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COMPUTATIONAL STUDIES OF CHROMATE OXYANIONS ADSORPTION ON CARBON 

NANOSTRUCTURES: A TD-DFT APPROACH 

 

Removing of toxic compounds containing, in particular heavy metals, from domestic water and 

industrial wastewater is an urgent technological need. Materials based on carbon nanostructured 

materials, in particular СNTs, are considered as promising adsorbents of heavy metals. Among other 

adsorbents, СNTs are characterized by a number of various important properties due to their large surface 

area and the generally high adsorption capacity of the carbon surface to many toxic molecules [1]. 

In this work, the principal possibility of optical monitoring of adsorption (in particular, detection 

of the fact of adsorption itself) of chromate anions on the surface of carbon nanostructures was 

investigated by theoretical calculations of the electronic structure (oscillator strengths of electronic 

transitions). Optical spectra of various forms of chromate anions (CrO4
2-, Cr2O7

2- and HCrO4
-) and 

chromate molecular complexes (MI
2CrO4, M

I = Li, Na, K and MIICrO4, M
II = Zn, Cd, Hg) on the surface 

of pure and B(N)-doped carbon nanotubes CNT(5,5) and graphene sheets were calculated.  

The geometry-optimized calculations were carried out using Gaussian 09 software package [2]. 

Excited electronic states of configurations were studied by the time-dependent DFT method (TD-DFT). 

In these calculations, the two-level ONIOM-2 approach was used [3]. The system with optimized 

geometry was divided into two regions, the quantum mechanical (QM) and the molecular mechanical 

(MM). The QM region comprised the atoms of the anions, while the MM region comprised all atoms of 

carbon nanostructure. The electronic embedding was used in order to take into account electrostatic 

interaction between the QM and MM regions, i.e., the atoms of the QM region were treated by TD-DFT 

calculations, while the atoms of the MM region were treated as partial charges contributing to the 

quantum-mechanical Hamiltonian. 

Obtained results were discussed in view of potential application of optical monitoring procedures 

for the adsorption process of chromate anions and molecular complexes adsorbed on the surface of carbon 

nanostructures. As result, the optical absorption and reflectance spectroscopies have to be considered as 

promising methods for monitoring of the chromate anions adsorption on the surface of carbon 

nanostructures. 
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LUMINESCENCE PROPERTIES OF ZIRCONIA CO-DOPED WITH EUROPIUM AND 

FLUORINE  

 

The zirconium dioxide (ZrO2, also known as zirconia) have been proposed for using as gas sensors, 

phosphors for LEDs and plasma display panels, fluorescent markers for medical and biological 

applications, etc [1]. The variety of its practical applications is determined by unique physico-chemical 

properties of zirconia. In particular, ZrO2 has been considered as optical material of good luminescence 

properties. The pure zirconia reveals intensive photoluminescence (PL) that consist of wide multi-

component band spreading over all visible spectral region. This so-called intrinsic luminescence is related 

with defects of ZrO2 crystal structure, those are mainly oxygen vacancies. The PL properties of zirconia 

(intensity and colour purity) can be greatly improved by doping some luminescent ions, e.g. rare-earth 

ions. The doping of zirconia with Eu3+ ions is the most studied case. The characteristic linear emission 

spectra of these ions can be used also for indirect detection of changes in crystal structure of materials 

because the intensity of 5D0→
7FJ (J = 0 - 4) transitions depends on the Eu3+ ions local surrounding [2]. In 

particular, zirconia has three polymorphs – monoclinic, tetragonal and cubic – those reveal somewhat 

different emission spectra. The PL decay kinetics also differs for the Eu3+ ions located in every 

abovementioned polymorphs [2, 3].  

In this work the synthesis techniques of the pure and fluorine/europium co-doped ZrO2 have been 

reported. The samples were studied by means of X-ray powder diffraction, scanning electron and optical 

microscopy, IR, UV-Vis absorption and luminescence spectroscopy. The electronic band structures of 

ideal and defect-containing zirconia were calculated by full-potential linearized augmented planewave 

method based on density functional theory formalism.  

The XRD patterns have shown the presence of mixture of monoclinic and tetragonal/cubic phases in 

all samples. An increase in the fluorine content leads to an increase in the tetragonal/cubic phase content. 

The SEM images indicate the spherical morphology of the samples studied and the size of grains is of 50 

– 200 nm. Undoped and fluorine doped ZrO2 reveal complex the PL band in the 380 – 600 nm spectral 

range at low and room temperatures (T = 4.2 – 300 K) and under excitation in UV region. Samples of the 

ZrO2:F,Eu reveal both host and rare-earth ion photoluminescence. Increasing of the Eu3+ luminescence 

intensity was observed with increasing of fluorine content up to 8 mol %. The luminescence properties 

were discussed in a light of electronic band structure calculations performed for ZrO2, ZrO2:F and 

ZrO2:F,Eu crystals. 
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ON A NEW DEFORMED HEISENBERG ALGEBRA ARISING 

IN A MODEL OF DARK MATTER BASED ON ¹-DEFORMATION 

 

    Well-known approach to modeling dark matter (DM) based on the concept of Bose-condensate 

(see e.g. the reviews [1]-[2] and references therein) was recently generalized in ref. [3]. Namely, a ¹-

deformed Bose gas condensate model of dark matter, involving so-called ¹-deformation of differential 

calculus and thus the ¹-analog of quantum statistics along with ¹-thermodynamics, has been proposed.  

When  ¹ ! 0,  he Bose-Einstein condensate (BEC) model of dark matter is recovered. The ¹-extension leads 

to certain improvement with respect to BEC model. First, the critical temperature Tc(¹) of condensation at 

¹ > 0 is higher than the usualT c    BEC   what provides wider range of system’s stability. Second, the 

predicted total mass of galactic DM halo appears to be more realistic.  As a next step, in ref. [4] the 

galaxy rotation curves were obtained and compared with those of BEC model, so that better agreement 

with observed data is achieved. The analysis in [4] has applied (three different versions of) the proposed 

¹-deformed Lane-Emden equation (¹-LE). For each version of ¹-LE, nice agreement was found. Note that 

two (of the three) versions of ¹-LE are basically equivalent, i.e. provide the same solution in terms of 

certain ¹-sine function. Basing on this equivalence, we succeeded to deduce new, unusual form of 

deformed Heisenberg algebra for the position and momentum operators in radial direction: these are 

realized by r¢ and the radial ¹-derivative D(¹)r . The obtained ¹-Heisenberg algebra may be presented in 

two alternative forms. These are studied in detail, including the deduced ¹-generalization of uncertainty 

relation, and the possibility of existence of minimal or maximal (uncertainty of) length. 
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STRUCTURE AND  LUMINESCENCE OF BORATE-PHOSPHATE GLASSES DOPED WITH 

HEAVY METALS IONS 

 

New oxide composite materials are developed for white light-emitting diodes (WLED) as 

luminescent transformers of UV or blue emission of chip LED to longer wavelength emission. The 

transformer consists of a glass matrix embedded with some oxide phosphor and the last one is the active 

part of transforming material [1, 2]. In addition, we now try to develop glass matric that also possesses 

luminescence. As result, an emission of such WLED has to be composed of chip LED emission and 

luminescence both of binding glass matrix and phosphor. No doubts, an issue of influence of point defects 

and impurities on the luminescence and energy transfer processes in such matrix is of great importance.  

In this paper, this issue was studied on the example of the alkali phosphate-borate glasses of the 

common formulae mNa2O - nB2O3 -kP2O5, doped with Mn, Zn, and Pb ions. 

The molar composition of alkali phosphate-borate glass-forming matrix was close to 40% Na2O - 

20% P2O5 -40 % B2O3. The amount of the Mn, Zn, or Pb was in the range of 1 – 25 mol%. All the 

samples were made by the melt-quenching procedure and we have found that melting temperature 

depends mainly on the m/n/k ratio, while amount of the Mn, Zn, or Pb influences microstructure and 

quality of the glasses (See Figure a and b). 

The glasses were characterized by SEM, XRD, DTA, IR- and UV-VIS spectroscopy and their 

luminescent properties were studied too. Luminescence spectra are complex; they range from 400 up to 

750 nm and their shape depends on the glass compositions.  

Luminescence kinetic was also complex and decay time differs for different spectral components.  

Melting temperature of the starting charge depends mainly on the m/n/k ratio, while amount of the 

PbO or ZnO influences microstructure and quality of the glasses. 

The conclusions were made that: 

a) oxide crystalline particles influence crystallinity of the glasses; 

b) IR spectra showed the effect of the heavy Pb and Zn ions on the binding of the atoms in borate and 

phosphate molecular groups; 

c) the PL was assigned to the complex centers which include defects of the structure: oxygen vacancy, 

non-bridged Oxygen atoms and Pb2+, Zn2+ – ions. 

These properties describe the studied glasses as suitable for development of glass - ceramic 

luminescent transformers for WLEDs. 
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ELECTRONIC PROPERTIES OF DEFECTS AND LUMINESCENCE MECHANISMS IN 

LI2MOO4 SCINTILLATION CRYSTALS 

 

The crystals of lithium molybdate Li2MoO4 are studied as perspective cryogenic scintillation 

materials for elementary particle physics experiments related to dark matter search and properties of 

neutrino. Since the crystals may be used as cryogenic scintillators, the native vacancies and uncontrolled 

impurities may play the key role in worsening of their scintillation characteristics. The influence of point 

defects on the luminescence and excitation energy transfer processes in Li2MoO4 crystals can be revealed 

in complex experimental and computational studies. 

The lithium molybdate charge was obtained by a solid-state synthesis technique from MoO3 (99.5% 

or 99.9 % purity) and Li2CO3 (99.5 % or 99.99 % purity) powders. Single crystals of Li2MoO4 were 

grown by the Czochralski technique in a Pt crucible at room atmosphere or dry air. Precise ratios of the 

crystal constituents and concentrations of trace impurities were studied by X-ray fluorescence elemental 

analysis and mass-spectrometry technique. Morphology of the samples was studied using scanning 

electron microscopy technique. The luminescence characteristics under photo- and X-ray excitations, the 

IR and optical transmission spectra, TSL characteristics of the grown Li2MoO4 samples were measured 

and analysed. 

Calculations of the electronic structure of Li2MoO4 crystals with defects were carried out using the 

DFT-based plane-wave pseudopotential method implemented in the CASTEP package [1] in the super-

cell approach using geometry optimization. The super-cells were constructed as 1x2x2 multiplication of 

the unit cell of the crystal and comprised 72 formula units of Li2MoO4 (in the case of defectless crystal 

lattice). Several most probable kinds of point defects and defect combinations were modelled in the 

super-cells: natural vacancies and vacancy complexes (VO, VLi, VO+VLi, VO+2VLi), the Li cation 

substitutions Me(II)Li (Me(II) = Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn,) and AlLi, other alio- (TcMo, NbMo, FO, NO) and 

isovalent substitutions (NaLi, KLi, WMo, CrMo), interstitial defects Zni and incorporated species MoO3, 

H2O, CH3 and OH. The partial density of states, the linear optical properties (including absorption and 

reflectance spectra) and defect transition levels (defect ionization energies) were calculated and analysed.  

The origin of shallow charge carrier traps was revealed in analysis of calculated ionization energies 

of most common defects existing in lithium molybdate.  

The mechanism of high hygroscopicity of the Li2MoO4 crystals was clarified. 
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MICRO/NANOCRYSTALLINE CELLULOSE FILLED WITH  

OXIDE AND CARBON PARTICLES: DEVELOPMENT AND PROPERTIES 

 

There are many examples of development of devices, which use materials elaborated on the base of 

cellulose. There are sensors, drives, flexible electronics components, etc. [1 -3] However, cellulose and 

derived materials are not often used or studied as optical systems or systems where optical phenomena 

can be inquired. The development of solar radiation dosimeters consisting of an organic dye and titanium 

oxide as a photocatalyst printed on the cellulose substrate is one of the examples. Cellulose fibers 

containing specific luminescent compounds as markers and simultaneously as effective modifiers for 

textile products, papers and plastic is other example.  

The aim of this work was to develop micro/nanostructured composites based on 

micro/nanocrystalline cellulose (MCC/NC) as matrix and oxide or/and nanocarbon compounds as filler. 

The essential advantage of oxide fillers is their optical transparency stability, while carbon components 

provides electrical conductivity and is able to tune optical properties too. 

In this work we described the procedure of synthesis, manufacturing, structure, morphology and 

optical (luminescent) characteristics of the MCC/NC – oxide – carbon composites made by cold pressing 

and spin-coating methods.      

Simple oxides (ZnO, ZrO2) as well as complex oxides (BiPO4:Eu; K2Eu(PO4)(MoO4)) were 

incorporated into MCC/NC matrix. Some carbon species (Carbon nanotubes (CNTs), graphen, expanded 

graphite) were added to the composites as modifiers.  

Characteristics of these composites were compared to characteristics of similar compositions 

prepared on the base of some polymers which are results of petrochemical re-production. 

The morphological, structural and optical, especially luminescence, characteristics were studied that 

confirmed the perspectives of practical application of the composites under study.  

The correlation between structural, morphological characteristics and physical properties of 

composites was found and discussed.   

Obtained results confirmed the perspectives of practical use of the composites under study. 
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NEW SOUND SCATTERING TECHNIQUE FOR OPAQUE CONCENTRATED COLLOIDAL 

SUSPENSIONS 

 

Examination of many colloidal systems in their native state is hampered by their opacity, preventing 

meaningful investigations of the effects of manipulation of the volume fraction of colloidal particles and 

their environment.  Light scattering techniques have had a profound influence on interrogating the 

structure and properties of a wide variety of colloidal systems.  They have also proven useful for 

understanding the dynamics of colloidal systems, examples being quantification of the rate of aggregation 

of colloidal particles, and the rate of ligand-polymer interactions.  Of particular interest to studies of the 

dynamics of colloidal systems, dynamic light scattering (DLS) techniques allow the movement of 

colloidal particles to be monitored so that the particle diffusion coefficient can be determined.  In many 

cases, interest in diffusion coefficient quantification by DLS is to extract particle size information.  

However, many colloidal systems of industrial or of biomedical interest are not accessible to DLS 

interrogation in their native state.  Experimental strategies, such as 30-fold, 100–fold, or 1000–fold 

dilution have had to be applied to isolate the colloidal particles so as to attain the single scattering event 

stipulation by which information is extracted from DLS techniques.  Some of the limitations associated 

with light scattering techniques can be addressed by high frequency Dynamic Sound Scattering (DSS), 

the acoustic analog of DLS techniques.  

In the presentation, we will show how DSS is used to study diffusion and sedimentation of 

submicron particles in a natural colloidal system – milk.  Milk is an optically opaque dispersion (volume 

fraction ϕ~ 0.11) of casein micelles in a continuous phase containing water, lactose, salts and whey 

proteins.  The size of the micelles is probed in their native state (without the hundreds-fold dilution 

required for conventional DLS) using time-correlation functions.   

The time-correlation function can be written as 

 𝑔1(𝑡, 𝜏) = exp [−
1

2
𝑞2〈𝛿𝑟2(𝑡, 𝜏)〉], (1) 

where the scattering wave vector, 𝑞, is 2ksin(θ/2) (with θ being the scattering angle, k = 2πf/ vp the wave 

vector, f the frequency and vp the phase velocity), and 〈𝛿𝑟2(𝑡, 𝜏)〉  is the mean squared displacement of the 

particles in the direction of q.  However, we know that in many colloidal systems different particle sizes 

are present.  For simple case with 2 dominant particle sizes:  smaller particles where diffusion dominates 

and bigger particles where sedimentation dominates.  For this model, the correlation function is the sum 

of two contributions and is given by 

𝑔1(𝑡, 𝜏) = 𝐴exp[−𝐷𝑞2𝜏] + (1 − 𝐴)exp [−
1

2
𝑞2Δ𝑉2𝜏2]. (2) 

Here A is magnitude of the diffusion contribution,  𝐷 =
𝑘𝑏𝑇

6𝜋𝜂𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓
 (𝑘𝑏𝑇 is the Boltzmann energy, 𝜂 is the 

viscosity of the suspending medium for the colloidal particles, and 𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓 is a radius of smaller particles),  

Δ𝑉 = 𝐶𝑉0√𝜙𝐿 𝑅𝑠𝑒𝑑⁄ , where 𝐶 is a constant whose value depends on the dimensions of the cell, L is a 

length parameter in the direction in which sound propagates, and the settling (Stokes) velocity, 𝑉0 is 

given by 𝑉0 =
2

9

𝑅𝑠𝑒𝑑
2 Δ𝜌𝑔

𝜂
, where  is the density difference between the particles and the suspending 

liquid, and 𝑅𝑠𝑒𝑑 is a radius of sedimenting aggregates. 

From information on temporal fluctuations of the waves scattered from the colloidal particles, we 

obtain accurate measurements of the root mean squared displacement of casein micelles and larger 

aggregates and therefore the information on particle size distributions.  Values of Rdiff  = 100 ± 20 nm and 

Rsed = 980 ± 50 nm obtained from the fitting the Eq.2 are similar to values found in literatures.  Another 

advantage of time-domain DSS is the possibility of obtaining spatial information about particle sizes 

across the entire length of the cell.  This feature of DSS is well-suited for evaluating the long-term 

stability of colloidal systems that are optically opaque, and where process conditions (e.g., drying) can 

cause micelle aggregation. 
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REDUCED RADIO BRIGHTNESS DUE TO OPEN MAGNETIC FIELDS IN THE SUNSPOT 

ATMOSPHERE 

 

Motivated by dark coronal lanes in SOHO / EIT 284 Å EUV observations and previous suggestions 

in the literature of a cool plasma volume above sunspots [1] we construct an atmosphere model of the AR 

8535 sunspot by adding a cool and dense component in the volume of plasma along open field lines 

determined using the Potential Field Source Surface (PFSS) method. Our model reproduces the observed 

reduced microwave brightness temperature in the northern part of the sunspot in the VLA observations 

from May 13, 1999 and provides a physical explanation for the coronal dark lanes. We explore 

application of this method to other sunspots with such observed dark regions in EUV or soft X-rays and 

with concurrent radio observations to determine the significance of open field regions. The connection 

between open fields and the resulting plasma temperature and density decrease is of relevance for slow 

solar wind source investigations. 
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ANSWER TO THE QUESTION: ARE WE ALONE IN THE UNIVERSE? 

