпаки, розуміючи зміст прочитаних чи почутих фраз,
вони не можуть правильно відтворити зміст висловлення. Відсутність єдності в процесі
навчання продуктивних і рецептивних видів діяльності гальмує формування як кожного з
них, так і мовленнєвої діяльності в цілому, не сприяє формуванню мовленнєвої
компетентності [11]. Підтвердженням цьому є вислів, який нам зустрівся у роботі
Е.І. Пассова «Зведення комунікації, як зауважується, тільки до мови, а також підміна
психологічних якостей дій партнерів у діалозі та монолозі якостями одних лише мовних
характеристик обмежує проблему психології комунікації і спрямовує увагу педагогів на
обстеження тільки мовних (лінгвістичних) здібностей, що не пояснює особисті розбіжності у
використанні мови у взаємодії з партнером» [9].
Нашу увагу привернули якості особистості, що закладаються в основу ефективності
спілкування як професійно важливого, інтегративного утворення суб’єкта спілкування:
ініціативність, стриманість, упевненість, чесність, справедливість, комунікативність. При
проведенні практичних занять ми намагалися сприяти формуванню саме цих якостей. Але,
як показали наші дослідження, для ефективності цього процесу необхідно використовувати
певну систему формування цих якостей. Ми звернули увагу на види мовленнєвої діяльності,
поставивши за мету вивчити в першу чергу вплив зовнішніх чинників на такий процес.
Розглянемо це питання детальніше. Підкреслюючи взаємозв’язок говоріння і аудіювання,
письма і читання, ми маємо на увазі різницю кінцевих продуктів кожного з указаних видів
мовленєвої діяльності. Для говоріння і письма – це різні за своїм оформленням висловлення,
а для аудіювання – розуміння повідомлення. Взаємозв’язок і взаємообумовленість різних
видів мовленнєвої діяльності при раціональному навчанні передбачає обов’язкове
врахування особливого, специфічного, співвідносного з істотними характеристиками
кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.
Отже, в процесі навчання відбувається розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності:
аудіювання, говоріння, читання, письмо. Тому суттєвим недоліком сучасного навчання
іноземним мовам, на нашу думку, є намагання обмежитися формуванням окремо взятих
умінь у відриві від інших комунікативних умінь. Як у реальному спілкуванні сполучаються
чотири види мовленнєвої діяльності, так і в навчальному процесі види мовленнєвої
діяльності, повинні бути інтегровані.
Непоодинокі випадки посилання курсантів на нерозуміння спрямованих до них
викладачем запитань, підказали, що аудіюванню іноземної мови необхідно вчити спеціально.
Оскільки навички аудіювання формуються лише в процесі сприйняття на слух, тому
зрозумілою видається потреба в розвитку умінь сприймати мову різного темпу, різного
інтонаційного і лексичного оформлення. Такий підхід ми реалізовували на практичних
заняттях. З цією метою при проведенні практичних занять використовувалися тексти, які
зачитувалися з різною інтонацією, використовуючи різний темп читання. Вправляння на
таких текстах через деякий період часу дали свої позитивні наслідки. Підвищився рівень
знань у курсантів саме на основі вербальної комунікації. Як показали дослідження, на
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протягом семестру збільшився відсоток курсантів, які швидко включалися у процес
спілкування, розуміли проблеми, які обговорювалися, вміли підтримувати бесіду. Із 65
курсантів, які були залучені до експерименту, тільки 28,5% відчували утруднення при
бесідах. Розмови з ними можна було проводити тільки на теми, які пропонувалися у
підручниках. 22,4% курсантів добре орієнтувалися в матеріалах, які обговорювалися на
заняттях, але не могли вільно підтримувати розмову. А 49,1% курсантів вільно спілкувалися
між собою. Хоча на початку експерименту відсоток таких курсантів складав 29,5%.
Дослідження такого плану проводилися з метою вивчення у подальшому культурноосвітнього потенціалу іноземних мов і проектування системи його використання у
практичній діяльності. Власне навчання мови в рамках реалізації її культурно-освітнього
потенціалу побудоване на постійній і повсякденній роботі за культурно-комунікативним
„входженням у образ” спеціаліста у відповідності з вимогами державного стандарту і
потребами самого курсанта. Для цього ми використовували і позааудиторні форми занять.
До останніх відносили клуби, гуртки, відкриті лекції іноземною мовою, зустрічі за
інтересами, листування по Internet. Цей компонент також виступає в ролі одного з носіїв
мови у навчанні. Адже мова відбиває не тільки фізичні умови життя її носіїв, але їх мораль,
систему цінностей, менталітет, національний характер і багато іншого, що складає в цілому
культуру. Під час досліджень ми прийшли до висновку, що для визначення культурноосвітнього потенціалу мов, а це підвищить мотивацію вивчення курсантами іноземної мови,
необхідно створити систему формування мовленнєвих умінь, яка б забезпечувала цей
процес. Дослідження зі створення такої системи входять у завдання наших подальших
досліджень.
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УДК 378.1:347.1
В. Яремчук
м. Львів
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ
ФАХІВЦІВ ІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
На сучасному етапі становлення підрозділів і частин із надзвичайних ситуацій в Україні
виникла нагальна потреба розроблення й обґрунтування методичної системи підготовки їх
особового складу до дій в екстремальних умовах. На наш погляд, до складу цієї методичної
системи має належати методика формування у фахівців із надзвичайних ситуацій емоційної
стійкості. Щоб розробити таку методику, необхідно розкрити сутність і зміст цілої низки
понять, у тому числі поняття “емоційна стійкість”. Аналіз досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми, свідчить про те, що для цього використовувалося
різне теоретико-методологічне підґрунтя. Загалом ми виявили цілу низку підходів до
розкриття сутності та змісту емоційної стійкості фахівця в ході діяльності.