 

 The topic of my speech answers the question. "Are we alone in the universe? "When I use the word 

"answer" it does not mean that I have the definitive answer to this eternal question. Why? First of all, 

because I have never professionally dealt with issues of extraterrestrial civilizations their sightings in the 

past and their possible sightings in the modern era for example, as unidentified flying objects. But I have 

familiar colleagues, famous, very famous and less famous who professionally dealt with issues of 

extraterrestrial civilizations Iosif Samuilovich Shklovsky is in the first place among them. An outstanding 

astrophysicist, our country man who was born and spent his childhood in Hlukhiv, Sumy region and 

became a world-famous scientist working at Lomonosov Moscow State University.  

What can I say about Iosif Samuilovich Shklovsky? He was a unique person, and his thoughts about 

man's place in the Universe, about the possible future with extraterrestrial civilizations have not yet been 

definitively studied and evaluated His book "Universe, Life, Intelligence"(«Вселенная. Жизнь. Разум.»), 

published in 1962has six reissues in many languages of the world.  

Here is what his closest and most famous students Mykola Kardashev and Lev Marochnyk wrote 

about this bookin the article "The Shklovsky Phenomenon", which was issued in a new bookof memoirs 

about Iosif Samuilovich "Shklovsky. Intelligence, Life, Universe" published in Moscow in 2019. Here we 

read: "Universe, Life, Intelligence" is a book about the Universe, the possibility of the occurrence of life 

in it and, most importantly, the possible existence of not only life in it, but intelligent life. It was written 

"in one breath". In it seemed that the great success of all-wave astronomy could not but lead to the 

detection of signals of artificial origin. But that did not happen. Space was silent and Shklovsky’s point of 

view changed. He came to the conclusion that most likely we have only one civilization». It was the 

unexpected conclusion of Shklovsky, who, being fascinated by the search for extraterrestrial civilizations 

finally came to such a conclusion. His students do not debate the pros and cons of their teacher's point of 

view and give him the right to answer this question Shklovsky writes: "At the present time, that 

characterized by tremendous success in astronomy, the statement about our practical cosmic loneliness is 

much better supported by concrete scientific facts than the traditional dogmatic, common opinion about 

many inhabited worlds.  

The possibility of our practical anthropocentrism even in the local group of galaxies seems to be 

intially "richer" in philosophical, ethical and moral terms, than the traditional "Is there anybody out 

there?" We all know that our world is on the brink of disaster and one of the main reasons for this is the 

lack of mutual understanding. And if we are also alone in this universe, then …" Shklovsky does not draw 

a conclusion, but it is already clear that his conclusion is pessimistic I want to say now that we must 

understand that knowledge is always relative. What seemed to us yesterday as a miracle not explained, 

tomorrow may be an ordinary phenomenon and explained. So we should always adhere to the healthy 

conservatism of science, so as not to go into things which science has not yet explained, and not to come 

to any hasty concepts and conclusions. If we talk about a miracle, then, of course, we can dream about it, 

but do not forget Einstein's words". The goal of every activity of the intellect is to convert a miracle into 

something which it has grasped».   

Since  step by step, and a miracle turns into knowledge. This is what happened in the history of 

science with magnetism, electricity, and the discovery of gravitational waves atomic energy, quasars, and 

other objects in the Universe. And it will continue, people are gradually conquering near-Earth and outer 

space and are already travelling to the far reaches of the Universe.  

Now I will move from the great Shklovsky to my unique colleagues, the famous astronomers Klim 

Ivanovich Churyumov and Alexander Fedorovich Pugachwho, unfortunately, are no longer among us. 

But they left a wonderful book "Sky without Miracles", dedicated to the phenomenon of unknown flying 

objects and their possible explanations, their possible nature. When they wrote this book, they were 

already aware of the unsuccessful results of searching for signals from space which would indicate the 

presence of extraterrestrial civilizations, and even signals were sent to other stars in the constellation 

Hercules. If these signals arrive, we will have to wait another 50,000 years for them to return to the Earth. 
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But when my colleagues wrote the book "Sky without Miracles", they did not know about the discovery 

of planetary systems about the discovery of planets close to the terrestrial group of planets etc. So they 

spoke carefully about what should they do next, about searching for extraterrestrial civilizations. In 

addition, the book was written in Soviet times and was published by Ukrainian Politvyd at and, of course, 

in this book there are some political restrictions on the work of the authors I turned to Alexander 

Fedorovich Pugach 20 years later, wondered if his point of view on UFOs had changed and asked to 

prepare an article for the magazine of "Svitoglyad" "Svitoglyad" ("World View") is a popular science 

magazine of the National Academy of Sciences of Ukraine. Here is what Alexander Fedorovich Pugach 

writes about this proposal". When the editor-in-chief asked me to prepare an article for "Svitoglyad"on 

the topic of ufology my first wish was to refuse. Almost every week you can see on television a program 

about the invasion of aliens on Earth and their meetings with humansSo I didn't want to touch on these 

notorious stories again, considering that at one timeI wrote and reported on this topic a lot. But this 

proposal concerned something else: "what is the impact of UFOs on our consciousness", so I decided to 

write this article "We can see from the article how Alexander Fedorovich's opinion is also undergoing 

changes through a look at the nature of UFOs, their identification and the study of this phenomenon. He 

proceeds to the question "Will our worldview change with all the things that are associated with UFOs?" 

and concludes that the only duty of any scientist in this situation is to investigate these unidentified flying 

objects.  

Now I return to the question of the discovery of a miracle. First of all, when we talk about 

extraterrestrial civilizations, we mean the assumption that the world is one and has the same chemical 

elements, which were partially discovered on Earth then confirmed in space and, conversely, something 

was discovered in space and then confirmed on Earth. That is, the assumption that the world is unique. 

But this assumption may be wrong Let's believe this assumption. Then what have we got to do? All we 

can do is to involve a large arsenal of natural sciences to study the phenomenon of extraterrestrial 

civilizations. What's next, then? And then there is the question of life. And who can give us today the 

definitive answer what life is like? And it is the most difficult question. Recently in the second issue of 

the magazine "Svitoglyad" there has been published the article by the famous Ukrainian scientist, 

geneticist, molecular biologist Vitaly Arnoldovich Kordyum, who writes quite interesting and serious 

things on this topic. He writes that this whole biological membrane of our lives is actually a membrane 

like this camera like a flash drive in a computer, and the most important thing is information, information 

code about which we know little and do not know its origin. And we see how this information code, now 

in some sciences, already genetic, is changing and the human qualities of this modification are changing 

In other words people learn to change this information code I can't comment, but I will refer to some 

words of Kordyum:"Today there is a unique situation in scienceand around it. We do not just know, we 

really and widely, with the help of specially developed for this purpose various genetic technologies, use 

the non-material basis of life. Its information for correction, additions, modifications of individual forms 

of life on Earth in its entire range from from mycoplasma to the supreme of creation. Everyone who is 

reading these lines, like all the other seven billion people living today, was born under the development 

program who live today, was born under the development program from zygote to newborn and so on. All 

these seven billion people live in their own virtual non-material world, which interacts with the material 

environment using a material carrier, an immaterial mind, body "It is very interesting thinking and, of 

course, whether it is fair or whether it will develop, is a matter of the future.  

Now we move on to the next step in the search for extraterrestrial civilizations. We need to know 

the IQ, the intellectual level of the terrestrial civilization and of possible extraterrestrial civilizations. At 

the beginning of the last century the founder of our Academy of Sciences Vernadsky discovered the 

concept of the noosphere. That is, bearing in mind that an intelligent person will intelligently "develop" 

our planet Earth and the surrounding space and so on. Now there are attempts to expand the concept of 

the noosphere to the development of the whole civilization using the well-known infographic 

reproduction of the ideas of the famous specialist Toffler. There were three waves of civilization in 

humanityMy colleague, Doctor of Philosophy Korsak, now proposes to add, supplement the Toffler 

civilization cycles with the fourth wave - noosociety, nootechnologies, noosciences. Will this scheme be 

valid or not? The future will show. But it is obvious that the development of our intelligence on Earth, 

and even more ideas about the IQ level of extraterrestrial civilizations leaves a lot to be desired. And 

therefore, there is not enough specific data to speak about contacts with extraterrestrial civilizations about 
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what extraterrestrial civilizations are and at what level of development our terrestrial civilization is. Let 

me remind you of one of the hypotheses: the actions of any highly ethical humanistic civilization can be 

limited by a certain prohibition on self-disclosure. That is, if a civilization has a very high level, it may 

not want to reveal itself to other civilizations. Let's say that there is no such prohibition. Then the question 

arises: what threatens the Earth a meeting with such a civilization? Does this threaten the loss of self-

sufficiency and rethinking of all our humanitarian values? From my point of view – yes, it does. If such a 

meeting took place, there would be unforeseen consequences. Our civilization may not be ready for this. 

And here we come to the following areas of science. 

I have already said about the natural sciences, then about the life sciences then I spoke about Earth 

science and civilization, and now I come to the social sciences. That is, these sciences must somehow 

already predict the consequences of such possible changes. On the one hand, changes related to UFOs and 

their explanation, not necessarily as signs of extraterrestrial civilizations, and on the other hand, if there 

really were such contacts with extraterrestrial civilizations. So you can ask me a reasonable question: why 

am I telling you all these things. You know all this well, so what is the conclusion from my speech? And I 

thought the conclusion is one: this miracle of discovery can only happen at the point of intersection of 

world lines of various sciences on our planet Earth sciences, space sciences, life sciences and sciences of 

our terrestrial civilization.  
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СИНХРОТРОННЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЯК ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В МАТЕРІАЛАХ  

 

При русі заряджених частинок (електронів, позитронів, протонів) в магнітному полі по 

криволінійній траєкторії зі швидкостями, близькими до швидкості світла, виникає так зване 

синхротронне випромінювання (СВ), яке є гальмівним за своєю природою. Назва «синхротронне» 

обумовлена тим, що перші детальні дослідження характеристик цього випромінювання 

(поляризація, кутовий розподіл, інтенсивність та ін.) розпочинались саме на прискорювачах 

елементарних частинок – синхротронах.  

Перші спостереження та серйозні дослідження характеристик CВ почалось ще в 50-і роки ХХ 

століття, коли розпочалися роботи на перших потужних прискорювачах елементарних частинок – 

синхротронах. На той момент СВ розглядалось, як шкідливий ефект, що приводив до втрат в 

прискорювачах елементарних частинок високих енергій. Перші застосування особливих 

властивостей СВ почались в атомній спектроскопії, а згодом і в фізиці твердого тіла. Є достатньо 

багато наукових робіт по використанню СВ для досліджень високоенергетичного збудження 

люмінесценції різноманітних неорганічних і органічних матеріалів. На багатьох прискорювачах 

були створені лабораторії, які працюють в діапазонах вакуумного ультрафіолету та 

рентгенівського СВ. Одна з найвідоміших лабораторій для люмінесцентних досліджень 

функціонує на прискорювачі DESY (м. Гамбург, Німеччина). Лабораторія HASYLAB, в якій є 

більше 30 каналів (так званих beamlines) рентгенівського (X-rays), вакуумного ультрафіолетового, 

ультрафіолетового та видимого СВ. На унікальному обладнанні цієї лабораторії активно 

проводять дослідження науковці багатьох країн. 

Пучок СВ випромінюється електроном по дотичній до траєкторії і має кутову розбіжність 

менше мілірадіана для типових значень енергій електронів в сучасних прискорювачах 0,3 – 10 

ГеВ. СВ характеризується широким, неперервним спектром, що легко перебудовується. Він 

перекриває практично весь рентгенівський діапазон і область ультрафіолетового випромінювання 

(0,1 нм – 330 нм). СВ має дуже високу інтенсивність, яка в рентгенівському діапазоні більш, ніж 

на п’ять порядків перевищує інтенсивність рентгенівських трубок. СВ характеризується 

природною поляризацією: строго лінійною на осі пучка (вектор напруженості електричного поля 

лежить в площині орбіти електронів) і строго циркулярною на його периферії. Поляризація СВ 

грає важливу роль в багатьох прецизійних методах досліджень матеріалів.  

Перераховані вище унікальні властивості СВ дозволяють підняти на новий якісний рівень 

технологію та аналітичні методи діагностики субмікронних функціональних структур. Зокрема, в 

фізиці та матеріалознавстві можна створити прецизійні методи досліджень речовини. Наразі 

відомі використання СВ в біологічних дослідженнях для розшифрування структури білка, а в 

медицині – для створення нових лікарських препаратів. Розширюються використання СВ 

рентгенівського діапазону в клінічних дослідженнях: мікроангографія, лімфографія, томографія 

мозку та судин, денситометрія кісток, мікроелементний аналіз. Звичайно, широке використання 

цього випромінювання значно ускладнене тим, що воно отримується на даний час практично 

тільки в небагатьох світових наукових центрах, зв’язаних з прискорювачами елементарних 

частинок (синхротронами), або з так званими накопичувачами електронів. Надзвичайно швидкий 

розвиток технологій у світі в цьому напрямку, ймовірно, зробить можливим використання цього 

поки що «екзотичного» та високовартісного випромінювання в більш широких межах.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ АНТЕНИ МІСЯЧНОГО РАДІОТЕЛЕСКОПУ 

 

В останні роки відновлюється інтерес до повернення на Місяць як з наукових, так і з 

дослідницьких підстав. З одного боку, Місяць забезпечує ідеальний полігон для побудови великих 

баз, які будуть надзвичайно корисними для майбутнього дослідження інших планет, таких як 

Марс. З іншого боку, існування радіотихої зони на зворотному боці Місяця дозволило б 

спостерігати дуже низькочастотне випромінювання багатьох різних космічних об'єктів, 

недоступних для наземних спостережень через вплив іоносфери . Побудова великої антени на 

Місяці є досить складним завданням, що буде випробуванням здатності людства будувати великі 

споруди на інших планетах. 

Роботи, проведені в Радіоастрономічному інституті НАН України на початку 2000 року, 

показали можливість створення малогабаритних активних диполів для застосування в 

низькочастотній радіоастрономії. У разі нешумлячого підсилювача, шумова температура 

активного диполя дорівнює антеною температурі, реєструється при спостереженнях Галактичного 

фону. У цьому напрямку і були проведені представлені дослідження зі створення прототипу 

низькочастотної широкосмугового антени для радіоспостережень зі зворотного боку Місяця. 

Польові випробування антени місячного радіотелескопу були виконані 5 червня 2020 року на 

Радіоастрономічної Обсерваторії імені С.Я. Брауде. В якості космічного джерела 

низькочастотного радіовипромінювання було вибрано Сонце. Такий вибір був не випадковий. По-

перше, це джерело володіє високою інтенсивністю спорадичного радіовипромінювання. По-друге, 

хоча Сонце в цей момент часу знаходиться в мінімумі сонячної активності, проте його прояви все 

таки іноді спостерігаються. По-третє, через низьку сонячну активність в цілому частота відсічення 

іоносфери Землі на наших широтах виявляється помітно нижче 10 МГц (досягаючи іноді 2 МГц), 

що дозволяє проводити спостереження на радіочастотах, дуже близьких до тих, що планується для 

реєстрації на місячній обсерваторії. Активна область NOAA AR12765 з'явилася на лімбі зі 

східного боку Сонця 3 червня 2020 года [1], яка перетворилася на невеликий біполярний регіон 5 

червня 2020 року. Біполярні магнітні поля цікаві перш за все тим, що можуть породжувати U-

образні сонячні радіосплески [2]. Саме такий сплеск нам і вдалося успішно зареєструвати 5 червня 

2020 року з допомогою прототипу антени для майбутньої місячної радіообсерваторії близько 9:37 

UT в смузі частот від 6 МГц до 66 МГц. 

 

Література 
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ВСЕСВІТ І ЖИВА МАТЕРІЯ – ПРОДОВЖЕННЯ ШКЛОВСЬКОГО 

 

Всесвіт, Життя, Розум! Три теми, які були основними в творчості видатного вченого, 

астронома й астрофізика Йосипа Самуїловича Шкловського. Темам існування позаземних 

цивілізацій і пошуку «братів по розуму» він присвячував багато сил і натхнення [1]. 

Відстежуючи і контролюючи всі істотні наукові результати, отримані видатними вченими 

світу, і узагальнюючи їх з позиції власних результатів і величезного досвіду, Йосип Самуїлович 

залишив після себе повну картину світогляду світової наукової спільноти, на ці ключові питання 

природознавства, з позиції досягнень науки двадцятого століття. Однак, ці результати повинні 

використовуватися як фундамент подальших досліджень і отримання нових результатів в цих 

ключових і найважливіших для людства напрямках досліджень. 

Особливістю точки зору наукової спільноти двадцятого століття на феномен життя у 

Всесвіті, є чисто «споживчий підхід» до проблем, цілей і усвідомлення феномена життя у Всесвіті. 

Життя у Всесвіті розглядалося як деяка «цвіль на поверхні світобудови», що незрозумілим чином 

виникла, мета якої – нестримна експансія, розмноження і споживання всіх ресурсів, до яких 

«дотягується рука». В якості підтвердження тези, нагадаємо загальновідому класифікацію 

Кардашова [2], яка зіставляє рівень розвитку цивілізації з кількістю енергії, яку вона 

використовує: цивілізація I типу використовує всі доступні енергетичні ресурси, наявні на її рідній 

планеті; цивілізація II типу – використовує всю енергію своєї зірки; III типу – своєї галактики. 

Подібного типу філософія споживання, що протиставляє людину-завойовника навколишньому 

середовищу, характерна на першому етапі розвитку соціуму. Відповідно наукове співтовариство 

цього етапу розвитку вирішувало питання можливостей, механізмів виникнення і поширення 

життя у Всесвіті. І основною темою таких обговорень, була тема ресурсів, які людство змогло б 

вилучити з Всесвіту на свою користь. Однак, перший, початковий етап освоєння реальності нами 

вже пройдено і філософію взаємодії живої речовини із Всесвітом слід міняти. Жива речовина – 

невід'ємний і органічний компонент Всесвіту і пора ставити питання: «Яку корисну роль у 

Всесвіті виконує жива речовина?», «Навіщо Всесвіту необхідні Життя і Розум?». 

Спробуємо відповісти на ці несподівані і непрості питання. 

Навряд чи ми зможемо отримати пряму відповідь про цілі Всесвіту. Однак, фактом свого 

саморозвитку, він демонструє наявність такої мети і цільової спрямованості. Всесвіт розвивається 

під дією і керуванням фундаментальних законів природи, світових констант і законів збереження, 

частина з яких вже відомі людству. Безліч таких факторів є складовими Метрики Реального світу, 

яка задає всі допустимі траєкторії саморозвитку Всесвіту. Заданий (або описаний), таким чином, 

процес, що породжує саморозвиток Всесвіту, гарантує виникнення всіх мислимих об'єктів 

Реальності. Він має характер графа, ребра якого утворені безліччю детермінованих процесів, що 

реалізують конкретні закони природи, а вершини відповідають точкам біфуркації – точкам 

саморозвитку, які можуть продовжуватись різними процесами і, відповідно, інтерпретують різні 

закони природи. Вибір варіанту продовження має статистичний характер і значення ймовірностей 

вибору варіантів, для кожної з точок біфуркації, – природна складова Метрики реальності. 

Головна проблема Всесвіту в його саморозвитку, – випадковий, статистичний характер 

вибору варіантів подальшого саморозвитку Всесвіту в точках біфуркації, призводить до непомірно 

довгого процесу перебору всіх можливих варіантів породження матеріальних об'єктів Всесвіту 

випадковим чином. Компоненти Метрики реального світу (фундаментальні закони, закони 

збереження, світові константи і ймовірності вибору варіантів в точках біфуркації) вважаються 

постійними. Вони визначають процес саморозвитку Всесвіту і саме тому ми в змозі прогнозувати 

поведінку реального світу, адекватно реагувати на зміну середовища і будувати ефективні 

технології. 

Однак, як виявилося, жива матерія і, зокрема, людина, здатні змінювати істотно Метрику 

реальності в частині ймовірностей вибору саморозвитку Всесвіту в точках біфуркації [3]. А це 
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означає, що жива матерія здатна цілеспрямовано змінювати процес саморозвитку Всесвіту і, тим 

самим, істотно скоротити час протікання процесів перебору і досягнення стійкого результату 

розвитку. 

Звідси випливає, що жива речовина у Всесвіті – природний і необхідний компонент з 

надзвичайно важливою, для Всесвіту, функцією – інтенсифікувати саморозвиток Реального світу 

таким чином, щоб зробити реально досяжними невідомі нам поки цілі саморозвитку Всесвіту. І 

жива речовина, і розум – ефективні інструменти світобудови для досягнення цих їхніх цілей. 

 

Література 

1. Шкловский, И.С. Вселенная, жизнь, разум. — М. : Издательство Академии наук СССР, 

1962. — 240 с. 

2. Кардашёв Н. С. Передача информации внеземными цивилизациями // Астрон. журн. — 

1964. — Т. 41, вып. 2. — С. 282—287. — Bibcode: 1964SvA.....8..217K.63, 230-248.  

3. Дашкієв Г.М. «Заява на відкриття «Свойство живой материи, с помощью результатов 

труда, менять Метрику реальности», Свідоцтво про реєстрацію а.п. на твір: 64547, Дата реєстрації 

а.п.: 21.03.2016. Офіційний бюлетень № 40, 2002 р. 

 

 

  

http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1964SvA.....8..217K&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://adsabs.harvard.edu/abs/1964SvA.....8..217K


20 
 

Григорій Дашкієв, Олексій Стєклов,  

Межрегіональна академія управління персоналом,  

Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

Анатолій Відьмаченко, 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Борис Грудинін,  

Глухівський національний педагогічний університет  

імені Олександра Довженка 

 

ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМИ ІМПАКТНОГО ВТОРГНЕННЯ 

ПІВДЕННО-КАСПІЙСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Наша Земля щомиті, протягом мільярдів років, піддається бомбардуванню космічними 

тілами [2-4]. Це – один із найважливіших факторів ризику людської цивілізації. Немає сумніву, що 

знання законів і ризиків таких вторгнень – є життєво важливою інформацією, від якої залежить 

виживання виду Homo Sapiens. Усвідомлення парадоксальності і незвичайності деяких фактів і 

явищ, свідчить про їх неповне розуміння та про необхідність подальшого детального вивчення. До 

таких фактів можна віднести географічну і геологічну особливості Південно-каспійського регіону 

та регіонів, можливо, пов'язаних з ним у рамках єдиної грандіозної імпактної події. Незважаючи 

на проведені детальні дослідження власне Південно-каспійської западини і отримання істотних 

результатів щодо цих досліджень, наприклад, в роботі [1], ці результати не пояснюють існуючі 

факти. Вони викликають постановку низки нових запитань, до яких належать такі: 

Існує протиріччя між вирахуваним віком Південно-каспійської астроблеми в 5 000 000 років 

та відсутністю цього об'єкта на існуючих картах 16-18 століть. 

Карти цього регіону, підготовлені раніше від 16-18 століть, насичені позначеннями 

численних великих річок і населених пунктів, на територіях, зайнятих, в даний час, гірськими 

хребтами та пустелями; 

Незрозуміла, феноменальна швидкість седиментації опадів і, як результат, потужний 

осадовий чохол, що досягає понад 25 км товщиною, що не має хоч якогось наукового пояснення. 

Явище так званої Акчагильської трансгресії, яка проявилася в утворенні велетенської 

водойми, яка включала і Великий Каспій. Рівень цього внутрішнього моря, в максимумі 

трансгресії, досягав позначки +100 метрів (вище існуючого рівня). Фахівці відносять його 

існування на 1,5 мільйона років у минуле і, при цьому, не в змозі вказати джерела такої кількості 

води в регіоні.  

Одночасні зміни географії багатьох регіонів Землі, які не можна пояснити окремо і 

одночасність яких змушує підозрювати єдність або взаємозв'язок причинно-наслідкових зв’язків.  

Проведені багатьма науковими колективами дослідження, при всій своїй фундаментальності, 

страждають деякими недоліками. Наукове співтовариство не вважає серйозними аргументами 

факти, навіть широко відомі, але такі, що не належать власним науковим напрямам. Як наслідок, 

величезний прошарок інформації людства не враховується у цих дослідженнях, що додатково 

породжує нерозв'язані поки що суперечності. Більш того, це призводить до накопичення помилок 

у висновках, побудованих на цілком добротних матеріалах досліджень. 
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         ПРО ГРАВІТАЦІЙНИЙ МАКРОАНАЛОГ  Y  СТАЛОЇ ПЛАНКА  

  
Наявні труднощі існуючих фізичних теорій та стандартів щодо космічних систем долаються 

в рамках концепції гравітаційного теплового випромінювання [1] із застосуванням квантових 

співвідношень не тільки в мікро-, але й у макрокосмосі. У такому випадку слід ввести 

макрокосмічний аналог сталої Планка , який нижче позначається через Y (запропоноване раніше 

[1] позначення Н, вочевидь, неоднозначне в контексті постійної Хаббла). Оскільки рівноважне 

теплове випромінювання (як електромагнітне , так і гравітаційне) сумісне лише з двома 

найпростішими формами руху речовини, то для описання взаємоузгоджених комплексів збурень 

теплового випромінювання та вихор-хвильових форм поля швидкостей матеріального середовища 

тут використаний метод квазічастинок – хітонів (heatons). Основні співвідношення для хітонних 

збурень рівноважного гравітаційного теплового випромінювання запишуться у вигляді: 

,E P V P Y K           (1, 2) 

,V K P M V           (3, 4) 

2 2
2 2 ( )

( ) ( )
Y P

E Y M V K
M M

               (5) 

Ці співвідношення відображають зв’язки між енергією, імпульсом, хвильовим вектором, 

груповою швидкістю, циклічною частотою та ефективною масою збурень. Різниця з 

електромагнітним тепловим випромінюванням, однак, виявляється у відсутності гравітаційного 

аналога елементарного електричного заряду e за наявності, натомість, гравітаційної сталої G. Це 

дозволяє використати співвідношення між ефективним масовим зарядом QM та, власне, масою М 

космічного об’єкта : 
2 2

MQ G M         (6) 

Для стабільних та квазістабільних об’єктів маємо : 
* 2
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       (7) 

Тут *

MZ – ефективне зарядо-масове число, Z

MR – зарядо-масовий радіус об’єкта. З (6, 7) слідує: 
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       (8) 

Це суттєво відрізняється від виразу для електромагнітної маси m: 
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 (СГСЕ)      (9) 

Як видно, гравітаційна маса квазістабільних космічних об’єктів прямо (а не обернено) 

пропорційна їх радіусу та обернено пропорційна ефективному зарядо-масовому числу. Для цих 

форм з (5) слідують вирази для циклічних частот   та періодів 2 /    хітонних збурень 

гравітаційного теплового випромінювання: 
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2

2
,

Y
Y Mc
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        (10, 11) 

Ці вирази дозволяють обчислити постійну Y за відомими періодами хітонних збурень в 

квазістабільних космічних об’єктах масою M. Найточніше це можливо зробити для Сонця з явно 

виділеним квазіодинадцятилітнім циклом активності : 

10,85 0,50S    років      (12) 

Тоді з (10, 11) маємо: 
55(0,97 0,05) 10Y    Дж∙с      (13) 
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Як видно, ця величина неспівставна щодо сталої Планка . Отримане значення постійної Y 

та співвідношення (1-13) дозволяють провести чисельні оцінки параметрів цілого ряду 

квазістабільних космічних об’єктів: Землі, Сонця, квазара Sgr-A* в центрі Галактики , пульсарів. 

Зокрема, ефективні зарядо-масові числа для Землі, Сонця та Sgr-A* складають відповідно: ≈1,4∙109, 

≈4,7∙105, 3 . Їх гравітаційні температури становлять відповідно: ≈1,1∙1041 Дж, ≈3,6∙1046 Дж, 

≈1,6∙1053 Дж, а теплові радіуси, відповідно: ≈180 кпк , ≈1,6∙1016 м, ≈3,8∙109 м. Тепловий радіус 

Землі відповідає галактичному гало, а Сонця – Хмарі Оорта. Остання, як вже зазначалось [1], 

містить також сфероїдну структуру електромагнітного теплового випромінювання, стабілізовану 

при температурі Т≈2,726°К, дещо вищій температури фазового переходу НеІ-НеІІ   Т≈2,17°К . 

Перша з температур помилково відноситься на рахунок т.з. реліктового випромінювання. 

Об’єднані хітонні структури електромагнітного та гравітаційного теплового випромінювання 

забезпечують ефект гравітаційного лінзування та мікролінзування у Космосі, який зазвичай 

пов’язують з неіснуючою темною матерією . 

Цілковите протиріччя запропонованих тут фізичних механізмів з т.з. релятивістською 

гравітацією (що базується на загальній теорії відносності Ейнштейна) [2-3] найвиразніше 

проявляється на прикладі пульсарів, яких зазвичай зараховують до категорії замагнічених 

нейтронних зір з масою порядка сонячної [2-4]. Однак, обчислені за співвідношенням (10) маси 

радіопульсарів при періодах пульсацій  1,3мс 5 с лежать в діапазоні: 

7 117 10 3 10S SM M M  ,      (14) 

де SM – маса Сонця.  

Квазістабільність пульсарів за таких колосальних мас забезпечується  обмінною та спін-

орбітальними квантовомеханічними взаємодіями в системі хітонних збурень гравітаційного поля. 

Це недоступно для розуміння в рамках неквантової релятивістської гравітації Ейнштейна – 

Шварцшильда – Зельдовіча [2-3].Обмінна взаємодія суттєво послаблює сили гравітаційної 

взаємодії . Це веде до різкого зменшення середньої густини   найважчих за масою пульсарів. При 
* 1MZ   з (6–13) для них слідують залежності маси та періоду пульсацій від густини: 
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          (16) 

Наприклад, для пульсара PRS1913+16 з періодом 59,03 мс  з (15–16) маємо: М≈5,7∙109 MS, 

≈4,5 кг/м3. У випадку короткоперіодного пульсара PRS1937+21 при  ≈1,56 мс , відповідно, 

М≈2,2∙1011 MS,  ≈0,003 кг/м3. Це повністю спростовує поширену концепцію пульсарів як 

замагнічених нейтронних зір рекордної густини [2-4], розроблену на основі загальної теорії 

відносності Ейнштейна без врахування квантовомеханічної обмінної взаємодії хітонних збурень 

гравітаційного теплового випромінювання в космічних системах. 
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ІМПУЛЬСНЕ ТА СПОРАДИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВСЕСВІТУ 

 

 Відкриття радіовипромінювання пульсарів поклало початок дослідженню нейтронних зірок і 

поглибленню вивчення галактичного середовища. Короткі широкосмугові поляризовані імпульси 

є чудовим тестовим сигналом для вивчення електронної густини і магнітного поля на промені 

зору. Велика кількість пульсарів дозволяє проводити "томографію" Чумацького шляху. Відкриття 

сплеску Лорімера і десятків інших швидких радіосплесків - це вихід в позагалактичний простір. 

Початок "багатоканальної" астрономії відраховується від 17 серпня 2017 року - злиття двох 

нейтронних зірок, пов'язане з коротким сигналом гравітаційних хвиль та електромагнітного 

випромінювання в дуже широкому інтервалі частот. Такі імпульсні події, ймовірно, відкриють 

можливість дослідження як баріонів, так і темної матерії на шляху поширення сигналів. Таким 

чином спорадичні короткі сигнали - один з потужних інструментів для досліджень Всесвіту. 
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ЖИТТЯ В АТМОСФЕРІ СОНЦЯ, І. С. ШКЛОВСЬКИЙ І РАДІОАСТРОНОМІЯ 

 

Корона – це верхній, найрозрідженіший і найгарячіший шар атмосфери Сонця. Оптичне 

випромінювання корони Сонця можна прослідкувати до відстаней 10 – 20 радіусів Сонця. Верхня 

границя сонячної корони простягається до відстаней в десятки астрономічних одиниць від Сонця, 

а тому Земля, планети та наша цивілізація існують в атмосфері Сонця! Суттєвий внесок в наше 

розуміння будови сонячної корони й процесів, які в ній відбуваються, був зроблений видатним 

радянським ученим  Шкловським Йосипом Самуїловичем (01 липня 1916 р. – 03 березня 1985 р.), 

уродженцем м. Глухова. Шкловський І.С. – визнаний авторитет в галузі фізики Сонця, 

радіоастрономії й фізики верхніх шарів атмосфери, автор дев'яти книг і більше трьохсот наукових 

публікацій. Теорія ж іонізації і радіовипромінювання сонячної корони були предметом 

докторської дисертації Шкловського І.С., яку він захистив в 1949 р. Цим питанням була 

присвячена також його перша монографія – «Солнечная корона» (1951 г.).  

 На початку 40-х років було встановлено, що Сонце потужно випромінює в радіодіапазоні. 

Але що саме на Сонці є джерелом радіовипромінювання? Щоб дати відповідь на це запитання, 

Шкловський І.С. провів в Бразилії спостереження сонячного затемнення 20 травня 1947 року. 

Виявилося, що у радіодіапазоні сонячне затемнення почалося набагато раніше й закінчилося 

набагато пізніше, ніж у видимому. При цьому під час повної фази затемнення потік 

радіовипромінювання не падав до нуля. Це виявилось блискучим відкриттям: джерело 

радіовипромінювання – сонячна корона. В наступних роботах Шкловський І.С. довів, що сонячне 

радіовипромінювання складається з двох компонент: постійної і спорадичної. Постійна 

компонента формується вільно-вільними переходами електронів в електричному полі іонів. 

Спорадична компонента пов'язана з активними утвореннями на Сонце. Ці й інші відкриття 

Шкловського І.С. заклали основу сучасної теорії радіовипромінювання сонячної корони. 

 Слід зазначити, що незважаючи на достатньо великий час, впродовж якого сонячна корона 

вивчається,  вона все ще приховує багато загадок і не до кінця зрозумілих фактів. Так, 

залишаються запитання в поясненні процесу розігріву сонячної корони. Зовнішня атмосфера 

Сонця – сонячна корона – виявляється в сотні разів гарячіша за поверхню Сонця! Температура 

сонячної корони кілька мільйонів градусів Цельсія, а температура поверхні Сонця всього близько 

6 тисяч. Є питання й відносно формування постійного потоку заряджених часток, які рухаються з 

поверхні Сонця в космічний простір, так званого сонячного вітру. Над цими й іншими науковими 

проблемами в дослідженнях сонячної корони вчені працюють в теперішній час. При цьому 

значний внесок в цю роботу вносять методи радіоастрономії, одним із основоположників якої як 

науки також був Шкловський І.С. Так, в Радіоастрономічному інституті НАН України з метою 

досліджень сонячної корони проводяться спостереження радіовипромінювання Сонця в 

декаметровому діапазоні радіохвиль і спостереження мерехтінь космічних радіоджерел на 

неоднорідностях сонячного вітру. В останні десятиліття методом міжпланетних мерехтінь вдалося 

отримати низку цікавих результатів (наприклад, встановлення середніх параметрів та виявлення 

великомасштабних збурень сонячного вітру). Також виявилося, що тонка структура спорадичного 

радіовипромінювання сонячної корони відображає характеристики корональних викидів маси. 

Останнє дає надію на новий ривок в прогнозі космічної погоди в межах сонячної корони, 

Геліосфери. 
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РАДІОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ, РОЗРОБЛЕНІ В  

НДІ «МИКОЛАЇВСЬКА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ»  

ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ШТУЧНИХ СУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ  

ТА МЕТЕОРІВ 

 

Радіотехнічні комплекси НДІ «МАО», на відміну від звичайних радарів, не мають власних 

передавачів і для відстеження об’єктів використовують сигнали, які випромінюються або 

віддзеркалюються самими об’єктами. У випадку штучних супутників Землі це сигнали 

радіомаяків та корисного навантаження, а у випадку метеорів – сигнали потужних загоризонтних 

FM-станцій, розсіяні на іонізованих слідах метеороїдів. Таким чином, протягом останніх років в 

НДІ «МАО» при участі 8 наукових організацій України і Європи були розроблені та введені в 

експлуатацію: а) мережа простих РНДБ моніторингу орбітального положення геостаціонарних 

телекомунікаційних супутників; б) Допплерівська станція уточнення елементів орбіти 

низькоорбітальних штучних супутників Землі; в) мережа станцій спостережень метеорів за 

сигналами загоризонтних FM-станцій. 