Перший підхід до дослідження емоційної стійкості ґрунтується на принципі взаємодії і
взаємовпливу психічних процесів. Виходячи з того, що різні психічні процеси можуть
підтримувати, підсилювати або послаблювати, гальмувати, придушувати один одного, то
представники цього підходу схильні трактувати емоційну стійкість як здатність людини
керувати своїми емоціями.
З цих позицій, тобто як здатність переборювати стан зайвого емоційного напруження
при виконанні складної рухової діяльності, розуміє емоційну стійкість В.Л. Марищук [11].
Дещо пізніше К.К. Платонов і В.Л. Марищук визначають емоційну стійкість трохи ширше,
включаючи до неї, крім емоційного і вольового компонентів, ще деякі особливості
особистості та говорять про неї як про емоційно-вольову стійкість [12]. Автори звертають
увагу на те, що емоційна стійкість характеризує здатність не лише керувати своїми емоціями,
але і зберігати високу професійну працездатність, здійснювати складну чи небезпечну
діяльність без особливого напруження, не зважаючи на емоціогенні зовнішні впливи. У
подальшому К.К. Платонов емоційну стійкість розглядає як складне утворення, в якому
виділяється емоційно-вольова, емоційно-моторна й емоційно-сенсорна стійкість. Під
емоційно-вольовою стійкістю вчений розуміє ступінь вольового володіння особистістю
своїми емоціями, під емоційно-моторною – ступінь порушення психомоторики під впливом
емоцій, під емоційно-сенсорною – ступінь порушення сенсорних дій [19]. Отже, на основі
вищевикладених поглядів можна зробити висновок про важливу роль волі в забезпеченні
емоційної стійкості, подоланні негативного впливу стрес-факторів екстремальної ситуації.
Другий підхід розглядає емоційну стійкість як силу нервової системи, що пов’язується з
особливостями процесів збудження і гальмування, її рухливістю, лабільністю, а також
темпераментом. Тут емоційна стійкість пов’язана з витратою енергії нервової системи в цілому
або її окремими компонентами. Внаслідок цього емоційна стійкість визначається силою
темпераменту, що дозволяє надійно діяти за рахунок оптимального використання резервів
нервово-психічної енергії. В.Д. Небиліцин дійшов висновку, що емоційна стійкість залежить
від сили нервової системи [16]. Згідно Я. Стреляу, людей, які мають слабку нервову систему,
відрізняє велика чутливість до подразників, але разом із цим, не дуже висока працездатність
[23]. Дії таких людей під впливом стресу легко піддаються порушенням. Це дає підстави
вважати, що саме сила нервової системи визначає емоційну стійкість.
У цій площині також лежать дослідження У. Кеннона (теорія гомеостазу) [10],
Л.А. Орбелі (теорія про адаптаційно-трофічну функцію симпатичної нервової системи) [24],
Г. Сельє (теорія стресу) [30], Е. Гельгорна, Дж. Луфборроу (теорія емоційного реагування)
[7] та ін. Відповідно до уявлень цих авторів до поняття “емоційна стійкість” включаються
енергетичні й інформаційні характеристики психічних якостей. Така позиція дослідників
пояснюється тим, що в кожної людини більшість емоційних станів пов’язана з процесами
вищої нервової діяльності, які протікають у корі головного мозку. Особливого значення, на
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думку вчених, набуває формування нових умовних зв’язків чи їхня переробка і руйнування.
У фізіології ці процеси відповідно називаються установкою, переформуванням і
руйнуванням динамічного стереотипу. Сутність цього явища полягає в тому, що кора
головного мозку постійно сприймає велику кількість подразнень, які викликають суворо
визначену умовно-рефлекторну реакцію. Організм людини не має можливості відповідати на
кожний подразник окремо. Одна з головних особливостей вищої нервової діяльності саме
полягає в тому, що всі зовнішні подразники сприймаються як система впливу, котра
викликає не окрему, а системну реакцію організму. Тому кожен комплекс провокує реакцію
всієї сформованої раніше функціональної системи, що додає умовним реакціям
стереотипного характеру. Однак кожне повторне комплексне реагування неминуче включає
якийсь новий подразник, що виник у результаті мінливості зовнішнього середовища. Таким
чином, реакція організму становить собою вже не копію попередньої реакції, а лише один із
її варіантів, у якому з’явилися ознаки пристосування до умов, що змінилися. У цьому
виявляється динамічність (мінливість) стереотипу. Людське життя складається з великого
числа динамічних стереотипів, які постійно виникають, змінюються і руйнуються.
З наукової позиції Г. Сельє, при дії на організм індивіда негативних стрес-факторів виникає
типовий комплекс змін – загальний адаптаційний синдром, характер якого не залежить від
природи стресорів. “Загальний адаптаційний синдром – це генералізоване зусилля організму
пристосуватися до умов, що змінилися. Цей неспецифічний синдром складається з ряду
морфологічних і функціональних змін, які розгортаються як єдиний процес” [24, с. 10]. Г. Сельє
виділяє три стадії цього процесу: стадію тривоги, стадію резистентності (адаптації) і стадію
виснаження. При цьому особливу увагу вчений звертає на роль адаптаційної енергії як основи
індивідуальної можливості переносити вплив стресорів. Так, в емоційно мінливої людини
виявляється недолік адаптаційної енергії в ситуації стресу. В результаті дії стресорів у такої
людини швидше, ніж у більш стійкої, починають відбуватися порушення загального гомеостазу,
що характеризуються не лише фізіологічними порушеннями, але і змінами в поведінці.
Поведінкові реакції при цьому можуть бути як активними (афективні реакції, агресія), так і
пасивними (депресія). Якщо в емоційно стійкої людини існують ресурси для адаптації до стресу,
то в емоційно мінливої таких ресурсів набагато менше, що може призвести до виснаження.
Відповідно до цього емоційна стійкість можлива на основі резервів нервово-психічної енергії, що
пов’язується з особливостями темпераменту та силою нервової системи.