На сьогодні до складу мережі простих РНДБ входять 10 станцій, розташованих  в 4 містах 

України (Миколаїв (три станції)), Харків, Мукачеве, Рівне (дві станції)), в Латвії (Вентспілс (дві 

станції)) та в Італії (П’єтрамаріна). Мережа здатна одночасно супроводжувати 3 супутника, які 

розташовані в одній геостаціонарній комірці. Основним принципом функціонування мережі є 

визначення TDOA (Time Difference Of Arrival) в результаті кореляційного аналізу шумоподібних 

сигналів цифрового супутникового телебачення (корисного навантаження), синхронно прийнятих 

географічно рознесеними станціями мережі. Для прийому сигналів супутникового телебачення 

(діапазон частот 10-12 ГГц) використовується стандартне антенно-фідерне обладнання (діаметр 

дзеркала антен 0.9 м) та PCI-тюнери (приймачі), доопрацьовані в частині виведення сигналів IQ 

(In-phase, Quadrature) квадратурних детекторів приймачів. Для оцифровування сигналів IQ 

використовуються цифрові USB осцилографи, а синхронізація вибірок здійснюється з 

використанням сигналів PPS (Pulse-Per-Second) GPS приймачів станцій. Спеціальне програмне 

забезпечення (ПЗ) здійснює автоматичну передачу щосекундних вибірок IQ, тривалістю 200 мкс 

кожна, на сервери обчислення TDOA та визначення орбіти, розташовані в Миколаєві і в 

П’єтрамаріна. Окреме програмне забезпечення віддаленого доступу до комп’ютерів станцій 

використовується для налаштування обладнання і контролю функціонування. Орбіти 

контрольованих супутників визначаються за значеннями TDOA, отриманими протягом доби. 

Похибка визначення координат супутників становить 200 м. Елементи орбіти супутників 

розміщуються на сайті НДІ «МАО». 

Допплерівська станція працює в діапазоні частот 430-440 МГц. До складу станції входить 

всенаправлена в верхній півсфері 10-секцйна антена, розміщена на щоглі висотою 9 метрів, 

антенний комутатор, SDR (Software Defined Radio) приймач виконаний на основі мікросхеми 

RTL832U, персональний комп’ютер (ПК) та блок формування опорних сигналів, призначених для 

визначення частоти та часу вимірювань. Кожна секція є окремою антеною з горизонтальною 

поляризацією типу «хвильовий канал». Антенний комутатор підключається до ПК через інтерфейс 

RS232 і має в своєму складі транзисторні ключі і геркони, які по команді з ПК безпосередньо 

підключають необхідну секцію антени до приймача. При цьому опорні сигнали – високочастотні 

гармоніки пачок відеоімпульсів з частотою 100 кГц, синхронізованих за GPS – подаються на 

антенний вхід станції паралельно з корисним сигналом і забезпечують визначення частоти з 

відносною похибкою 10-8 та синхронізацію вимірювань з похибкою 0.01 с. Для зменшення 

похибок приймач розміщується в термостаті, температура в якому підтримується з точністю 0.1 

°С. Програмне забезпечення станції дозволяє автоматично супроводжувати декілька супутників. 

При цьому, однак, в кожний момент часу супроводжується лише один супутник, траєкторія якого 

проходить найближче до станції. В реальному часі ПЗ станції забезпечує запис прийнятих 
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сигналів на жорсткий диск ПК у вигляді wav-файлів. Для прогнозування положення супутників та 

визначення моментів підключення до приймача необхідних секцій антени використовуються 

елементи орбіти в TLE форматі з сайту spacetrack.org. Ці ж елементи орбіти використовуються: а) 

для побудови репліки, за якою в результаті аналізу wav-файлів здійснюється пошук сигналу та 

визначення функції Fm(t), де Fm – виміряна частота радіосигналу, випроміненого супутником, а t – 

час вимірювань; б) в якості нульового наближення для уточнення елементів орбіти за значеннями 

Fm(t). В результаті уточнення елементів орбіти похибка визначення радіальної швидкості 

супутників зменшилась на 1.1 м/с.  

Мережа спостережень метеорних явищ в радіодіапазоні складається з шести станцій, 

розташованих в Миколаєві (три станції), Рівному, Львові і Глухові. Станції мережі працює в 

діапазоні частот 88-108 МГц. Для прийому сигналів загоризонтних FM-станцій радіомовлення, 

розсіяних на іонізованих слідах метеороїдів, використовуються антени типу «хвильовий канал» з 

шести або восьми горизонтальних вібраторів та SDR приймачі на основі мікрочіпу RTL2832U. 

Програмне забезпечення станцій проводить безперервну реєстрацію та аналіз радіосигналів, 

отриманих на виході квадратурних детекторів приймачів, автоматичне виявлення моментів появи 

метеорних віддзеркалень, формування та розсилку по e-mail щодобових звітів про виявлені 

метеорні явища. Щомісячні звіти про кількість метеорних явищ, зареєстрованих кожною станцією, 

розміщуються на сайті RMOB (Radio Meteor Observation Bulletin). При цьому добові варіації 

кількості метеорів, зареєстрованих мережею, відповідають спостереженню метеорів в апексі та 

антиапексі, а також характеристики метеорних потоків «Персеїди», «Гемініди» та «Квадрантиди», 

отримані мережею, відповідають очікуваним у часі і інтенсивності. 
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ПРО КОЕФІЦІЄНТИ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ БАЗИСНИМИ ВЕКТОРАМИ НЕЗВІДНИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНЬ ГРУПИ ЛОРЕНЦА 

  
Одним із найпотужніших методів розв’язання багатоманітних задач фізики є гармонічний 

(парціально-хвильовий) аналіз – математичний апарат, що застосовується для дослідження 

фізичних систем, що володіють тою чи іншою симетрією. Перетворення симетрії, як правило, 

утворюють групу і симетрія природно описується у термінах теорії груп перетворень. Тому 

предметом гармонічного аналізу є також вивчення виникаючих груп і їх представлень. Основою 

його є теорія розкладів (хвильових) функцій, розглядуваних на групах або однорідних просторах, 

по незвідних амплітудах – парціальних хвилях. Базисні функції в подібних розкладах частіше 

всього повляються як власні функції операторів Казиміра відповідної групи симетрії. У квантовій 

фізиці оператори Казиміра зазвичай відіграють роль операторів спостережуваних і розклади по 

власних функціях таких операторів мають прозору фізичну інтерпретацію. 

У теорії гармонічного аналізу хвильових функцій релятивістських частинок Віленкіним і 

Смородінським [1] (див. також [2] і цитовану там літературу) був запропонований надзвичайно 

цікавий підхід, який базується на методах інтегральної геометрії. У цьому підході релятивістська 

хвильова функція масивної частинки визначається як функція, задана на однорідному просторі – 

верхній порожнині 3-вимірного двопорожнинного гіперболоїда H(3) у просторі Мінковського М(4) 

релятивістських імпульсів і завжди розкладається по базисних функціях незвідних представлень 

групи Лоренца SO (1,3). Для безмасових частинок однорідним простором є верхня порожнина 3-

вимірного конуса С(3) простору М(4). Тут базисні функції є спільними власними функціями 

повного набору спостережуваних – операторів Казиміра групи Лоренца і її підгруп, які мають 

інваріанти. Кожна з них відповідає певній системі координат однорідного простору, у параметрах 

якої відокремлюються змінні у рівняннях  на власні функції повного набору. Різні можливі 

параметризації однорідного простору приводять до різних  наборів комутуючих операторів і 

різних розкладів хвильової  функції. Тобто, системи координат відрізняються одна від одної 

інваріантними операторами підгруп групи Лоренца SO (1,3) з відповідного ланцюжка її редукції 

(звуження) на підгрупи. У цьому підході група Лоренца фігурує як група рухів Н(3) (чи С(3)), тобто 

в просторі незалежних кінематичних змінних 

У задачах гармонічного аналізу на однорідних просторах Н(3) і С(3) виникає необхідність 

переходу від розкладів, що відповідають редукції групи Лоренца на один ланцюжок підгруп, до 

розкладів, що відповідають іншим ланцюжкам підгруп. Для цього достатньо знати матричні 

елементи перетворень – коефіцієнти переходу – між відповідними базисними векторами 

перетворень і зв’язок між параметрами супутніх їм координатних систем. Вони ще називаються 

функціями перекриття. 

Такі коефіцієнти не залежать від способу реалізації представлень (див, наприклад, [3]), тому 

вони задають зв’язок як між базисними векторами на гіперболоїді, так і між базисними векторами 

на конусі. Із-за простоти базисних функцій на конусі, коефіцієнти переходу простіше обчислювати 

з допомогою саме цих функцій. 

Оскільки конус С(3) можна розглядати як асимптотичну границю гіперболоїда Н(3), то базисні 

вектори на С(3) можна отримати у цій границі із відповідних векторів на Н(3). Тоді коефіцієнти 

переходу між базисними векторами у споріднених система координат на конусі і гіперболоїді 

(якщо їх нормувати на одну і ту ж дельта-функцію) будуть точно співпадати між собою. Саме так 

були знайдені ці величини у роботі [4] (див. також [2]) у випадках сферичної S (редукція 

     1,3 3 2SO SO SO  ), гіперболічної Н (редукція      1,3 1,2 2SO SO SO  ) 
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циліндричної С (редукція        1,3 1,1 2 2SO SO SO SO   ) і орисферичної (редукція 

     1,3 3 2SO ISO SO  ) систем координат.  

Необхідні обчислення є порівняно нескладними, бо всі відповідні їм ланцюжки редукцій на 

останньому місці містять підгрупу SO(2) і при обчисленнях можна використати умову 

ортогональності для SO(2) – “сферичних поворотів”, які входять множниками у всі вектори 

представлень групи SO(1,3), що відповідають цим системам координат. 

У даній роботі ми знаходимо коефіцієнти переходу між базисними векторами представлень 

групи SO(1,3), які відносяться до вищезгаданих систем, і базисними векторами цієї ж групи, які 

відносяться до системи координат Лобачевського (Л-система). Ця система відповідає 

редукційному ланцюжку      1,3 3,2 1,1SO SO SO  . (Група  SO(1,1) – це група 

“гіперболічних поворотів”). Тут зв’язки між координатами Л-системи і інших систем складніші, 

ніж у попередніх випадках. А тому складніші відповідні обчислення і громіздкіші кінцеві вирази. 

Базисні вектори представлень у Л-системі знаходимо як розв’язок системи рівнянь на власні 

функції і власні значення інваріантних операторів груп SO(1,3), SO(1,2) SO(1,1). Вони 

розглядаються к диференціальні оператори у параметрах Л-системи на конусі. Константи 

відокремлення змінних у цих рівняннях виникають як власні значення інваріантних операторів і 

мають зміст квантових чисел. 
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ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ РАДІОАСТРОНОМІЇ 

 

 Зараз в світі має місце бурхливий прогрес низькочастотної радіоастрономії, тобто 

проведення досліджень космічного радіовипромінювання на декаметрових - метрових хвилях. У 

Європі, США, Австралії та інших країнах будуються низькочастотні радіотелескопи нового 

покоління, що забезпечить високі чутливість, роздільну здатність, можливості якісного 

картографування. При цьому українські системи УТР-2, УРАН, ГУРТ залишаються вельми 

чутливими та ефективними, особливо, на частотах, менших за 30 МГц. Нові можливості у 

розвитку низькочастотної радіоастрономії, у отриманні нових астрофізичних результатів 

полягають у координованому та синхронному використанні світових мереж наземних і космічних 

низькочастотних радіотелескопів. До них відносяться вітчизняні інструменти УТР-2, УРАН, 

ГУРТ, закордонні антени LOFAR (Нідерланди та інші країни Європи), LWA (США), MWA 

(Австралія) і, в першу чергу, NenuFAR (Франція), а також космічні системи Wind, STEREO, Parker 

і нещодавно запущений апарат Solar Orbiter. 

 

 

 

  



30 
 

Алла Мірошниченко, 

к. ф.-м. н., с.н.с. 

Радіоастрономічного інституту НАН України 

 

ВЛАСТИВОСТІ ДЖЕРЕЛ З КРУТИМИ РАДІОСПЕКТРАМИ 

 З КАТАЛОГУ УТР-2, ЯКИМ ЦІКАВИВСЯ Й.С. ШКЛОВСЬКИЙ 

 

На радіотелескопі УТР-2 проводиться великий об’єм досліджень різноманітних космічних 

об’єктів: Сонця, планет Сонячної системи, нашої Галактики, тисяч радіогалактик і квазарів, які є 

досяжними для вивчення методами декаметрової радіоастрономії [1]. Зокрема, за програмою 

спостережень позагалактичних об’єктів складено найбільш повний каталог позагалактичних 

джерел Північного неба (містить більше 4000 об’єктів) [2]. Аналіз цього статистично повного 

огляду позагалактичних джерел дозволив визначити та класифікувати їхні радіоспектри. 

Радіоспектр – це залежність густини потоку радіовипромінювання космічного джерела S від 

частоти радіохвиль . Як правило, радіоспектри галактик і квазарів є степеневими в широкому 

діапазоні частот, тобто вони обумовлені нетепловими механізмами випромінювання (S ~ -). Для 

зручності радіоспектри зображують в логарифмічних координатах, що приводить їх до лінійної 

форми. Значення відповідних спектральних індексів для спектрів позагалактичних джерел 

складають, в середньому,   0,8.  
Цікаво, що в нашому каталозі позагалактичних джерел ~ 30% зареєстрованих джерел мають 

круті низькочастотні радіо спектри, тобто, величини спектральних індексів перевищують 1 (  1). 

При цьому встановлено 2 типи крутих низькочастотних спектрів: лінійні круті спектри (S) та круті 

спектри зі зламом (C+). Виявилось, що близько половини кількості розглянутих джерел з крутим 

спектром мають оптичні ототожнення з галактиками та квазарами.  

З метою отримання оцінок фізичних параметрів джерел з крутими низькочастотними 

спектрами ми створили вибірку таких джерел з обраної зони каталогу УТР-2. В результаті 

проведених обчислень ми виявили низку особливостей як для галактик, так і для квазарів з 

крутими радіоспектрами обох класів (S та C+).  А саме, розглянуті джерела мають високу світність 

в декаметровому діапазоні (монохроматична світність на 25 МГц становить ~ 1025 Вт/Гцстерад.), 
велетенський лінійний розмір радіоструктури (~ Мегапарсек), великий характерний вік 

(~ 108 років), напруженість магнітного поля ~ 10-5 Гаус, субсвітлові швидкості поширення джетів 

(~ 0,1 швидкості світла) [3,4]. 

У припущенні, що величина світності джета дорівнює його кінетичній світності, ми 

одержали оцінку густини середовища радіоструктури (джетів), яка збалансована густиною 

міжгалактичного середовища. Ця оцінка складає ~ 10-26 – 10-27 г/см3 для радіоструктур галактик і 

~ 10-28 г/см3 для радіо-структур квазарів [4]. Отже, мегапарсековий розмір радіоструктури джерел з 

крутим низькочастотним радіоспектром може бути спричинений не лише високою швидкістю 

поширення джетів, а також низькою густиною міжгалактичного середовища. 
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АСТРОНОМІЯ, БІОЛОГІЯ ТА МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА: 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ ОБСЕРВАТОРІЙ В НАШИХ 

УНІВЕРСИТЕТАХ ТА В ІНШИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

На сьогодні наш Світ стоїть перед глобальними викликами. Глобальна несприятлива 

еволюція клімату, постійні загрози регіональних та глобальних катастроф від астероїдно-кометних 

небезпек та глобальні пандемії – вже нанесли трильйонні збитки економікам держав. А зараз 

маємо ще й  сотні тисяч померлих від коронавірусу. Саме це змушує людей 21-го століття, 

створювати Спеціалізовані Моніторингові  Обсерваторії в структурі кожного Університету та в 

інших вищих навчальних закладах освіти. Саме з точки зору загальної теорії регіональних і 

глобальних катастроф, ми повинні створювати при Університетах ще й спеціалізовані «Інститути 

планетарного захисту», які на постійній основі будуть реєструвати всі можливі несприятливі зміни 

навколо нас і в небі над нами. Перш за все, в кожному Університеті мають бути створені Базові 

Обсерваторії Контролю за Станом біоресурсів (БОКСи біоресурсів). Наведемо прості, наочні 

приклади. На сьогодні в каналах та озерах довкола Києва розвелось багато «не нашої риби»: це, 

наприклад, великі зграї Сонячного окуня та риба Голка. Сонячні окуні невеликі, але поїдають 

мальків та ікру місцевих порід риби. Також довкола нас буяє амброзія, яка у десятків тисяч людей 

викликає алергію. І вони страждають не менше  кількох місяців на рік. А запропоновані БОКСи  

біоресурсів повинні давати щорічні звіти про зміни навколо нас у біологічному розмаїтті, 

включаючи туди і тестові вивчення мікробіологічних реалій. Ми, нарешті, повинні постійно 

удосконалювати наші методи природокористування. Так Прикарпатський  національний  

університет  імені Василя Стефаника (місто Івано-Франківськ) вже отримав у своє розпорядження  

Астрономо – Метеорологічну обсерваторію «Білий Слон» на горі Піп Іван Чорногорський. Там 

також заплановано контролювати факти появи у Карпатах нових немісцевих рослин.  

Крім того, слід навчитися розрізняти ендеміки та не місцеві «інвазії». Це стає дуже 

нагальною проблемою саме зараз. У свій час, в Паризькій обсерваторії Антуан Лоран Лавуазьє 

розпочав вимірювання термометрами на глибині 28 м у закритому колодязі. Термометр там 

показує постійно 11 градусів тепла за шкалою Цельсія. А в Києві такий же термометр на такій же 

глибині показує завжди 9 градусів тепла за шкалою Цельсія. І тільки зміна цих значень 

температури вкаже на реальне кліматичне потепління чи похолодання. Поки що ми маємо  все 

більші  варіації сезонних температур на поверхні, але в зоні постійних підповерхневих температур 

– зміни все ще незначні. Але тенденції до збільшення підповерхневих температур вже стали 

реальністю нашого життя.  

Ще однією важливою функцією Університетських обсерваторій є астрономічні 

спостереження  за метеорами, та за вторгненнями космічного сміття у небо над нами. На жаль, над 

нами вже літають мільйони фрагментів  і цілих, але «мертвих» космічних апаратів. Та перш за все, 

нас турбують Космічні Вторгнення метеороїдів, які досягають висот менших 40 км над нами. Такі 

фрагменти ядер комет та астероїдів можуть занести до нас невідомі та небезпечні космічні віруси. 
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Університетським обсерваторіям є чим займатися і це дуже важлива науково-експериментальна 

робота саме для нашого рідного регіону, для нашої Малої Батьківщини.  

Висновки: Кожний Університет повинен створити свою унікальну і особливу обсерваторію 

для моніторингових спостережень за змінами місцевого клімату, за еволюцією біологічного 

різноманіття навколо нас, а також за небезпечними Космічними Вторгненнями в небо над нами, 

над нашими селами й містами. 

А от вже на основі порівнянь досвіду роботи таких Університетських Обсерваторій ми 

зможемо провести стандартизацію та уніфікацію їх обладнання, структур та функцій. Це вже буде 

Державна задача. 
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МІСЯЦЬ МАЄ СТАТИ ПОЛІГОНОМ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 

СИСТЕМ АДАПТАЦІЇ ПРИ ТЕРРАФОРМУВАННІ ПЛАНЕТ 

 

Існує три основних типи космічних баз (станцій) для довготривалої життєдіяльності людей 

на планетах, планетоїдах і в космосі загалом. До першого типу віднесемо станції під поверхнею 

(або в спеціальних спорудах під масивними стелями) [5] на планетах і планетоїдах. Другим типом 

можуть бути динамічні багатоелементні літаючі над хмарами (наприклад, на Венері) поселення на 

основі дирижаблів зі стабілізуючими системами [7], котрі протидіють ураганним вітрам, та із 

системами отримання і накопичення енергії від цих же вітрів. Третім типом станцій у відкритому 

космосі являються довготривалі роторні орбітальні бази. Їх основна конструкція повинна 

обертатися навколо центрального астероїда чи ядра комети відповідного розміру. Такі центральні 

тіла забезпечуватимуть ці бази необхідними ресурсами і водою. Цей третій вид баз ми називаємо 

«астероїдно-кометними таксі» [6], які допоможуть обживати і тераформувати необхідні для 

людини об’єкти в усій Сонячної системи. 

У зв'язку з цим, на перших порах, на поверхні і в надрах Місяця людству необхідно створити 

своєрідні випробувальні полігони довготривалих поселень першого типу. Економніше всього їх 

слід розмістити під поверхнею Місяця в зонах з постійними температурами, для того щоб 

убезпечити людину від екстремальних температур та від  радіації. Для цього необхідно розробити 

технологію дуже швидкого будівництва приміщень для житла та для виробничих цілей. Також, 

необхідно створити спеціальні системи теплової адаптації таких приміщень і скафандрів для 

людини. Але особливо важливим є розробка системи елементів для спеціальної гравітаційної 

адаптації в скафандрах при довготривалому проживанні. 

У Головній астрономічній обсерваторії НАН України кілька десятиліть ведуться роботи по 

вивченню Місяця і планет. Тут розвивається селенодезія, фізика і динаміка атмосфер планет, 

проводяться дослідження великих планетоїдів та розробка теплотехнічних систем для їх 

тераформування. Наша організація була однією з перших, де розроблялися практичні методи 

створення астрономічних обсерваторій, та відпрацьовувалася методика астрономічних 

спостережень із поверхні Місяця [1, 2]. На сьогодні це стало важливим завданням в області 

планетарної безпеки і захисту. 

Також, авторами розроблена ефективна технологія нагріву ґрунту під поверхнею Місяця за 

допомогою спеціальних світлових «свердловин» для передачі сонячного тепла під поверхню до 

поселень [4]. Такі лінзово-дзеркальні системи зможуть працювати весь місячний день, 

відстежуючи рух Сонця по небу, і перенаправляти світлові промені до розташованих під 

поверхнею систем накопичення тепла. Це дозволить обігрівати поселення всю місячну ніч і 

забезпечувати там комфортну для життя температуру. 

Без відпрацювання цих систем на Місяці, людині буде важко освоїти інші об’єкти в Сонячній 

системі. Тому Місяць повинен стати нашим першим і головним об’єктом для відпрацювання 

методики побудови таких космічних поселень [3]. Адже саме Місяць має величезну перевагу 

перед Марсом, Венерою і Меркурієм при розробці необхідних промислових технологій та 

спеціальних рятувальних операцій. Саме на Місяці аварійно-рятувальні операції можуть 

обмежитися лише кількома днями. Тоді як для Марса нам буде потрібно не менше 20 місяців. 
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Тому Місяць слід розглядати найважливішим полігоном для землян, який забезпечить 

становлення реальної космічної цивілізації на планеті Земля. 

Для цього необхідно організувати міжнародний конкурсний проект зі створення на Місяці 

полігонів для розгортання та випробування систем тераформування планетоїдів. Ці системи 

повинні забезпечити надійну теплову і гравітаційну адаптацію людини при довготривалому 

проживанні. Після цього, у разі успіху на Місяці, тераформування Марса і Меркурія буде набагато 

легшим завданням. Адже принципи теплової адаптації там такі ж, як і на Місяці, але коефіцієнти 

гравітаційної адаптації – істотно менші. Відпрацювання систем на Місяці забезпечить подальший 

успіх при тераформуванні планет і планетоїдів всієї Сонячної системи. 
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ СТВОРЕННІ СКАФАНДРІВ  

ДЛЯ НОВИХ МІСІЙ НА МІСЯЦЬ 

 

На сьогодні космічні Держави Світу знову розробляють програми операцій на поверхні 

Місяця [2, 5, 6]. Так NASA Johnson Space Center in Houston вперше за 40 років після місій 

Аполлонів  розробляє нові особливі скафандри для безпечного перебування астронавтів на 

поверхні нашого природнього Супутника [1, 3]. Ця розробка вже має назву «хEMU», що  означає 

«Дослідницький модуль поза корабельної мобільності». Тренування астронавтів США по імітації 

висадки на Місяць проводяться в спеціальних басейнах «Лабораторії нейтральної плавучості» в 

Хьюстоні. Наглядають за розробками та за їх випробуваннями Джордж Нілд та Дарен Уелш. Це 

особлива програма випробувань як самих космічних апаратів так і спеціального обладнання для 

забезпечення дієздатності, мобільності астронавтів на поверхні Місяця. Розробники просять 

пересилати їм поради та рекомендації на адресу community@space.com.  Початок самих місій  

«Artemis»  намічено на 2024 рік [6]. Однак розробники визнають, що і розробка зовсім нових 

скафандрів, і розробка капсули «Orion», і розробка ракети «Space Launch System» вже 

створюються з великими затримками та ще й вартість всього проекту стає значно більшою ніж 

було передбачено.   

 Враховуючи всі ці обставини, ми звертаємо увагу перше за все  на терміни виконання всієї 

місії на Місяць і повернення астронавтів назад на рідну Землю. Якщо це знову як і у «Апполонів»  

вся місія буде на два тижні, або ж навіть три – чотири тижні, то запропоновані скафандри, які 

зараз випробовують в Хьюстоні можна вважати допустимими. Але ми звертаємо увагу всіх 

зацікавлених сторін, що скафандри астронавтів США не відповідають вимогам гравітаційної 

адаптації і їх неможна використовувати на Місячних базах для довгострокових програм 

перебування. Наприклад на Місячних базах, розгорнутих для моніторингових програм «Інститутів  

Планетарного захисту» від  астероїдно - кометних небезпек для нашої Планети Земля. Якщо всі 

охочі подивляться на фільми про випробування скафандрів в басейнах «Лабораторії нейтральної 

плавучості» в Хьюстоні, то всім стане ясно, що астронавтів привчають до умов праці та 

життєдіяльності саме при малому місячному прискоренні тяжіння. А це означає, що нічого нового 

по термінам перебування на Місяці не передбачено. А це невірний підхід.  Скафандри, які будуть 

забезпечувати довготривалу (на місяці та роки) життєдіяльність астронавтів та космонавтів в 

умовах значно меншої сили тяжіння обов’язково повинні мати системи гравітаційної адаптації. 

Інакше у них виникнуть проблеми з легенями, з серцем, з кровопостачанням всього організму. 

В ГАО НАНУ вже традиційно і багато десятиліть досліджується Місяць. Саме у нас, ще в 

ГАО АН УРСР, розроблялись проекти побудови Астрономічних Обсерваторій на Місяці. Тому 

саме ми звертаємо увагу колег на принципову необхідність розробок систем як гравітаційної так і 

теплової адаптації скафандрів. Інакше час місії аж до повернення  треба буде обмежувати двома – 

чотирма тижнями. Це особливо важливо враховувати Джорджу Нілду, який в свій час працював 

помічником адміністратора по комерційним космічним перевезенням. Це повинні також врахувати 

спеціалісти всієї консультативної групи з проблем безпеки космічних місій, де Він працює зараз.  

Сподіваємось на співпрацю.   
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ТРИ ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ НАШОЇ ЕКСПАНСІЇ В 

КОСМОС ДЛЯ ТЕРРАФОРМУВАННЯ МАЙЖЕ ВСІХ ОБ’ЄКТІВ  ТА ОБ’ЄМІВ 

СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ 

   

На сьогодні космічні Держави Світу та їх Національні космічні агентства добре розуміють, 

що є три основних фактори, які заставляють всіх нас наполегливо вести експансію в космос. По-

перше, у нас на планеті Земля обмежені запаси ресурсів. По-друге, з точки зору загальної теорії 

регіональних та глобальних катастроф, всі «Інститути планетарного захисту» повинні мати бази 

гарантованих перехоплень небезпечних астероїдів та комет на Марсі (основна База) та на Місяці 

(База останньої надії). А ще треба мати Довгострокові Роторні Орбітальні Станції (ДРОСи), 

центровані та розгорнуті навколо «службових» ядер комет та астероїдів, які ми називаємо 

«астероїдно-кометні таксі». Ці службові космічні тіла нам необхідні для того, щоб ми мали 

достатньо корисних копалин, які забезпечать нашу життєдіяльність на ДРОСах на багато років. 

Але все це стане можливим тільки після створення систем теплової та гравітаційної адаптації для 

спеціалізованих скафандрів та службових приміщень. Саме тому ми наполегливо розвиваємо 

прикладні космічні технології. Проте основним для нас (як і для всього людства) є третій фактор: 

фактор закономірностей при виникненні та розвитку Прото-Космічних та Космічних Цивілізацій 

на планеті Земля.  

Адже Цивілізації – це об’єднання Держав, які виникають з причин необхідності  

взаємодопомоги у розвитку та із метою взаємної підтримки в скрутні часи, для подолання проблем 

внутрішнього та зовнішнього характеру. Підкреслюємо, що Прото-Космічні Цивілізації тільки 

починають розгортати свою, узгоджену між Державами даного об’єднання, діяльність у 

ближньому космосі навколо Землі та на Місяці. А от вже, так би мовити, повноцінні  Космічні 

Цивілізації є по суті більш складними космічними об’єднаннями, космічними системами з 

розподіленими  параметрами. Вони повинні вже мати бази на планетах та планетоїдах. Та ще й 

ведуть комерційну, технологічну діяльність по використанню космічних ресурсів  для успішного 

розвитку  всіх Держав, що створили це Космічне Цивілізаційне об’єднання саме для свого 

процвітання та безпечного розвитку.  

Нам залишається лише безпристрасно оцінити реальну «життєпридатність»  конкретних 

планет, планетоїдів та об’єктів для центроїдного розгортання вищевказаних ДРОСів у зонах 

суворого контролю для протидії астероїдно-кометній небезпеці для нашої планети Земля. 

Але відповіді на ці цікаві та принципові запитання ми спробуємо дати в наступній нашій 

доповіді, спираючись на великий досвід десятилітніх досліджень Місяця, планет, планетоїдів та 

малих тіл нашої Сонячної системи у Головній Астрономічній Обсерваторії Національної Академії 

Наук України.  
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ПАРАДОКСИ  «ЖИТТЄПРИДАТНОСТІ» МАЙЖЕ ВСІХ ОБ’ЄКТІВ ТА ОБ’ЄМІВ 

СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ   

 

Давайте спробуємо неупереджено  оцінити  реальну «життєпридатність»  планет та 

планетоїдів Сонячної системи. Спочатку поговоримо про терраформування Місяця. Температури 

вночі протягом 14.5 земних діб тримаються біля 170 градусів морозу, а вдень – протягом такої ж 

кількості діб сягає сотні градусів жари. Проте під поверхнею, на глибинах від 3-х до 30 м, в 

області постійних температур, температура завжди близько 20-30 градусів морозу. Таким чином, 

теплова адаптація згадуваних нами Баз під поверхнею для довгострокового проживання людини 

потребує створення  навколо приміщень під поверхнею – спеціальних теплових лінз для 

накопичення запасів денного тепла. Це можуть забезпечити працюючі протягом дня спеціальні 

целостатні системи та світлові колодязі, котрі ми пропонуємо закривати у нічний час за 

допомогою теплоізолюючих затворів.  

Гравітація на Місяці у 6 разів слабша від земної, а тому потрібна спеціальна особлива 

гравітаційна адаптація скафандрів та шоломів із коефіцієнтом додаткового адаптаційного  

навантаження саме з такою ж величиною коефіцієнта: 6. Це можливо зробити за допомогою, 

наприклад, свинцевих накладок на плечі, поясницю та шолом. Такі свинцеві «прикраси» ще й 

захищатимуть астронавтів від впливу сонячної радіації. Таким чином, зрозуміло, що обжити 

Місяць можливо. Більше того, досвід «обживання» та терраформування Місяця відкриває для нас 

можливості терраформування достатньо крупних планетоїдів  навколо великих планет. До них ми 

відносимо Іо, Європу, Ганімед та Каллісто біля Юпітера, та Титан, Енцелад біля Сатурна, і Тритон 

біля Нептуна. Тим більше, що на багатьох із них зареєстровано водні океани та моря під їх 

поверхнею на невеликих глибинах.   

Також, вкажемо на існування достатньо великих напівльодяних планетоїдів у поясі Койпера. 

До них належить Плутон та ще кілька карликових планет. Таким чином, жити є де. Проте, на всіх 

цих об’єктах вже ніяк не обійтися без ядерних джерел теплової адаптації, котрі зараз вже не є 

проблемою. А гравітаційна адаптація на цих об’єктах має бути подібною до Місячної.  

Таким чином, терраформування Місяця підготує людство до «обживання» ще й 

транснептунових об’єктів достатньо великих розмірів. Це Еріда, Макемаке, Хаумеа, Седна, 

Квавар, Орк, 2007 ОR10  та ряд інших. Тому терраформування Місяця є ще більше цінним, оскільки 

після відпрацювання відповідної методики на Місяці, людству буде легше обживати і 

терраформувати ще й Марс та Меркурій. Адже гравітація біля їх поверхонь вища і відповідний 

коефіцієнт гравітаційної адаптації буде лише 2.6  а не 6 як на Місяці. Тоді як системи теплової 

адаптації на Марсі будуть практично ідентичні Місячним; на Меркурії теплова адаптація 

спрощується тим, що там день та ніч дорівнюють майже 88 земних діб.  

Марсіанські підповерхневі бази мають бути подібними до Місячних; на Меркурії на високих 

широтах 70-85 градусів – під поверхнею завжди буде комфортна, майже курортна температура у 

5-30 градусів тепла. Проте там необхідно буде встигнути побудувати відповідні Бази під 

поверхнею за 88 діб нічного часу на Меркурії. Це цілком можливо.  
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Ще цікавішими є перспективи терраформування та обживання Венери. Так, в США NASA 

розробляє проекти побудови поселень із спеціалізованих дирижаблів, що літатимуть над хмарами 

Венери у місцях, де температура змінюється від 40 градусів жари до 40 градусів морозу. Ці ідеї 

були розроблені в Києві, а сама робота здобула перше місце в Україні на конкурсі УМАКО 

«Сузір’я» (переможниця – Інна Орел, керівник – Олексій Стєклов). Причому, представники США 

видали Інні Орел диплом за перемогу по напрямку «Космічна біологія». Але наша основна ідея 

обживання Венери була не із одним дирижаблем, а у створенні особливо стійкої зв’язки 

дирижаблів, що не тільки дозволить протистояти ураганним вітрам, але й дозволить розмістити 

електричні вітрогенератори на з’єднуючих телескопічних штангах. Це дозволить використовувати 

і накопичувати енергію вітрів. Гравітаційна адаптація на таких літаючих базах Венери людству не 

потрібна. Адже гравітація там практично така ж, як на Землі.  

    Шановні студенти та викладачі, всі наведені вище ідеї сформульовано в Головній 

Астрономічній Обсерваторії Національної Академії Наук України. Їх треба перевіряти, 

уточнювати та розвивати в плані конкретних технологій реалізації.  Сподіваємось на плідну 

співпрацю.   
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ТЕПЛОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ НА 

МІСЯЦІ 

 

Температура на поверхні Місяця змінюється від 100 до 390 К через її обертання навколо 

власної осі. А в затінених западинах полярних областей її значення зменшується до 60 К [2, 5, 6]. 

Тому, на поверхні нашого супутника людині необхідно убезпечити себе від екстремальної 

температури і радіації. Адже за таких умов людина зможе перебувати там лише в укриттях з 

потужними стелями і стінами, або ж – під її поверхнею [1, 3]. Ми вважаємо, що розміщення 

астронавтів під поверхнею Місяця є найбільш підходящим методом [9]. Для цього необхідно 

розробити спеціальну технологію дуже швидкого будівництва приміщень для житла, виробничих 

цілей і систем їх обігріву. Тепло від поверхні може проникати вглиб ґрунту за рахунок 

теплопровідності [6]. Однак, теплопровідність місячного реголіту дуже мала. Розв’язок задачі для 

теплопровідності у напівнескінченному стрижні математиком Стекловим В.А. допомагає 

пояснити такий планетологічний феномен. Вирішуючи таке ж завдання для Місяця, з 

використанням перепаду температури на поверхні в екваторіальній її частині в межах від 390 К до 

100 К, ми отримали, що перепад температури під поверхнею на глибині від 1,5 до 20 м вже буде 

постійним. Залежно від широти ця постійна температура під поверхнею Місяця становить від -20 

до -50 C. У Головній астрономічній обсерваторії НАН України ведуться роботи по темі 

«Теплотехнічні системи тераформування планет і планетоїдів». Авторами розроблено ефективну 

технологію нагріву ґрунту під поверхнею Місяця за допомогою спеціальних світлових 

«свердловин» для передачі сонячного тепла під поверхню біля поселень. Для цього пропонуємо 

використовувати вбудовані перископні установки, які вранці будуть піднімати на поверхню. Такі 

лінзово-дзеркальні системи зможуть працювати весь місячний день, відстежуючи рух Сонця по 

небу, а також перенаправляти світлові промені в спеціальні системи зберігання, розташовані під 

поверхнею. Вечірньої пори верхні частини перископних систем слід опускати під поверхню, а на 

ніч закривати їх теплоізоляційним матеріалом. Це дозволить створити навколо населених пунктів 

під поверхнею спеціальні «акумулятори тепла». Такі системи забезпечать комфортну температуру 

для біологічних форм в нічний час: близько +20 С. Площі таких поселень під поверхнею Місяця 

можуть становити тисячі квадратних кілометрів. Їх необхідно забезпечити водою, їжею і 

спеціальними скафандрами для проживання і добування необхідних ресурсів [7, 8, 10]. Але 

спочатку на Місяць необхідно відправити спеціалізованих роботів для проведення будівельних 

робіт. Вони можуть використовувати сонячну енергію і запаси необхідних матеріалів на поверхні 

супутника. Спочатку невеликі поселення можна розміщувати в неглибоких кратерах, накриваючи 

їх шаром реголіту, і використовувати побудовані поруч мережі сонячних електростанцій. 
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НОВІ ТРЕНДИ У ВИКОРИСТАННІ СУПУТНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Розвиток космічних технологічних систем виступає ключовим фактором забезпечення 

сталого розвитку і безпеки у сучасних умовах. У рамках міжнародних ініціатив (GEOSS, 

Сopernicus і деяких інших) створюються постійно діючі космічні системи глобального 

моніторингу. Характерна риса сучасного підходу – спільне використання космічних навігаційних, 

телекомунікаційних засобів, а також даних наземних та космічних спостережень, що визначає 

якісно новий рівень застосування космічних технологій   
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СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ ЇЇ ЗМІН В ПРИРОДІ ТА СОЦІУМІ 
 

Більшість людей мало знають про сонячні плями як індикатор сонячної активності (СА), 

хоча в науку їх існування внесло відкриття вже 410 р. Г. Галілеєм. З середини  18-го сторіччя їх 

спостереження стає регулярним. Уведена Вольфом формула W=k(10g+f) містить кількість плям f 

та їх груп g. Коефіцієнт k ≈1. Ми познайомилися з книгою [1] в 1979 р., помітили, що максимуми 

W припадають на роки війн і революцій (рис.1).   