Досліджуючи емоційне реагування, Е. Гельгорн і Дж. Луфборроу дійшли висновку, що
емоційна стійкість індивіда залежить від переважаючої активності вегетативної нервової
системи: чим вище симпатичне порушення, тим більш генералізована активність вищої
нервової системи, готовність усіх органів і систем організму до функціонування на межі їхніх
можливостей, а значить і психічної діяльності [7]. Експериментально встановлено, що при
різних емоційних станах той самий індивід по-різному переносить стресовий вплив. Так, в
агресивному стані стрес переноситься краще, ніж у стані тривоги, ймовірно тому, що стан
агресії виражає крайню форму симпатичної переваги.
До представників другого підходу відноситься також Я. Рейковський. У роботі
“Експериментальна психологія емоцій” він пропонує розглядати емоційну стійкість у двох
значеннях. У першому – як різний ступінь чутливості до емоційних подразників; у другому – як
різний ступінь порушення психічних механізмів регуляції під впливом емоційного збудження
[20]. Автор вважає, що деяким особистостям властивий високий ступінь емоційної стійкості
через низьку емоційну чутливість. Тому “для того, щоб викликати в нього прояв емоційного
порушення, необхідно застосовувати сильніші подразники” [20, с. 263].
Отже, другий підхід характеризується тим, що емоційний стан людини тісно пов’язаний із
функціонуванням і силою вищої нервової системи, з дією стрес-факторів, а також із загальним
адаптаційним синдромом і використанням резервів нервово-психічної енергії. Тут, на наш погляд,
можна говорити про біопсихічний компонент емоційної стійкості.
Третій підхід ґрунтується на виявленні власне емоційних характеристик емоційної
стійкості. Суть його полягає в тому, що кожен психічний процес (пізнавальний, емоційний,
вольовий) відносно незалежний від інших і має специфічні особливості. Стосовно емоційного
процесу це означає, що ні вольовий, ні пізнавальний процеси, ні, тим більше, властивості
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особистості (спрямованість, темперамент, характер, здібності), незважаючи на їх
взаємозв’язок, не обов’язково входять до його складу. Так, К.Є. Ізард, відповідаючи на
поставлені ним же питання про те, стійкими чи мінливими є емоції, вказує на відмінності між
емоційним станом і емоційною рисою людини. На його погляд, хоча когнітивні процеси і
можуть впливати на емоційні, але вони самі не є необхідною частиною емоцій [9].
Досліджуючи емоційну стійкість спортсменів, О. О. Чернікова дійшла висновку, що під
емоційною стійкістю варто розуміти: а) відносну стійкість оптимального рівня інтенсивності
емоційних реакцій; б) стійкість якісних особливостей емоційних станів, тобто стабільну
спрямованість емоційних переживань за їх змістом на позитивне вирішення майбутніх завдань
[26]. Таке розуміння емоційної стійкості, на наш погляд, специфічне для спортивної
діяльності, де емоційна стійкість виступає як здатність переборювати негативні емоційні
стани, викликані напруженою ситуацією. Зі сказаного випливає, що особливість емоційної
стійкості полягає в тому, що на результат діяльності спортсмена впливає не стільки якість
виявлених емоцій, скільки їхня інтенсивність (активність).
У висновках, які зробили Є.О. Мілерян, В.Е. Мільман і В.М. Писаренко, увага
акцентується на ролі власне емоційного процесу у визначенні емоційної стійкості [13; 14;
18]. Дослідники вказують, що емоційна стійкість визначається адекватністю емоційної
оцінки ситуації і довільністю емоційних реакцій. Л.М. Аболін дійшов висновку, що
вирішальним чинником, який детермінує емоційну стійкість, є знак та інтенсивність емоцій.
Перевага позитивних інтенсивних емоцій, як зазначає Л.М. Аболін, свідчить про уміння
спортсмена переборювати негативні переживання, що неминуче виникають у складних
умовах змагань, і є одним із визначальних факторів емоційної стійкості. Виходячи з цілей
дослідження, вчений пропонує під емоційною стійкістю розуміти властивість, що
характеризує індивіда у процесі напруженої діяльності, окремі емоційні механізми якого,
гармонійно взаємодіючи між собою, сприяють успішному досягненню поставленої мети [1].
Проте Л.М. Аболін також пропонує розглядати емоційну стійкість як системну якість
особистості [2]. В умовах напруженої діяльності вона опосередковується цілісним процесом
саморегуляції в єдності раціональних, емоційних і тілесних проявів. На його думку,
системоутворюючим фактором емоційної стійкості є власне емоційний компонент –
переживання [2].
Інші представники даного підходу Н.І. Наєнко та О.В. Овчиннікова, які досліджували
вплив стану емоційної напруженості на діяльність оператора, дійшли висновку, що
результативність діяльності оператора в емоціогенній обстановці багато в чому залежить від
рівня емоційного порушення [15; 17]. Звідси виходить, що дана емоційна характеристика
також впливає і на рівень емоційної стійкості індивіда.
У цьому підході позитивним є те, що його представники вказали на власне емоційний
характер феномена емоційної стійкості. Вони акцентували увагу на його емоційних
особливостях (механізмах), які повинні при його вивченні займати домінуюче місце. Авторами
даного підходу при вивченні емоційної стійкості враховується низка важливих емоційних
параметрів: поріг емоційних переживань, здатність регулювати емоції, емоційну реактивність.
Однак при цьому не враховується ціла низка інших емоційних особливостей: модальність, знак
емоцій, поріг, глибина, тривалість, лабільність, інтенсивність емоційних переживань, які, на наш
погляд, відіграють важливу роль в емоційній стійкості.
Разом із тим, у наведених визначеннях емоційної стійкості чітко прослідковується і
деяка її неоднозначність. Ця неоднозначність полягає в тому, що хоча дослідники вживають
поняття “емоційна стійкість” для позначення функціональної стійкості людини в
емоціогенних умовах, деякі вчені поряд із цим включають у його зміст “стійкість емоцій”.