 
       Рис. 1. Числа Вольфа останнього 24-го циклу та прогноз НАСА на 25-й цикл  

 

 На ньому внизу видні всі «хвилі» сонячної активності з 1749 р. Останній максимум 2012-

2014 рр. відзначився «революцією гідності». В чому ж причина таких збігів? В  [1] немає таких 

тверджень, але там знайшлася згадка про книжку [2] цього ж автора. Не знайшовши її в Україні, 

автор звернувся по МБА в бібліотеку Леніна. Звідти прийшла плівка з 72 с., які підтвердили 

здогадку автора. Згодом з’ясувалося, що  за ці ідеї О.Л. Чижевському заборонили писати про це, а 

у 1942 р. засудили до 8 р. тюрем і таборів. Але не зламали.  

 Космічні кораблі підтвердили здогадки Чижевського, який на Міжнародному конгресі в 

Нью-Йорку 1939 р. був відзначений як засновник геліобіології. Наші спроби публікацій з 1980 р. з 

цього приводу не вдавалися до 1989 р., коли «Комсомольская правда» надрукувала нашу статтю 

«Солнечный удар…по истории рода человеческого» після листа М.С. Горбачову. Потім були 

публікації в Києві, Кіровограді, Харкові та інших містах. Читав про це лекції по товариству 

«Знання». Слухачі давали запитання, чи не Сонце винне в Чорнобильській трагедії? Згодом 

вдалося відповісти й на це. У 2001 р. до 15-річчя трагедії газета «День» надрукувала статтю про 

це. З тих же часів автор з учнями друкує щотижневі прогнози впливу СА на стан здоров’я, психіки 

і поведінку людей в газетах Кіровограда.  

  Прогноз З. Філєра та А. Чуйкова впливу сонячної активності на стан здоров’я, психіки та 

поведінку людей з 24-го до 30  вересня 2020 року за даними НАСА на  23.09  

На минулому тижні сонячна активність (СА) була дуже низькою: мінімальне значення 0 

числа Вольфа було з 22-го серпня, максимальне значення 0 – 22-го серпня; середнє значення числа 

Вольфа за тиждень склало 0,0. Високоенергетичні потоки сонячного вітру були 21, 23-го вересня. 

Магнітних бур не було. Сильних спалахів на Сонці не було. Велика кількість потужних 

Дні четвер п’ятниця субота Неділя Понеділок вівторок середа 

Дати 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09 
Вплив Стабілізація Стабілізація Стабілізація Стабілізація Заспокоєння Збудження Заспокоєння 
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землетрусів була 17-18-го та 20-го вересня. Термокліматичний індекс (ТКІ) повільно спадав з 3,51 

до 3,49*1010Ватт. Може й це сприяло спеці у нашій півкулі? Глибокий мінімум СА продовжується: 

189 днів (71%) у 2020 р. були без плям на Сонці. У часи мінімуму СА збільшуються потоки 

космічних променів, на цьому тижні їхня інтенсивність була на 9,7-10,1% більше середньої. 23-29-

го вересня та 11 жовтня очікується підвищена геомагнітна активність. 27.09 можлива слабка 

магнітна буря. 

    Бережіть себе та своїх близьких 29-го вересня!  Будьте стримані у відносинах з людьми в 

цей день!  

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Ми розробляємо ці прогнози за програмою, створеною О.М. Дрєєвим на основі закону 

психофізики Вебера – Фехнера. Їх публікують щотижнево газети в Кіровограді та з 2003 по 2008 

рік – в Харкові. За дозволом декана істфаку Кіровоградського педуніверситету ми в 2000 р. читали 

спецкурс про вплив СА на Історію. На жаль, цей досвід не повторився. Як і раніше, студенти-

історики не чують за 5-6 років навчання думки про закони циклічності Історії, висловлені більше 

100 р. тому молодим О.Л. Чижевським. 

 
Рис. 2. Магнітні числа Вольфа – аналог змінного струму 

 

Нами разом зі студентами проведена велика робота по вивченню впливу СА на демографічні 

показники, на творчість, на погодно-кліматичні процеси, на врожайність, на економіку, на 

захворюваність та багато інших процесів. В останні роки усвідомив, що знаючи магнітну природу 

плям та маючи геомагнітний індекс Ар, бажано враховувати зсув по фазі циклів СА та Ар на 1,5 

роки. Так, максимум W був на початку 2014 р., а максимум Ар – в кінці 2015 р. Результати роботи 

студентських семінарів внесені в 2 книги. З їх досліджень випливає, що наслідки СА в часі 

сонячного циклу по різному відчувають вплив прямого випромінювання Сонця і  магнітосфери 

Землі. Треба внести проблеми СА та їх вплив на людей в програми школи та педвузів, особливо 

істориків і медиків. Бажано створити групу розробників короткотермінових та перспективних 

прогнозів у центрі країни з філіями в наукових центрах. включивши Бажано розробляти прогнози 

регулярно, надсилаючи їх до газет та керівників відповідних закладів медицини, освіти, МНС та 

МО тощо. Ці пропозиції ми неодноразово сповіщали в пресі та виступах, в листах до уряду.  
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ЗАГАДКОВІ РАДІОДЖЕРЕЛА ЮПІТЕРА:  

ПОШУКИ МЕХАНІЗМІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

Вже понад 65 років Юпітер вивчається як надпотужне джерело радіовипромінювання в 

сонячній системі [2]. Слід вирізняти спокійну компоненту синхротронного радіовипромінювання 

Юпітера в см-діапазоні (пов’язане з сяйвом екваторіальної магнітосфери Юпітера на висоті 1-2Rj 

[2, 3]); і потужні спорадичні радіо сплески Юпітера (декаметрового ДКМ і км-діапазонів), 

максимум яких спостерігається на ДКМ. Про природу спорадичного радіовипромінювання 

Юпітера дискурси ведуться і до сьогодні [2, 5].  

В свій час, Шкловський вважав, що спорадичні ДКМ-L радіо сплески Юпітера тривалістю в 

1-2 сек. пов’язані з грозовими розрядами у верхніх шарах атмосфери [3]; але дуже скоро було 

доведено, що це ДКМ випромінювання виникає на висотах 0,01-0,3Rj в магнітосфері Юпітера і 

пов’язане зі складним мазерним механізмом збудження радіохвиль [2, 5]. Проте, на сьогодні існує 

думка, що ДКМ-S сплески Юпітера тривалістю 0,005-0,03 сек. можуть виникати завдяки не 

мазерному, а черенковському випромінюванню плазмових хвиль на пучках електронів [2, 1]. 

Таким чином, виникає необхідність ґрунтовного вивчення механізмів генерації ДКМ-(L,S) 

сплесків, з урахуванням властивостей навколишнього середовища. В рамках таких досліджень, 

спираючись на спостереження, що проводяться на надчутливому радіотелескопі УТР-2 біля м. 

Харків [4], нами було показано:  

(1). Активність Юпітера в ДКМ може бути проявом різних, але пов’язаних механізмів генерації 

випромінювання, що формують ДКМ сплески (L,S) типів. Активні ДКМ області можуть 

корегуватися з грозовими явищами в атмосфері Юпітера, і з активністю км-радіосплесків. 

(2). (L,S) сплески спостерігаються впродовж однієї бурі, і відображають ланцюг процесів в 

магнітосфері Юпітера: під впливом МГД-хвиль відбувається витікання електронів і утворення 

пучків вздовж щільно іонізованих токових ниток. Ці області стають джерелами S-сплесків. Після 

відходу пучків-викидів залишається нерівноважна плазма, яка „мазерно” активує L-сплески.  

(3). Частотні і часові періодичності ДКМ сплесків показують структуру джерел як витягнутих 

уздовж магнітного поля ниток, товщиною 1-10 км (30-130м нитки в S-сплесках), і довжиною 300-

2000 км, при загальній площі активної області в 107кв.км (відповідає вихорам Росбі в атмосфері 

Юпітера).  

(4). Періодичності S-сплесків відповідають надтонкій діаграмі спрямованості випромінювання в 

0,5 арк-секунди дуги. Це може бути проявом процесів трансформації плазмових хвиль в ЕМ в 

періодично неоднорідному середовищі, фрагментованому регулярними дрібномасштабними МГД 

збуреннями. 
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PROBLEMS OF THE SECONDARY EDUCATION IN RURAL AREA OF UKRAINE 

 

Among the current problems in the functioning of rural settlements, those related to secondary 

education are of particular importance. Ensuring equal access to quality education for the citizens of 

Ukraine is one of the priority areas for the implementation of state educational policy. But the strategic 

tasks declared in previous decades to ensure equal access of children to education have not been fully 

implemented [1]. This is what determines the relevance of this publication. 

According to the State Statistics Committee, of the total number of secondary schools in Ukraine, 

66.7% are schools located in rural areas. The average workload per teacher is six students. This is much 

less than in any other European country. Almost every fifth school is understaffed. Indicators of the state 

of the educational network in rural areas show that on average there is 1 school in 2 villages [2].  

Also, in all regions the radius of accessibility of all schools exceeds the norm (on average in 

Ukraine 5.54 km, norm is no more than 2 km). A significant number of students (321867 people) in rural 

areas need transportation. To overcome this inconvenience, a number of villages have a School Bus 

program, but at present they cover only a small number of villages that need such services. Currently, the 

purchase of buses is expected to increase almost 8.9 times [3]. 

School educational institutions in most cases have a weak material and technical base [2]. Of the 

total number of school buildings in rural areas, about  84% of schools are equipped with central heating, 

77% are equipped with water, 89% - dining room. Of the total number of rural secondary schools, 12.3 

thousand units have libraries, 7.4 thousand units of which are provided with Internet connection, 1.7 

thousand schools do not have computers at all, which negatively affects the quality of education of rural 

youth. 

The level of remuneration of educators and scientists remains critically low, causing reluctance to 

work in rural schools. Currently, more than 76,000 teachers of retirement age work in Ukrainian schools. 

This is 18% of the total number of teachers. More than half of working teachers are over 40 years old and 

have 20 years of teaching experience [3]. 

Secondary education in Ukraine is financed mainly from local budgets (91.5% of total expenditures 

for the relevant level of education), which are allocated from the state budget in accordance with the 

standards per student set for a particular area. The share of GDP allocated to secondary education in 

Ukraine ranges from 2.5% in 2011 to 2.7% in 2019. 

The depth of educational reforms, the quality and efficiency of the work of educational institutions 

and institutions of the national education system cannot fully meet the modern needs of the individual and 

society. The problems of the rural secondary school of Ukraine since independence are due to a set of 

such factors: aggravation of the demographic situation, insufficient funding of the education sector as a 

whole, lack of a clear comprehensive program for the development of the school network in rural areas. 

Creating the necessary conditions and guarantees for quality education and full development of 

young peasants will further contribute to their involvement in processes that will help revive the 

Ukrainian countryside and Ukraine to take a worthy place in the international agricultural division of 

labor. 
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ДУАЛЬНА ОСВІТА – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ  СУЧАСНИХ КАДРІВ 

 

Ринок праці, сформований у наш час, диктує необхідність перегляду традиційних підходів у 

системі професійної освіти. Тому виникає необхідність запровадження нових підходів в 

організації підготовки фахівців, одним з яких є впровадження дуальної системи освіти. 

Дуальна форма професійної освіти – це освітній процес, що поєднує практичне навчання з 

частковою зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному освітньому закладі. Подібна 

форма професійної освіти представляє собою механізм тісної взаємодії держави, роботодавців, 

профспілок і різних громадських об’єднань з підготовки висококваліфікованих кадрів відповідно 

до потреб ринку праці [1]. 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 року №1296 «Щодо 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти» Луганський національний аграрний університет 

(ЛНАУ) є учасником цього проєкту. Впровадження нової форми освіти здійснюється на підставі 

основних підходів, що знайшли своє відображення в «Положенні про дуальну форму здобуття 

вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті» [2]. 

Дуальна форма передбачає здобуття освіти шляхом поєднання навчання осіб у закладах 

освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття 

певної кваліфікації на основі договору. Для підприємства – це можливість підготовки робочих 

кадрів під власне виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність 

корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання 

та адаптація до умов конкретного підприємства. Базами можуть бути такі підприємства Луганської 

та Донецької областей: ПРАТ "АГРОТОН", МПП"АГРО", ФГ "ПОЛЕ", ТОВ 

"АГРОПРОДСЕРВІС", ТОВ "БАХМУТ-АГРО", ТОВ АГРОФІРМА "НИВА" і т.ін. 

Згідно з «Положенням  про дуальну форму здобуття вищої освіти в Луганському 

національному аграрному університеті» основними завданнями навчання є: 

– зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу із збереженням 

достатнього рівня теоретичної підготовки; 

– підвищення якості підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці та забезпечення 

національної економіки кваліфікованими фахівцями; 

– посилення ролі роботодавців та фахових об’єднань у системі підготовки кваліфікованих 

кадрів від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання; 

– модернізація змісту освіти з метою приведення їх до відповідності сучасному змісту 

професійної діяльності; 

– підвищення рівня конкурентоздатності випускників закладу освіти в умовах глобалізації та 

сприяння росту рівня зайнятості молоді; 

– скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності; 

– підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання [2]. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ 

БАКАЛАВРІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

 

Промисловість нашої держави як і промисловість інших країн світу, перш за все 

характеризує її економічний потенціал. На сьогодні машинобудування – це одна з головних 

галузей промисловості. І звичайно, що спеціалісти даної галузі затребувані на ринку праці.  

Важливою ланкою серед майбутніх висококваліфікованих фахівців машинобудівної галузі є 

майбутні фахові молодші бакалаври спеціальностей «Прикладна механіка» та «Галузеве 

машинобудування». В основі їх лежать теоретичні та практичні знання, які у майбутньому дадуть 

змогу фахівцю конкурувати на ринку праці. 

Майбутній фаховий молодший бакалавр повинен володіти певними компетентностями, 

необхідними для успішної самореалізації [2]. І оскільки фізика є основою технічних знань, то 

перед викладачами фізики закладів освіти, що готують фахових молодших бакалаврів за 

спеціальністю «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка» стоїть важливе завдання – 

формування їх професійної компетентності засобами предмету.  

Високі знання з фізики, математики, техніки є діяльнісною складовою професійної 

компетентності [1]. І досягаються вони на таких заняттях як фізика і астрономія, математика, 

електротехніка та технічна механіка, матеріалознавство, взаємозамінність.  

На заняттях з фізики важливим елементом, який розвиває професійну компетентність є 

розв’язування задач прикладного характеру. Як приклад розглянемо наступну задачу. 

Задача. Пружини  жорсткістю k1 та k2 з'єднані паралельно (послідовно). Результуюча  

жорсткість системи пружин k. Заповніть таблицю. 

№ k1, Н/м k2, Н/м kпар, Н/м kпосл, Н/м 

1 200 300 ? ? 

2 20 ? 16 16 

3 ? 400 200 200 

 

Розв’язуючи дану задачу студенти спеціальності «Прикладна механіка» опановують 

навички, завдяки яким у майбутній професійній діяльності зможуть розраховувати жорсткість 

конструкційних матеріалів. 

Формування професійної компетентності майбутніх фахових молодших бакалаврів 

спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка»  під час навчання фізики – 

це кропітка системна робота викладачів. І їх головним завданням є – підготовка фахівця-

професіонала до майбутньої кар’єри. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

 

У сучасній науці спостерігається актуалізація досліджень щодо розв’язання проблеми 

критичного мислення, оскільки визнано, що інтелектуальні досягнення мають соціальну цінність. 

Сьогодні освіта України орієнтована на майбутнє. Підтвердженням цього є Концепція Нової 

української школи. Зокрема в ній визначається, що випускник нової української школи: цілісна 

особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення [1]. 

Ключові компетентності Нової української школи знайшли своє відображення у Типовій 

освітній програмі профільної середньої  освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів на базі базової загальної середньої освіти (наказ МОН України від 

01.06.2018  року № 570). 

На сьогодні існує дуже велика кількість тлумачень критичного мислення. 

Аналізуючи усі тлумачення  терміну «критичне мислення», робимо висновки, що  це  

складний процес, що передбачає виокремлення інформації, її критичне осмислення, аналіз, синтез 

та прийняття рішення. 

Сформуємо основні педагогічні умови щодо організації освітнього процесу, побудованого на 

засадах критичного мислення.  

Умова перша. Створення відповідного «інтелектуального» середовища для навчання: на 

заняттях виконуємо завдання, розв’язання яких потребує мислення вищого рівня – синтезу, 

аналізу, оцінки; на занятті студенти досліджують тему, а не лише вивчають; результат навчання -  

не засвоєння фактів чи чиїхось думок, а вироблення власних суджень; викладання  має 

передбачати постійне оцінювання результатів із використанням зворотного зв’язку «студенти – 

викладач»; викладач має формувати уміння  студентів оперувати доказами та формулювати 

умовисновки, знаходити та інтерпретувати оригінальні документи і джерела інформації, 

аналізувати, аргументувати, обґрунтовувати висновки; студенти мають бути вмотивовані до 

обговорення проблем, не уникати їх розв’язання, бути однією командою.  