Наприклад, у визначеннях, що дають О.О. Чернікова і К.К. Платонов, емоційною стійкістю
могли б бути і емоційна стабільність, і стійкість емоційних станів, і відсутність схильності до
частої зміни емоцій [19; 26]. Таким чином, в один ряд включені різні явища, які не
збігаються за своїм змістом із поняттям “емоційна стійкість”. Якщо стійкість емоцій
позначає деяку сталість емоційного переживання людини, його схильність до переживання
емоцій певного знаку та якості, то поняття “емоційна стійкість” варто розглядати як стійкість
продуктивності діяльності в напружених умовах. Вона полягає у прагненнях, спрямованих
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на досягнення поставленої мети чи, щонайменше, на підпорядкування їй усіх інших цілей.
Представники четвертого підходу емоційну стійкість розглядають як складне психічне
утворення, яке є результатом інтеґрування певних психічних процесів і властивостей
особистості. Тому П.Б. Зільберман, виходячи з принципу взаємодії емоцій, волі, інтелекту і
фізіологічної організації у контексті діяльності, визначає емоційну стійкість як “інтеґративну
властивість особистості..., яка забезпечує оптимально успішне досягнення мети діяльності в
складній емоційній обстановці” [8, с. 152]. Як бачимо, в цьому визначенні яскраво виражений
підсумковий бік емоцій, але не вказаний емоційний спосіб досягнення результатів діяльності, яка
здійснюється в екстремальних умовах. Посилання на те, що цього результату можна досягти при
певній взаємодії емоційних і вольових якостей особистості не дає цілісного уявлення про власне
емоційну природу цієї взаємодії. Крім того, вчений поєднує різні за змістом позитивні й негативні
аспекти співвідношення емоцій і волі, емоцій та інтелекту, фізіологічної і власне емоційної організації
поведінки, мотивів та емоцій тощо. У такому штучному подоланні суперечностей між точками зору на
емоційну стійкість В.К. Вілюнас вбачає “безпринципність, яка неминуче ускладнює дослідження
проблеми” [6, с. 16].
Досліджуючи проблему формування емоційної стійкості у фахівців пожежної безпеки,
А.І. Черкашин і З.Р. Шайхлісламов дійшли висновку, що під емоційною стійкістю потрібно
розуміти інтегративну полісистемну якість індивіда, зумовлену змістом і взаємозв’язками її
складових частин [27].
Як особливу взаємодію всіх компонентів діяльності, у тому числі емоційних, розуміє
емоційну стійкість дослідник Б.X. Варданян. Він пояснює, що емоційну стійкість “можна
більш конкретно визначити як властивість особистості, яка забезпечує гармонійне
відношення між усіма компонентами діяльності в емоціогенній ситуації, таким чином,
сприяючи її успішному виконанню” [4, с. 54].
У вимірах п’ятого підходу емоційна стійкість розуміється як наявність відповідних і
достатніх рис і якостей особистості. Основними ознаками афективної стійкості Р.Б. Кеттел
вважає такі риси особистості, як відсутність невротичних симптомів і іпохондричних проявів,
стійкість інтересів, терплячість, наполегливість, спокій та ін. [28]. Подібні прояви емоційної
стійкості описує Дж.П. Гілфдорд. Емоційну нестійкість він розглядає як легку збудливість,
заклопотаність, песимістичність, коливання настроїв, і навпаки, емоційну стійкість – як
урівноваженість, оптимістичність, самовладання [29]. П. Фресс, визначаючи емоційність, у
центрі ставить її головний тип – емоційну стійкість, яка характеризується ступенем чутливості
суб’єкта до емоціогенних ситуацій, а також мірою збудливості, здатності до самооцінки і
контролю [25]. Такий емоційний тип, на думку вченого, є конституціональним, хоча може
змінюватися чи навіть виникнути за час життя, в результаті перенесених захворювань, сильних
потрясінь і т. ін.
У рамках цього підходу через системну організацію функцій емоційну стійкість
розглядає С.П. Бочарова, яка бачить її в широкому аспекті. Під емоційною стійкістю вона
розуміє здатність керувати своїми емоціями, зберігати високу професійну працездатність,
здійснювати складну чи небезпечну діяльність без напруженості, незважаючи на емоціогенні
чинники. У вузькому розумінні емоційну стійкість С.П. Бочарова подає як інтегративну
полісистемну якість індивіда, яка зумовлює продуктивність діяльності та адекватність
поведінки в екстремальних стресових умовах [3]. Однак тут чітко не вияснені провідна роль
власне емоційної складової в емоційній стійкості в екстремальних умовах діяльності, її зміст
і механізми прояву.
Емоційну стійкість як “афект неадекватності” – підвищеної вразливості, упертості,
негативізму, замкнутості, загальмованості – досліджує Л.С. Славіна [21, с. 3].
На основі розкриття п’яти підходів до визначення сутності та змісту емоційної стійкості
фахівців у ході діяльності ми, по-перше, виявили, що до компонентів, які тим чи іншим
чином впливають на неї, слід віднести насамперед власне емоційний, що пов’язаний із
волею, нервовою системою, темпераментом, мотивацією, інтелектом, рисами і
властивостями особистості, її фізичним здоров’ям та ін.
Оскільки екстремальна діяльність є небезпечним видом діяльності, яка пов’язана з
ризиком для життя, то компоненти екстремальної стійкості фахівця з надзвичайних ситуацій
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залежать від нього самого і від впливу зовнішніх чинників. При цьому ці компоненти слід
розглядати з позиції їх прояву в екстремальних ситуаціях, тобто при постійному впливові
психотравмуючих чинників і стрес-факторів. Тому мова йде про екстремальномотиваційний, екстремально-вольовий, екстремально-дійовий, екстремально-емоційний та
інші компоненти емоційної стійкості фахівців із надзвичайних ситуацій.