Умова друга. Викладач – особистість, яка готова до впровадження технологій критичного 

навчання: здатний критично сприймати думки інших, виявляє здатність дослухатися до цих думок, 

оцінювати й аналізувати їх з метою розв’язання; прагне до аргументації прийнятих нею рішень на 

основі життєвого досвіду, життєвих фактів і знань поставленої проблеми; небайдужий до 

сприйняття подій, виявляє інтелектуальну активність у різноманітних життєвих ситуаціях, здатний 

займати активну позицію у конфронтаційних ситуаціях; має власну думку та переконливо 

доводить свою позицію, прислухається до критики на свою адресу, може протиставити свою 

думку думкам інших або не погодитися з іншими; допитливий, здатний проникнути в суть 

проблеми; чесний із собою, здатний переборювати сумніви і не піддаватися маніпуляціям; 

відкритий до діалогу й дискусії, не лише вміє вислухати думки інших, а й ставиться до них із 

повагою. 

Умова третя. Ефективне застосування прийомів удосконалення критичного мислення 

викладача: критичне обговорення наукових і публіцистичних статей, матеріалів Інтернету; 

написання рефератів аналітичного характеру з виявленням та порівнянням різних поглядів на 

проблему; рецензування своїх і чужих творчих робіт, рефератів; розв'язування логічних задач і 

проблем із застосуванням логічних операцій, що ґрунтуються на застосуванні критики та 

самокритики; обговорення передовсім у дискусіях помилок, допущених при вирішенні проблем чи 

розв'язуванні задач, вибір найбільш раціональних способів; організація та проведення дискусій з 

будь-яких актуальних проблем сучасності з подальшим критичним аналізом їхнього перебігу; 

участь в турнірах, змаганнях тощо. 
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Умова четверта. Студенти – «критичні мислителі»: готовність студентів до планування 

(упорядкованість думки – ознака впевненості), гнучкість думок, наполегливість у напруженні 

розумових сил, готовність виправляти свої помилки, усвідомлення, відслідковувати перебіг 

міркувань; пошук компромісних рішень.  

Умова п’ята. Загальні педагогічні прийоми застосування технологій критичного навчання: 

якомога частіше хвалити  студентів як за незначні, так і важливі досягнення; спокійно реагувати 

на неправильні або недостатньо повні відповіді, адже це впливає на формування в учнів почуття 

захищеності; повторювати запитання, перефразовуючи їх, адже це допомагає учням краще 

зрозуміти матеріал; підкреслювати індивідуальні можливості студентів; уважно вислуховувати 

думку студента та з повагою ставитися до неї; застосовувати активне слухання, встановлювати 

зоровий контакт із кожним студентом, бути доброзичливим, посміхатися тощо. 

Критичне мислення є ключовою компетентністю випускника закладів освіти. Критичне 

мислення – компетенція для життя. 

Література 

1. Концепція Нової української школи. URL:  https://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf 

2. Критичне мислення. URL: https://uk.wikipedia. 

3. Створення освітнього середовища, що сприяє самореалізації кожного учня. URL: 
http://zw.ciit.zp.ua/index.php  

 

 

 

 

 

 

  

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf
https://uk.wikipedia./
http://zw.ciit.zp.ua/index.php


52 
 

Наталя Бразговка, 
здобувач СВО бакалавр 

Вінницького державного педагогічного університету 

 імені Михайла Коцюбинського 

Науковий керівник: Хіля А. В., 

к. пед. н., старший викладач 

 

ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

В умовах глобального карантину, що розпочався у 2019 році і частково триває до сьогодні в 

освіті досить гостро постало питання дистанційного навчання. Це створило передумови для 

внесення змін у класно-урочну систему, призвело до потреби її вдосконалення та адаптації до 

нових викликів. Але, у той же час, це створило ряд питань не лише для системи освіти в цілому, 

але й ряд викликів для вчителів, дітей та батьків. 

Так, служба освітнього омбудсмена, як зазначає П’єцух М., провела анкетування восьми 

тисяч батьків по всій Україні та вивела три групи проблем та труднощів, які виникли під час 

дистанційного навчання. Зокрема: 

 організаційні, що пов’язували із неузгодженістю розкладу, замалий обсяг завдань та он-

лайн-уроків; відсутністю єдиного стандарту використання он-лайн платформ, що перевантажувало 

технічні засоби індивідуального користування новими і «важкими» програмами; відсутністю 

знань щодо використання таких платформ; відсутність контролю за виконанням та відповідного 

оцінювання завдань; 

 навчальні, що пов’язані із перевантаженням чи малою кількістю інформації, незрозумілість 
нових тем та відсутність їх  якісного пояснення відповідно до індивідуальних особливостей учнів, 

використання неякісного або застарілого навчального контенту, а також брак знань в батьків для 

допомоги у виконанні завдань та поясненні матеріалів; 

 психоемоційні, що виникли через невміння частини учнів навчатися самостійно, їхню 
низьку мотивацію та потребу в навчанні; брак «реального» спілкування із вчителем та 

однолітками; 

 технічні обмеження, які ми частково розглянули в організаційних проблемах, а також 

додаткові проблеми із відсутністю чи застарілістю комп’ютерного обладнання, програмного 

забезпечення, низька якість Internet з’єднання. Окремо варто відзначити недостатній рівень 

цифрової компетенції як у батьків, так і в вчителів [1]. 

Для того, щоб вирішити дані проблеми з дистанційним навчанням на сьогодні науковці та 

практики пропонують: запустити платформу для дистанційного навчання; пристосувати навчальні 

програми; здійснювати моніторинг навчальних результатів; використовувати он-лайн прийоми 

навчального характеру; створювати он-лайн заходи різного формату із залученням різноманітних 

учасників освітнього процесу; забезпечити навчання вчителів використанню цифрових технологій 

та відповідного забезпечення шкіл технікою; забезпечити скорочення нерівності в результатах 
навчання [3; 4]. 

Таким чином, дистанційне навчання створило передумови для подальшого вдосконалення 

системи освіти, її повномасштабного переходу до індивідуального підходу в навчанні через 

визнання специфіки сучасного світу. На сьогодні, як нам здається, вчителі отримали досвід та 

підвищили власну цифрову компетентність, але цього недостатньо для вдосконалень яких 

потребує сучасна освіта. Саме тому дане питання потребує подальшого вивчення задля 

задоволення потреб всіх учасників освітнього процесу початкової школи. 
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M-LEARNING У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

Через пандемію COVID-19 перед школою постали несподівані виклики, пов’язані з 

організацією дистанційного навчання в умовах карантину. Сьогодні, як ніколи раніше, 

загострилася потреба у використанні в школі мобільного навчання (m-learning), під якім 

розуміється поєднання мобільних технологій, бездротових мереж і технологій е-навчання з 

широким використанням цифрових мобільних пристроїв.  

До цих пристроїв належать: сучасні мобільні телефони та смартфони, технічні можливості 

яких дозволяють створювати, зберігати і передавати тексти, звук, зображення і фільми, 

використання Інтернет-ресурсів і запущення програм, завантажених з будь-якого джерела або 

написаних вручну за допомогою сучасних мов програмування; кишенькові комп’ютери із 

широкими мультимедійними, мережевими та інтеркомунікаційними можливостями, керовані 

сенсорними екранами із системою розпізнавання рукописного тексту та ін.; портативні 

персональні комп’ютери, оснащені операційними системами, подібними до стаціонарних; 

електронні книжки.  

M-learning через мобільний прилад робить навчання дійсно індивідуальним. Гнучкість та 

миттєве отримання інформації дозволяє підвищити результативність навчання. Основними 

тенденціями мобільних технологій є змішане навчання, що робить його більш ефективним і 

цікавим. М-learning можна комбінувати з іншими видами навчання, забезпечуючи інтерактивні 

умови для учнів. 

Середовище мобільного навчання включає мультимедійні уроки, сучасні методи навчання і 

знання, представлені в цифровому форматі, що є для учнів світом, наповненим новими 

можливостями. Навчальний процес стає принципово іншим: отримання знань, осмислення, їх 

перевірка – все змінюється на очах, стає інтерактивним і блискавичним. M-learning надає 

можливість здійснення моніторингу навчання в реальному часі, високу насиченість контенту, 

сприяє спільній діяльності. Інформаційно-комунікативна спроможність є вирішальною у 

формуванні вмінь, досвіду, отриманні знань. Учитель тут виступає у ролі консультуючого 

керівника, який спрямовує навчальну діяльність своїх учнів на отримання важливої інформації.  

Моделі М-learning визначають нову дидактичну парадигму, яка необхідна в навчанні 

сучасних дітей і молоді. Хоча лише поєднання традиційного та мобільного навчання спроможне 

формувати в учнів необхідний комплекс ключових компетентностей.  

Наукові дослідження можливостей мобільних технологій в системі освіти активно 

тривають, і на сьогоднішній день в Україні починає здійснюватися їх практична реалізація. 
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КІЛЬЦЯ ЛУЛЛІЯ - ЯК ЗАСІБ ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ 

ЛОГІКИ ТА МИСЛЕННЯ 

 

Проблема розвитку мислення та логіки у всьому видовому розмаїтті є актуальною в 

дошкільному віці. На сьогоднішній день існує безліч методик, технологій, за допомогою яких 

можна коригувати процес мислення, логіки у дітей. Найважливішою умовою вдосконалення 

розвитку логіки, мислення дошкільника є створення емоційно сприятливої ситуації. Найближча, 

доступна і захоплююча діяльність дошкільника – гра. В грі існує двосторонній зв’язок: з одного 

боку логіка дитини розвивається, з іншого сама гра вдосконалюється під впливом і збагаченням 

мислення, логіки [1, c.15]. 

Кільця Луллія – один із засобів розвитку інтелектуально – творчих здібностей, розвитку 

мислення та логіки. Завдання в навчанні ставляться відповідно до змісту освітньої діяльності на 

кожному віковому етапі [4, c.7]. 

Основоположником цього методу був видатний французький філософ Раймонд Луллія. У 

тринадцятому столітті він створив логічну машину з кіл «Кільця Луллія» - це зразок комп’ютера 

для слів – пізнання світу в їх взаємозв’язку [5, c.23]. 

Мета роботи з кільцями Луллія – освоєння пізнавального способу: 

 завдання, які використовуються в процесі ігрових вправ; 

 встановлення причинно-наслідкових зав’язків; 

 розвиток навичок фантастичного перетворення об’єктів, формування бачити суть проблеми 
[3,c.7]. 

Очікуванні результати: 

 розвиток творчого мислення та логіки; 

 свобода в своїх діях; 

 формування та вирішування проблеми. 
Даний ігровий метод забезпечує сприйняття нового матеріалу [4,c.10]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У сучасній вітчизняній системі освіти спостерігається заміна традиційної моделі навчання, в 

якій вчитель є транслятором знань, а учень – пасивним слухачем. Починаючи з початкової школи, 

виховний потенціал закладу освіти зорієнтовано на розвиток природних обдарувань дитини: 

пізнавальної мотивації, допитливості, активності, творчості, швидкого сприймання й переробки 

інформації, загальних і спеціальних здібностей. Молодший шкільний вік є сприятливим для 

прояву креативності та розвитку творчих здібностей, оскільки на дитину менше впливають 

стереотипи щодо її прояву. Вона вільна та творить через те, що їй подобається сам процес.  

Розкриттю творчого потенціалу кожного учня сприяє використання в освітньому процесі 

початкової школи різних видів мистецтв, зокрема елементів театралізації. Театралізована 

діяльність розглядається педагогічною наукою як один із засобів всебічного виховання й розвитку 

дитини. Учні краще засвоюють зміст, логіку та послідовність подій твору, створюють свій 

художній образ персонажа. Відбувається розвиток психічних пізнавальних процесів, особистісних 

якостей і властивостей, вони вчаться помічати в навколишньому світі цікаві ідеї, втілювати їх. У 

них розвивається творча уява, асоціативне мислення, творча активність, вміння бачити незвичайні 

моменти в буденному [1, с. 89]. 

Використання театру як засобу навчання і виховання дітей, проведення ігор-театралізацій і 

виховних ситуацій [2] є доречним на уроках в початковій школі під час вивчення таких предметів: 

«Літературне читання» (створення емоційних образів на основі діалогів); «Я досліджую світ» 

(етюди, пластичні інтерпретації), «Мистецтво» (інсценізація музичних творів, міні-вистави, 

створення декорацій); «Українська мова» (словесне малювання, казки-загадки) тощо. 

Упровадження елементів театралізації та проведення театралізованих дійств як засобу 

розвитку творчих здібностей і обдаровувань дітей є доречним у позакласній роботі початкової 

школи. Комплексною формою естетичного виховання учнів є свято, в якому закладено великий 

потенціал для розвитку творчих здібностей. Зокрема, театралізовані свята є складною формою 

синтетичного мистецтва, особливим видом дитячої творчості, де поєднуються  різні види і жанри 

музичного, драматичного, хореографічного та образотворчого мистецтва. На думку дослідників 

[3], майже кожне свято повинно включати театралізовані дійства дітей, а його організація має 

здійснюватися за законами драматургії та режисури.  

 Отже, театралізація є одним із ефективних засобів виховання молодших школярів. 

Застосовування театралізації сприятиме  створенню умов  колективної та самостійної творчо-

розумової діяльності, розвитку інтересу до навчання, естетичних смаків і творчих  здібності дітей, 

вміння нестандартно мислити, оригінально висловлювати свої думки.    
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНО-ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

 

В основоположних документах ООН з прав людини – Загальній декларації прав людини [1], 

Конвенції про права дитини [2] зафіксовані загальнолюдські цінності визначені світовим 

співтовариством. Принципи, на яких ґрунтуються ці документи, визнані усіма історичними 

спільнотами людей, тому що в них відображені основні права і свободи людини, які є 

міжнародними стандартами.  

Вивчаючи психолого-педагогічні основи формування особистості В. Яблонко зазначає, що 

загальні для людей цінності є гуманістичними і конструктивними за своєю природою, вони 

пов’язані з удосконаленням людини і суспільства, з виживанням і подальшою еволюцією людини 

як виду. Загальний висновок науковця полягає в тому, що універсальні цінності дійсно існують, 

однак вони знаходяться поза людиною, в автентичному досвіді її власного життя; тому їх не 

можна дати людині, можна лише створити певні умови для їх повноцінного розвитку [5]. 

Формування загальнолюдських цінностей починається в родині, задовго до входження 

дитини в школу. Однак, початкова школа, на наше переконання, повинна стати базовою ланкою в 

цьому процесі. Саме в початкових класах діти в силу своїх психолого-вікових особливостей охоче 

вступають у систему різноманітних моральних відносин, у процесі спілкування з однолітками і 

дорослими набувають особистого досвіду поведінки, моральних звичок.   

Формуванню найважливіших якостей особистості громадянина демократичного суспільства, 

набуттю досвіду життя у спільноті, розвитку ціннісних орієнтацій молодших школярів сприяє 

інтегрований курс «Я досліджую світ». Метою громадянської та історичної освітньої галузі, що 

інтегруються з іншими освітніми галузями в межах курсу, є «…створення умов для формування в 

учнів початкової школи власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і 

свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям; плекання активної громадянської 

позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за 

демократичними процедурами» [3, с. 170].  

Нині загальнолюдські цінності набувають функції об’єднання людей для взаємної підтримки 

і, в кінцевому рахунку, для виживання. Проблема взаємодії всіх народів на основі 

загальнолюдських цінностей сьогодні є актуальною як ніколи раніше [4]. Небезпека знищення в 

результаті непродуманого впливу людини на природу, руйнівної сили створеної нею зброї, 

вимагає єднання зусиль усіх людей на планеті. Орієнтація на таку найважливішу загальнолюдську 

цінність, якою є світ, вимагає гуманізації відносин як міжнародних, так і всередині країни.  

Метою природничої освітньої галузі, що також входить до складу інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ», є «…розвиток системних уявлень про цілісність та розмаїття природи, 

утвердження принципів сталого розвитку, ефективної, безпечної і природоохоронної поведінки в 

довкіллі. Відповідно до окресленої мети, головними завданнями природничої освітньої галузі у 

початковій школі є: виховання любові та шанобливого ставлення до природи рідного краю, 

України, планети Земля; формування екологічно й етично обґрунтованої поведінки у природі, 

залучення до участі у природоохоронних акціях» [3, с. 143].   

Усі зазначені освітні галузі, що інтегруються в курсі «Я досліджую світ», у тій чи іншій мірі 

сприяють формуванню загальнолюдських цінностей, зокрема морально-етичних (гідність, 

чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-

політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, 

патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність 

тощо). 

Таким чином, формування загальнолюдських цінностей молодших школярів у процесі 

вивчення курсу «Я досліджую світ» передбачає систему організованих зовнішніх впливів на 
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свідомість, почуття, волю учнів, в якій вони можуть проявити моральні відносини, які будуються 

на основі засвоєних моральних норм і регулюються моральними принципами. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Сучасний етап інформатизації вищої школи сприяв виникненню такої стратегічної цілі, як 

глобальна раціоналізація інтелектуальної діяльності за рахунок використання цифрових технологій, 

радикальне підвищення ефективності й якості підготовки фахівців. Досягнення цієї мети залежить 

від масової комп’ютерної грамотності та сформованості інформаційної культури, тобто вміння 

використовувати засоби інформаційних технологій від телефона, комп’ютера та комп’ютерних 

мереж до користування найбільш розповсюдженими програмними продуктами, знання 

особливостей потоків інформації в своїй сфері діяльності, вміння виявляти її та ефективно 

використовувати [1]. 

В освіті цифровізація спрямована на забезпечення неперервності процесу навчання, іншими 

словами life-long-learning – навчання впродовж життя, а також його індивідуалізація на основі 

advanced-learning technologies – технологій просунутого навчання. Зміст цього терміну включає в 

себе використання в навчанні більше даних про процес засвоєння окремим здобувачем певних 

дисциплін і в більшості автоматичної адаптації освітнього процесу на їх основі; використання 

віртуалізації, доповненої реальності, хмарних і багатьох інших технологій. Сам термін 

«цифровізація» виник у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. 