Як свідчать наші дослідження, на емоційну стійкість фахівця з надзвичайних ситуацій у
процесі екстремальної діяльності також впливає, по-перше, рівень його фізичної
підготовленості й витривалості, тобто фізичний компонент. На це вказує О.О. Сиротін, який до
емоційної стійкості включає параметри, що характеризують нервову і фізичну здатність
людини успішно вирішувати складні й відповідальні завдання в напруженій емоціогенній
обстановці [22, с. 1]. Фізична непідготовленість впливає на емоції тим, що породжує у фахівця
з надзвичайних ситуацій невпевненість у своїй силі, тривогу за свою спроможність перенести
навантаження екстремальної діяльності та ін.
По-друге, рівень індивідуальної і групової екстремально-професійної підготовленості до дій в
екстремальних умовах, тобто наявність необхідних екстремально-дійових знань, навичок і вмінь, при
цьому не лише технологічних, процесуальних, але і психомоторних і психологічних. Їх можна звести
до екстремально-дійового компоненту. Безумовно, недостатність або відсутність таких знань, навичок
і вмінь викликає негативні емоції, що понижують емоційну стійкість фахівця з надзвичайних ситуацій.
По-третє, ступінь відповідальності, переконаності, громадянської свідомості, розуміння
свого обов’язку, честі, гідності та ін., тобто мова йде про соціально-психологічний
компонент.
Виникає питання: яким чином ці компоненти генерують позитивні чи негативні впливи на
емоційну стійкість? Для відповіді на це питання доцільно взяти за основу психоенергетичну
теорію психіки і психічного М.Й. Варія. Її сутність полягає в тому, що психіка і психічне
взаємодіють між собою за посередництвом психоенергії. Під психічним вчений розуміє “те,
що вміщує в собі психоенергію будь-якої полярності і може взаємодіяти з психікою та іншим
психічним” [5, с. 30]. Психічне М.Й. Варій поділяє на внутрішнє і зовнішнє. “До внутрішнього
психічного відноситься все, що належить внутрішньому світу індивіда: емоції, почуття,
переживання, образи уявлень, стани, властивості, мотиви, цінності, установки, погляди, думки,
стереотипи, різні психічні утворення та ін.” [5, с. 31]. “Зовнішнє психічне – це те, що
знаходиться поза індивідом і вміщує в собі психоенергію та впливає на його психіку” [5, с. 31].
Вчений доводить, що різне психічне володіє психоенергією, яка має різну величину
позитивного чи негативного потенціалу. Згідно його поглядів, психіка і психічне взаємодіють
за посередництвом обміну та взаємовпливу психоенергії. При цьому позитивний потенціал
психоенергії (так само, як і негативний) має властивість до нагромадження, накопичення
(властивість синергійності). М.Й. Варій підкреслює, що “чим цей потенціал є вищим, тим з
більшою силою він “відштовхує” від себе негативну психоенергію” [5, с. 32]. Але будь-яке
проникнення психічного в інше психічне приводить до зміни їх психоенергетичного
потенціалу. “Саме психоенергія підсилює, знижує або деформує, одним словом, змінює
психоенергетичний потенціал того психічного, на яке вона спрямована” [5, с. 33].
Отже, всі визначені компоненти володіють певною психоенергією, яка підсилює або
послаблює загальний психоенергетичний потенціал емоційної стійкості фахівця з
надзвичайних ситуацій.
Виходячи з вищевикладеного, під емоційною стійкістю фахівця з надзвичайних ситуацій слід
розуміти сформоване стійке психоемоційне утворення, що є наслідком інтеґрації психоенергетичних
потенціалів екстремально-мотиваційного, інтелектуального, екстремально-вольового, біопсихічного,
фізичного, екстремально-дієвого, соціально-психологічного та власне екстремально-емоційного
компонентів і володіє таким стабілізуючим сумарним психоенергетичним потенціалом, котрий
здатний погасити негативні емоції та збудження, а значить зумовлює продуктивність діяльності й
адекватність поведінки в екстремальних ситуаціях.
Таке розуміння емоційної стійкості дає можливість її аналізу з позицій системного, особистісного,
діяльнісного,
особистісно-діяльніс-ного,
порівняльно-діяльнісного,
прогностичного
і
психоенергетичного підходів, що має велике теоретичне й прикладне значення.
Системний підхід дозволяє розглядати відносно самостійні компоненти емоційної
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стійкості не ізольовано, а в їх взаємозв’язках і відносинах, у складі з іншими. Це забезпечує
виявлення інтегративних системних властивостей і якісних характеристик емоційної стійкості, які
відсутні в її окремих елементах. У вимірах цього підходу емоційна стійкість розглядається як
сукупність взаємопов’язаних компонентів, а саме: екстремально-мотиваційного, інтелектуального,
екстремально-вольового, біопсихічного, фізичного, екстремально-дієвого, соціально-психологічного
та власне екстремально-емоційного.
Діяльнісний підхід у вивченні емоційної стійкості фахівців із надзвичайних ситуацій
ґрунтується на положеннях теорії діяльності, які дозволяють виявити її характер у
залежності від екстремально-професійної діяльності. З позицій цього підходу емоційна
стійкість розглядається як така, що несе на собі відбиток екстремальної діяльності, її
структури, цілей і мотивів.
Доцільне використання також порівняльно-діяльнісного підходу, який допомагає
виділити загальні й особливі характеристики емоційної стійкості фахівців залежно від виду
надзвичайної ситуації, в якій виконується екстремально-професійна діяльність. Застосування
цього підходу пояснює сутність змін емоційної стійкості фахівців із надзвичайних ситуацій у
ході екстремально-професійної діяльності.
Використання особистісного підходу полягає в тому, що при формуванні емоційної
стійкості у фахівців із надзвичайних ситуацій орієнтуються на особистість такого фахівця як
мету, суб’єкт, результат і головний критерій його ефективності. Даний підхід вимагає
ставитися до фахівця з надзвичайних ситуацій як до унікальної особистості, яка володіє
психічною неповторністю, своєрідністю та ін. Проте говорять про особистісно-діяльнісний
підхід, який на практиці розглядається як єдине ціле, тому що виявити емоційну стійкість
фахівця з надзвичайних ситуацій можна лише в екстремально-професійній діяльності.
Прогностичний підхід до емоційної стійкості фахівців із надзвичайних ситуацій дозволяє
розкрити її як цілісне явище, розвиток і зміни якого прогнозуються. У контексті цього
підходу забезпечується прогнозування розвитку емоційної стійкості при різних способах
впливу на фахівців із надзвичайних ситуацій, а також передбачити ступінь емоційної
стійкості на “виході”.
Безумовно важливим є психоенергетичний підхід до емоційної стійкості фахівців із
надзвичайних ситуацій. Він виражає здатність фахівців із надзвичайних ситуацій накопичувати
позитивний потенціал емоційної стійкості, який спрямований на протистояння негативним
емоціям.
Таким чином, розглянувши основні підходи до визначення емоційної стійкості фахівця з
надзвичайних ситуацій, можна зробити такі висновки. По-перше, жоден із підходів не дає
повної відповіді на питання про сутність і зміст емоційної стійкості фахівців із надзвичайних
ситуацій, оскільки між ними існує розбіжність у її тлумаченні: одні розуміють її як
інтегральну властивість особистості, другі – як емоційну регуляцію поведінки в залежності
від сили, знаку, лабільності й змісту емоцій, треті – як здатність переборювати зайве
емоційне напруження при виконанні складної діяльності посередництвом вольового
регулювання, четверті – як силу нервово-психічної системи і темпераменту та ін. По-друге,
для визначення емоційної стійкості фахівця з надзвичайних ситуацій доцільно використати
інтегральний підхід, який певним чином поєднує всі окреслені підходи. Тоді емоційна
стійкість фахівця з надзвичайних ситуацій становить собою стійке особистісне утворення,
психопотенціал якого сформувався внаслідок інтеґрації психоенергій екстремальномотиваційного, інтелектуального, екстремально-вольового, екстремально-емоційного,
екстремально-дієвого, фізичного, біопсихічного та соціально-психологічного компонентів і
володіє таким стабілізуючим сумарним психоенергетичним потенціалом, котрий здатний
погасити негативні емоції та збудження від стрес-факторів, а отже зумовлює продуктивність
діяльності й адекватність поведінки в екстремальних ситуаціях.
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Т.В. Яцула
м. Херсон
АКТУАЛІЗАЦІЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТИРІВ
У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ-ВИХОВАТЕЛІВ
Поява нових цінностей в освіті сформулювала принципово нові завдання перед
професійною підготовкою вчителя-вихователя. До числа пріоритетних цінностей варто
віднести прагнення до такої творчої взаємодії з дітьми, коли процес самореалізації носить
діалектично взаємообумовлений характер: створюючи умови для самореалізації особистості,
яка розвивається, яка вчиться, учитель самореалізується не тільки як учитель-професіонал, а
й у цілому як особистість, що самоактуалізується.
Цей процес висуває нові вимоги до професійно-педагогічної підготовки майбутніх
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учителів-вихователів.
Особливо важливим, на наш погляд, є розвиток особистісного аспекту майбутнього
вчителя-вихователя, що виявляється, насамперед, в усвідомленні смислу свого життя і
смислу своєї професійно-педагогічної діяльності.
Базуючись на тлумаченні дозвілля як важливого простору розвитку учнів підліткового та
старшого шкільного віку, ми вважаємо, що необхідною умовою позитивного впливу цього
середовища на самосвідомість дитини є наявність взаємодії з референтним для дитини
вчителем-вихователем.
Мета статті полягає у висвітленні теоретико-методологічних засад підготовки
референтного для учнів підліткового та старшого шкільного віку вчителя-вихователя, який у
змозі на основі розуміння субкультури сучасного підлітка та старшокласника, усвідомлення
сенсу своєї професійно-педагогічної діяльності створити особистісно-значущий простір
їхнього розвитку.
Під виховною діяльністю в сфері дозвілля школярів ми розуміємо цілеспрямовану
взаємодію, обумовлену смисложиттєвими орієнтаціями особистості педагога-вихователя, які
інтеріоризуються в середовище школярів. Цей процес сприяє самореалізації як учителявихователя, так і учнів. Основними ознаками виховної діяльності є: гуманістична
спрямованість взаємодії; позитивна мотиваційна обумовленість спілкування; усвідомлене
прагнення до позитивної трансформації особистісних цінностей.
Проблема смислу життя людини є вічною і кожен раз новою. Особливої актуальності
вона набула в сучасний період, що пояснюється зміною пріоритетів у соціальному житті.
Аналіз наукової літератури (Д.О. Леонтьєв, В.Е. Чудновський Р.Х. Шакуров) свідчить,
що смисл життя – багатогранна категорія яка пов’язана з мотивами життєдіяльності людини,
її смислом, цінностями.
Перша спроба розкрити зміст поняття «смисл» була зроблена в психології О.М. Леонтьєвим. У
його трактуванні смисл виступає як відношення мотиву діяльності до її мети [2, с. 225]. Для
Д.О. Леонтьєва зміст – це суб’єктивна значимість об’єктів і явищ дійсності, який має вияв у двох
формах: 1) в емоційному забарвленні образів сприйняття та уявлень цих об’єктів і явищ; 2) у розумінні
(інтерпретації) суб’єктом їх ролі і місця у своїй життєдіяльності – у задоволенні певних потреб, у
реалізації тих чи інших мотивів, цінностей і т.ін. [4].
Інше тлумачення концепції О.М. Леонтьєва дає Б.С. Братусь. Питання про зміст,
говорить він, це питання про те, заради чого відбувається дія, діяльність людини [1, с. 5].
Полемізуючи з різними підходами до змісту категорії «смисл», Р.Х. Шакуров [5] ставить
питання щодо доцільності введення цієї категорії, якщо є близькі за значенням поняття –
мотив діяльності, мета. Розв’язання цієї проблеми науковець пов’язує з поєднанням смислу з
категорією цінності, яка в психології виступає як один із модусів поняття значення
Цінність відбивається у свідомості на трьох рівнях – емоційному, образному (на основі
емоційної пам’яті) та понятійному. Цінність об’єктів виростає з емоційних реакцій. Їхні
ціннісні властивості пізнаються особливим чином – у результаті специфічної ціннісної
взаємодії з об’єктом.
Усвідомлюючи зв’язок між цінністю і смислом, Р.Х. Шакуров розглядає останнє з
феноменологічної функціональної і генетичної позиції. Феноменологічний аналіз показує
наявність чи відсутність смислу, що проявляється в оптимістичному або песимістичному
відношенні людини до свого буття. На жаль, відсутність цього аспекту в професійнопедагогічній підготовці вчителів призводить до професійної деформації особистості, яка
проявляється не тільки в емоційному згоранні, розчаруванні педагогічною діяльністю, але і
встановленні суб’єкт-об’єктних відношень з учнями, позиції авторитаризму у взаємодіях з
дітьми.
Функціональна позиція розглядається Шакуровим через смисло-ціннісну єдність.
Цінності виконують дві взаємозалежні функції – життєстверджуючу і мотивуючу. «Перша
полягає в тому, що привабливі, об’єкти, які викликають радість (предмети, події, процеси і
т.д.), підтримують емоційний тонус особистості і прив’язують її до життя, викликають
оптимістичне світосприймання. А виступаючи в ролі мотивів цінності, спонукають до дії,
змушують людину напружуватися, переборювати перешкоди, «працювати»« [5, с. 27].
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Смисли виникають на основі цінностей, що володіють життєстверджуючим
емоційногенним потенціалом. Вплив мотивів на смислоутворювання неоднозначне: мотив
має велике емоційно-тонізуюче значення лише тоді, коли ґрунтується на внутрішніх
цінностях, що містяться в самій діяльності. Якщо вчитель свою педагогічну діяльність не
базує на цінностях, які притаманні цьому процесу, то будь-які зовні обставини (низька
зарплатня, погані умові праці та інші) суттєво впливають на відношення до педагогічної
діяльності. Коли класний керівник не отримав достатню матеріальну підтримку за свою
працю, він усівається від виховної взаємодії з учнями, їх батьками. При цьому аргументує
свою бездіяльність наступними висловлюваннями: «Я не одержую грошей за виховання
дітей, нехай батьки турбуються про свою дитину» та інші. (А якщо дитина з неблагополучної
сім’ї). Але є й такі вчителі-вихователі, для яких дитина і її особистий світ, розвиток є
найважливішою цінністю педагогічної праці, і незважаючи на ті самі умови, вони віддавали і
віддають «свої серця» дітям і не пов’язують матеріальні умови зі смислом своєї праці.
Генетичний аспект проблеми смислу пов’язаний з механізмами смислоутворення. У
смислоутворенні беруть участь – суб’єкт, смислоутворювач (джерело) і смислоодержувач.
Поняття «суб’єкт» відповідає на запитання «для кого смисл?». Звичайно, смисл існує для
людини, конкретної особистості. Смислоутворювач є цінність – джерело змістів для
суб’єкта. У ролі смислоодержувачів виступають акти життєдіяльності суб’єкта – його дії,
зусилля, різні прояви його активності і життя в цілому.
Процеси смислоутворення найбільш повно розглянуті Д.О. Леонтьєв у контексті
проблеми динаміки змістів [3]. Для опису цього процесу автор використовує поняття видів і
ситуації смислової динаміки. Він виділяє три види динаміки – смислоутворення,
смислоусвідомлення і смислопобудову.
Діяльність є одним з найважливіших джерел смислоутворення. Вона динамічна за своєю
природою, виступає як умова задоволення майже всіх наших потреб. Великим
смислоутворюючим потенціалом володіють цінності – цілі. Прагнучи до них, людина
зберігає оптимізм протягом тривалого часу і рідко впадає в смуток. Для нього набуває сенсу
все, що він робить для досягнення мети. Усвідомлення мети педагогічної діяльності
(допомогти дитині в її життєвому становленні) допомагає вчителю переборювати
перешкоди, зберігати молодість духу, творчо виконувати свою педагогічну місію.
Тому, визначаючи смисложиттєві орієнтації майбутніх учителів-вихователів як
найважливішу ланку професійно-педагогічної підготовки ми вважаємо необхідною розробку
та впровадження в педагогічний процес технології пошуку особистісного смислу
професійної педагогічної діяльності. Спираючись на тлумачення особистісного смислу як
розуміння цінностей, які додають привабливість діям життєвим актам діяльності та ін. [5],
ми вважаємо, що технологія має складатися з наступних компонентів: рефлексивно-оцінний,
проектно-моделюючий, мотиваційно-діяльнісний.
Рефлексивно-оцінний компонент характеризується зверненням до свого власного
досвіду, взаємовідносинами з учителями, аналіз їх впливу на особистісне становлення, вияв
ключових моментів цього впливу. Використовуючи методи вільної бесіди, дискусії,
педагогічних творів-роздумів, педагогічних листів, ми отримали найцікавіші результати. Так,
наприклад, 73% майбутніх учителів висловили думку, що під час навчання в школі, їм не
зустрівся вчитель, який особисто вплинув на свідомість, життєві орієнтації майбутнього
вчителя. Разом з цим, ті студенти, яким пощастило в шкільні роки зустріти справжню
особистість вчителя, з особливо підвищеним позитивним настроєм висловлюються про
вплив цього вчителя на їхнє життя. «Я належу до тих молодих людей, про яких кажуть, що
їм пощастило. Мені пощастило на добрих учителів які допомогли мені визначити своє місце
в житті. Більшість з них я можу назвати другими батьками. Вчителька літератури створила в
школі атмосферу добра, взаєморозуміння. Про неї хочеться сказати словами В.Сосюри:
«Завжди привітна, тиха й ясночола, вона нічим не силувала нас, але при ній такий був тихий
клас, як сад без вітру» – пише О.Шелест. А як поетично згадує свою вчительку Н.Скотар:
«Вона йшла уздовж алеї парку, вдихаючи ніжний, вабливий і п’янкий аромат осені. Жінка як
жінка... Нічого особливого...,але це лише з першого погляду. Її очі таїли нерухомість і
величезність моря, і в той же час у них горів вогонь, вогонь життя. Здавалося, у них живе
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сама та вічність, те, чому немає назви. Вона була окутана легким серпанком неповторної
загадковості, навіть, скоріше казковості, як добра фея. У цієї феї було ім’я Тетяна
Михайлівна. Так, вона була вчителем, причому вчителем з великої букви. Хоч у неї і не було
ні звань, ні нагород, але її любили як діти, так і вчителі, і це для неї і було найвищою
нагородою. Танечка (так до неї усі зверталися, хоча вона вже була похилого віку) володіла
величезним талантом, даним їй, напевно, Богом. Вона з легкістю розуміла і відчувала інших
людей, безпомилково оцінювала їхній внутрішній стан, співчувала і співпереживала. У неї
якось мимоволі виходило бути прикладом і зразком для наслідування, з боку дітей, і в
думках, і у вчинках. Її задача – допомогти їм (дітям) пізнати світ у всьому його розмаїтті. Не
нав’язуючи своєї думки, навчити дітей розбиратися в цій нелегкій штуці за назвою – життя.
Навчити не тільки шкільним предметам, але і розкрити своїм учням загальнолюдські
цінності; дотикаючись до вічних проблем, достукатися до їхніх сердець».
Аналізуючи власний досвід, студенти свідомо приходять до висновку, що
найважливішим смислом педагогічної діяльності є дитина, її розвиток, підтримка її у процесі
дорослішання. Наступним кроком в педагогічній підготовці є використання методу усної
газети «Усе про дітей». Студенти добирають найцікавіші матеріали (висловлювання дітей
різного віку, педагогічні ситуації, думки діячів науки, літератури, мистецтва тощо), що
стосуються світу дитини. Слід зазначити, ця діяльність настільки захоплює майбутніх
учителів, що відведеного часу навчальних занять не вистачає і зустрічі переносяться на
позанавчальні часи. Створюється своєрідний педагогічний клуб. Таким чином, рефлексивнооцінюючий компонент надає змогу осмислити сенс свого життя, усвідомлено проектувати
майбутню педагогічну діяльність.
Проективно-моделюючий компонент у професійно-педагогічній підготовці студентів
пов’язаний зі створенням власного бачення та розуміння смислу педагогічної допомоги,
підтримки школярів (у нашому дослідженні це учні підліткового та старшого шкільного
віку) в їх особистісному розвитку. Для реалізації цього компоненту ми пропонуємо сферу
дозвілля учнів, бо вважаємо, що цей простір життєдіяльності дітей охоплює майже весь
позанавчальний час. Класні години, позанавчальні заходи, гуртки, спілкування з друзями –
усе це можна визначити як вільний час особистості. Якщо класна години проводиться
формально, не відповідає віковим, соціокультурним потребам особистості у процесі її
розвитку – це марно витрачений час для дитини, який не впливає позитивно на її розвиток.
Тому, моделюючи особистісно-розвиваючий простір клубного об’єднання дозвіллєвого
спілкування школярів, студенти, перш за все, відповідають на питання: «Чим я в змозі
допомогти дитині у вирішенні її проблем». Майбутні вчителя-вихователі добре пам’ятають
питання, які були для них актуальними, цікавими в підлітковому та юнацькому віці
(взаємини з батьками, друзями, в цілому з дорослими; фільми, якими захоплювалися;
журнали, які обговорювались у колі друзів та багато-багато іншого), і творча робота над
проектом викликає в них особливий інтерес. Ми пропонуємо проглянути опубліковані листи,
які підлітки надсилають до журналів. Це надає можливість краще пізнати субкультуру
сучасного підлітка, старшокласника і моделювати взаємодію, спрямовану на реального
«героя». Ці проекти демонструють рівень усвідомлення смислу педагогічної діяльності,
творчий потенціал майбутніх вчителів, їх особистісну позицію щодо виховної взаємодії.
Водночас студенти розуміють необхідність постійного саморозвитку, самовдосконалення,
важливість бути референтною для дітей особистістю. Для задоволення цієї потреби нами
пропонується досить великий матеріал з інтерактивних методів розвитку особистості, які
надають можливість збагатити модель клубного об’єднання дозвіллєвого спілкування
школярів і підготувати себе до особистісно-зорієнтованої взаємодії. Таким чином, проектномоделюючий компонент поєднується з мотиваційно-діяльнісним. Спецсемінар «Організація
дозвілля школярів» спрямований на розвиток умінь здійснювати особистісно-зорієнтоване
спілкування, педагогічну підтримку і сприяти особистісному розвитку підлітків і
старшокласників.
Висновки
Використаний нами підхід у професійно-педагогічній підготовці, а також виділені
компоненти, дозволили розробити нову модель формування готовності студентів до виховної
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діяльності. Структура запропонованої нами моделі включає мету, спрямовану на
смисложиттєві професійно і особистісно значимі орієнтири в педагогічній діяльності, смисл,
представлений рефлексивно-оцінним, проектно-моделюючим і мотиваційно-діяльнісним
компонентами; форми і методи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителіввихователів.
Педагогічними умовами, що сприяють розвитку смисложиттєвої орієнтації студентів на
педагогічну діяльність є: звертання до аналізу особистого досвіду взаємодії з учителямивихователями, розвиток інтересу до особистості дитини як вищої педагогічної цінності,
активізація творчого потенціалу майбутнього вчителя через моделювання особистісно
значущого простору спілкування.
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