Результатами досліджуваного процесу в системі освіти є зміни на ринку праці, в освітніх 

стандартах, у виявленні потреб щодо формування нових компетенцій населення й орієнтування на 

реорганізацію освітнього процесу, переосмислення ролі педагога в ньому. З одного боку, 

цифровізація підриває успадковану з минулого методичну основу школи, і закладів вищої освіти з 

іншої – породжує доступність інформації в різних її формах, не лише в текстовій, а й у звуковій та 

візуальній. Доступність інформації потребує постійного пошуку і вибору релевантного та цікавого 

контенту, високої швидкості його опрацювання. Відповідно, цифровізація освіти приведе до його 

корінної, якісної перебудови. Педагог зобов’язаний навчити використовувати нові технологічні 

інструменти і практично необмежені інформаційні ресурси. Технології віртуальної реальності 

створюють можливість застосування цифрових тренажерів, що не прив’язані до одного робочого 

місця. Це, в свою чергу, розширює коло технологій, що вивчаються. Технології мобільного та 

доповненого навчання дозволяють навчати в будь-який час та в будь-якому місці. Цифровізація 

освіти (або інформатизація, або дигіталізація) передбачають активне використання здобувачами 

освіти мобільних та інтернет-технологій, розширюючи горизонти їх пізнання, роблячи їх 

безмежними. Продуктивне використання цифрових технологій, включення здобувачів освіти у 

самостійний пошук, відбір інформації, участь в проєктній діяльності формує у них компетенції ХХІ 

століття. 

Отже, можна стверджувати, що цифровізація освіти – це наскрізний процес перевтілення 

суспільства. В основі цього перевтілення лежать розвинені сучасні технології, а зміна їх поколінь 

визначає етапи тривалого розвитку людства, першим із яких стала інформатизація, що нині 

змінюється цифровізацією. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

У багатьох сучасних наукових дослідженнях піднімається питання удосконалення процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

Однією з провідних тенденцій розвитку педагогічної науки в Україні та країнах близького 

зарубіжжя є переосмислення педагогічних процесів і явищ із позицій технологічного підходу. При 

цьому, незважаючи на те, що в цих країнах становлення педагогічної технології як галузі 

педагогічного знання відбулося зовсім недавно, наприкінці 90-х років ХХ ст., сьогодні можна 

говорити про значні успіхи в її розвитку. Так, ученими (В. Беспалько, І. Богданова, В. Гузєєв, 

І. Дичківська, В. Євдокимов, О. Кияшко, А. Кіктенко, М. Кларін, М. Мисливець, В. Монахов, 

І. Прокопенко, О. Пєхота, М. Полєнова, В. Пітюков, Т. Сальникова, Г. Селевко, І. Смолюк та ін.) 

визначено поняттєво - термінологічний апарат педагогічної технології, виявлено її сутнісні ознаки 

і досліджено структуру, обґрунтовано принципи конструювання та організації навчально-

виховного процесу на засадах технологічного підходу тощо [2, с. 48-49]. 

У своїх дослідженнях В. Сергеєва розглядає перспективність та ефективність провадження 

технологічного підходу до формування професійної компетентності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти. На думку науковця педагогічні технології можуть забезпечити 

максимальну оптимізацію навчального процесу та структурування професійних компонентів 

майбутніх фахівців [3, с. 323-329]. 

У масштабному сприйнятті розробники педагогічних технологій розуміють два вектори їх 

провадження: застосування систематизованих знань для вирішення освітніх завдань та 

використання технічних засобів на усіх рівнях інтерактивного навчального процесу [1, с. 8-10]. У 

заданому дослідженні лексему «технологічний підхід» актуально розуміти як сукупність 

особливих відомостей, необхідних задля досягнення необхідного результату. У більш широкому 

визначенні (за С. Френе) технологічний підхід у дошкільному вихованні доречно представити за 

форматом практичної й чітко складеної дорожньої карти для вихователя, яка допоможе йому 

досягти визначеної мети з найменшими ризиками [5, с. 12]. Саме така допомога, за дукою 

В. Сухомлинського [4, с. 646], надасть можливість вихователю знайти залежність між тим, що він 

робить, і тим, що у нього виходить. 

 

Література 

1. Антонова О.Є. Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. Сучасні 

технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання: наук. допоміж-й бібліогр-ий покажчик Вип. 2 / 

НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; [упоряд.: Філімонова Т.В., Тарнавська 

С.В., Орищенко І.О. та ін.; науковий консультант Антонова О.Є.; науковий редактор Березівська 

Л.Д.]. Київ, 2015. С. 8-15. 

2. Педагогічні технології в підготовці вчителів: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. І.Ф. 

Прокопенка. 3-є вид., допов. і перероблене. Харків: ХНПУ, 2018. С.48-49. 

3. Сергеєва В.Ф. Технологічний підхід до професійної підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до вип. 31: Тематичний випуск 

«Проблеми емпіричних досліджень у психології».  К.: Гносис, 2014.  С. 323-329. 

4. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы. Избранные произведения в 5 т. 

Т. IV. К.: Радянська школа, 1980. 677 с. 

5. Френе С. Избранные педагогические сочинения. / пер. с франц. Селестен Френе / Общая 

редакция и вступительная статью Б.Л. Вульфсон. М.: Прогресс, 1990. 304 с. 

 



61 
 

Валерія Костюк,  

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»  

Вінницького  Державного педагогічного  

університету імені Михайла Коцюбинського 

Науковий керівник: Годлевська В., 

д-р іст. наук, професор  

 

ЗВ’ЯЗОК НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА ПРИРОДО-

НАТУРАЛІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

 Досить серйозно сьогодні постає питання національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. У якому мають брати участь не лише школа, а й батьки. Важливим спектром є екологічне 

виховання, саме завдяки йому учні розуміють, на скільки важливо берегти природу.   

Виховний процес у формуванні в  української молоді відчуття патріотизму – одне з 

передових завдань сучасної шкільної системи. Вчителі, вихователі та керівники гурткової роботи 

повинні усвідомлювати джерела патріотизму української нації, зобов’язані вишукувати нові 

методи розв’язання існуючих проблем  у проблематиці формування патріотично налаштованого 

молодшого покоління.   

Екологічне та патріотичне виховання ґрунтується на спільних механізмах формування 

відповідного ставлення до природи та довкілля. Молодші школярі – це одна з перших ланок, де 

закладаються основи еколого-патріотичної культури [1, c.32.] 

Природо-натуралістичне виховання - пріоритетний напрямок розвитку сучасної школи та 

системи освіти в цілому. У підростаючого покоління формуються  основи екологічної свідомості.  

Знання в екологічному вихованні не можна вважати кінцевим результатом, потрібно, щоб вони 

стали переконаннями,  тоді у дітей і з’явиться екологічна культура, яка повинна знайти своє 

відображення не тільки в словах, міркуваннях, але й у вчинках [2, c.58] 

    Саме цей процес формування почуття патріотизму є системою виховної роботи на уроці та 

в позаурочній діяльності, яка  спрямовується на становлення громадянина, як свідомого та 

самодостатнього індивіда, виховує його ставлення до природи та всього живого на землі, який 

буде представляти частину своєї національної приналежності [2, c.14]. 

В діяльності на уроках виховний процес формування патріотизму в молодшому шкільному 

віці реалізується за рахунок вивчення таких загальноосвітніх предметів: рідної мови та літератури, 

природознавства де одним із основних етапів уроку, є милування природою, народознавства, 

предметів художньо-естетичного циклу (музики, образотворчого мистецтва), трудового навчання. 

Безліч оповідань, завдань з підручників дають учням змогу сформування уявлення про те, якими 

сильними та нескореними були люди, які прагнули чесно та гідно виконувати свій обов’язок перед 

людьми та країною [3, c.51].  
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ВИХОВНА РОБОТА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Важливою передумовою у формуванні розвитку освіти в межах міжнародних вимог є 

підвищення рівня не тільки професійних знань, але й загальної культури. Тому основним 

завданням освітян будь-якого закладу є виховання професіоналів. Беззаперечно, справжній 

фахівець – це не тільки спеціаліст, який володіє всіма практичними навичками, а й людина, яка 

досягла високого духовного і морального удосконалення і є активним гуманістом.  

На виховання покладається місія розвитку країни через людину, здатну до 

духовноморального культурного відродження, творчої самореалізації та інноваційного 

перетворення всіх сторін власного життя і життєдіяльності українського суспільства. У зв’язку з 

цим, особливого значення набуває висвітлення історико-педагогічного досвіду виховання 

особистості у вітчизняній теорії і практиці XX століття, процесу становлення і розвитку парадигм 

і концепцій виховання з метою виявлення світоглядних положень і установок, на основі яких не 

тільки пояснюються і оцінюються педагогічні реалії минулого, але й встановлюється їх 

продуктивний зміст, визначається прогностичний потенціал [3]. 

Ще у другій половині XIX століття у світовій цивілізації виникли декілька підходів щодо 

розуміння виховного процесу, а також втілення цих ідей у практику навіть у сучасному навчально-

виховному процесі. Серед встановлених підходів досить чітко виділяються: біологічний, 

психологічний, соціокультурний. 

Основоположниками біологізаторського підходу до виникнення виховання є англійський 

філософ-соціолог Г. Спенсер і французький етнограф Ш. Летурн. Вони доводили, що виховання 

не є специфічною, характерною особливістю людського суспільства. Виховання є біологічним 

явищем, властивим всім живим організмам: як хребетним, так і безхребетним. Отже, за Ш. 

Летурно, людина, з’явившись на світ, наслідує вже встановлені, підготовлені форми виховання. 

Таким чином, в основі виховання лежить інстинкт боротьби за існування. 

Американський історик педагогіки П. Монро піддавав критиці позицію Ш. Летурно. Він 

визначив відмінність психіки людини від зоопсихіки. Тому у кінці XIX ст. виник психологічний 

підхід згідно якого в основі виховання лежить наслідування дітьми дорослих. Таким чином, 

наслідування є механізмом, сутністю виховного процесу. Але за даними сучасної психології 

наслідування лише частково може пояснити сутність виникнення виховання.  

У теперішній час у новітній українській історико-педагогічній науці освітяни лобіюють 

соціокультурний підхід до виникнення виховання (А. М. Бойко, О. А. Дубасенюк, І. Д. Звєрєва, 

Л. Г. Коваль, М.В. Левківський, О.В. Сухомлинська). Згідно цього підходу, виховання - це 

результат накопичення досвіду соціальної, виробничої, мистецької та професійної культури. А 

головним його завданням стає інтеріорізація цих надбань зростаючою особистістю з тим, щоб 

забезпечити оптимальну її соціалізацію в суспільстві [1]. 

Тому створення виховного простору є невідкладною складовою від навчального процесу, 

організаційної та науково-дослідницької діяльності. Викладачі в організації виховного процесу 

виходять із розуміння створити умови для включення студентів у різні фрагменти навчально-

виховної діяльності з метою самореалізації їх творчого потенціалу. У виховній роботі, яка формує 

виховний простір існують, як багаторічні традиції, так цікаві новинки, що гармонійно доповнюють 

одна одну. Для суголосного моделювання виховного простору під час планування заходів на 

навчальний рік особливу увагу приділяють професійному спрямуванню. Просвітницький напрям 
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виховної роботи у вигляді екскурсій у музеї під час навчального процесу, залучення студентів до 

творчої роботи у студентському науково-дослідному гуртку тощо [2]. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В 

УМОВАХ СІЛЬСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

У сучасних умовах розвитку суспільства актуалізуються особливості формування здорового 

способу життя, насамперед в підростаючого покоління, що проживають у сільській місцевості. 

Перед нами ця проблема постає з медичної, психологічної, педагогічної та соціальної сторони, 

тому що, здоров’я має специфіку проявлятися на цих рівнях [2]. Здоровий спосіб життя – це спосіб 

життя людини, за якого людина зміцнює здоров’я, підтримує працездатність та дотримується норм 

та правил особистої гігієни. Від того, наскільки різнобічно та повноцінно здійснюється фізичне 

виховання в молодшому шкільному віці, значною мірою залежить не лише фізичний, а й 

розумовий розвиток у майбутньому [1]. Тому, формування засад здорового способу життя у 

молодших школярів не втрачає своєї актуальності й до нині.  

У молодшій школі основною метою діяльності являється набуття досвіду практичної 

діяльності в школі рухів, формування стійкої мотивації до здорового способу життя [23]. 

Дослідник В.М. Хахуля [4] констатує, що існують типові фактори, що впливають на ефективність 

організації і проведення занять з фізичного виховання більшості шкіл сільської місцевості. До них 

відноситься: слабка матеріально технічна база; недостатній розвиток сфери додаткової освіти у 

задоволенні фізкультурних інтересів і вимог учнів; відсутність моніторингу фізичного розвитку 

учнів; відсутність чіткої системи в організації самостійних занять. Тому проаналізувавши наукову 

літературу, можна стверджувати, що, з безлічі факторів які впливають на стан здоров’я учнів є 

саме фактор недостатньої матеріально-технічної бази для занять фізичними вправами, що 

погіршують умови формування здорового способу життя в учнів сільських шкіл.  

Висновки. Життя в сільському середовищі висуває специфічні умови, що не можуть не 

впливати на формування здорового способу життя молодших школярів та їхнього стану здоров’я в 

подальшому. Тому, спираючись на сказане вище можемо узагальнити, що формування та розвиток 

засад здорового способу життя доцільно проводити з врахуванням цієї специфіки, цілеспрямовано 

використовуючи природні матеріали для проведення уроків фізичного виховання: жолуді, горіхи, 

шишки купини та ін., як основний чи допоміжний засіб фізичного виховання, а разом з тим і 

формування здорового способу життя.  
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МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ: 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 

 

Необхідність обґрунтування передумов розвитку математичної компетентності зумовлено 

переходом сучасної освіти від знаннєвої моделі до компетентнісної. Студіювання психолого-

педагогічних праць привело до висновку, що питання розвитку математичної компетентності 

перебуває в полі зору наукової спільноти. Дослідники наголошують на знаннях, уміннях, навичках 

та особистісних якостях, які сприятимуть успішній навчально-математичній діяльності.  

Для встановлення закономірностей формування математичної компетентності необхідно 

з’ясувати психологічні новоутворення підліткового віку (основна школа). Центральним психічним 

новоутворенням підлітків є почуття дорослості, формування вибіркових пізнавальних інтересів та 

«Я-концепції дитини», здатність до самоствердження та самовдосконалення. Урахування вікових 

та психологічних особливостей школярів – передумова розвитку математичної компетентності.  

Досліджуючи структуру математичної компетентності учнів основної школи будемо 

виходити із загальної структури компетентності за С. П. Семенцем. Дослідник виділяє два прояви 

компетентності: внутрішній та зовнішній, які в свою чергу представлено у вигляді тривимірних 

структур [3]. Наступною передумовою виділяємо врахування як зовнішніх так і внутрішніх 

проявів компетентності. 

Варто зазначити, що формування в учнів позитивних мотивів навчання є важливою 

передумовою розвитку математичної компетентності. Позитивне ставлення до навчання в 

підлітків виникає в тому випадку, коли знання відповідають їх пізнавальним інтересам. 

До передумов розвитку відносимо сформованість в учнів змістово-операційної сфери 

діяльності. Це вимагає від учителя систематичного формування в учнів розумових дій і прийомів 

розумової діяльності, навчання методам доведення і розв’язування задач, зокрема 

компетентнісних, формування прийомів навчальної роботи, прийомів самоконтролю і корекції 

своєї діяльності [2]. 

Наступною передумовою виділяємо орієнтацію як на процес навчання так і на результат. 

Оскільки компетентність передбачає відповідь на ключове питання «Як діяти?». 

До передумов розвитку математичної компетентності відносимо організацію навчально-

виховного процесу згідно з психологічними принципами, які обґрунтувала З. І. Калмикова [1]. 

Вважаємо, що зазначені принципи є засадничими в процесі розробки методичної системи розвитку 

математичної компетентності. 

Вважаємо, що зміст матеріалу компетентнісно орієнтованого навчання математики має 

реалізовувати стильовий підхід. Дослідниця М.О.Холодна виділяє чотири різновиди пізнавальних 

стилів: кодування інформації, когнітивні стилі, стилі мислення та стилі пізнавального ставлення 

до світу [4]. 
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА 

ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Сучасний стан економіки країни потребує створення нової системи інноваційного розвитку 

агарного сектору України, а саме «аграрна освіта –аграрна наука – аграрне  виробництво». Це 

актуалізує проблему підвищення вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної 

галузі. Саме на цю категорію випускників аграрних університетів покладаються важливі завдання, 

а саме: здійснювати науково-дослідну і виробничу діяльність, що вимагає поглиблених 

професійних знань; формувати науково-викладацький корпус вищих закладів аграрної освіти, від 

якісного складу якого залежить рівень професійної підготовки майбутніх аграріїв.  

Сучасні фахівці аграрних закладів освіти повинні володіти не тільки фаховими знаннями і 

компетентностями, але й мати психолого-педагогічну освіту. Загалом у змісті професійної  

підготовки фахівців-аграріїв переважає фахова освіта, при цьому нівелюється педагогічна 

складова [5, с. 33]. Відповідно виникає потреба оновлення змісту і технологій професійно-

педагогічної підготовки майбутніх аграріїв на магістерському освітньому ступені вищої освіти в 

аграрних університетах. 

З метою забезпечення ефективності професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців 

аграрної галузі в розроблення моделі підготовки покладено засади практико-орієнтованого, 

компетентнісного, особистісно-орієнтованого та андрагогічного підходів. Практико-орієнтований 

підхід сприяє професійному самовизначенню майбутніх фахівців агарної галузі, усвідомленій та 

виваженій суб’єктивній позиції щодо майбутньої професійно-педагогічної діяльності. Реалізація 

компетентнісного підходу дозволяє визначати когнітивні аспекти готовності до професійно-

педагогічної діяльності як компетентність, що забезпечує спроможність майбутніх студентів 

агарних закладів освіти практично діяти і творчо застосовувати набуті знання у різних 

професійно-педагогічних ситуаціях. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу сприяє 

визнанню майбутнього викладача як індивідуальності, унікальності, неповторності, який має свою 

освітню траєкторію. Застосування андрагогічного підходу забезпечує створення належних умов 

для постійної самоосвіти, самовдосконалення, розвитку дослідницьких здібностей, які сприяють 

підвищенню фахової майстерності, досягненню найвищого рівня творчості та самореалізації у 

майбутній професійно-педагогічній діяльності. А результатом поетапної реалізації моделі є 

сформована готовність майбутніх фахівців аграріїв до професійно-педагогічної діяльності в 

аграрних університетах. 

Аналізуючи наукові джерела та узагальнюючи дослідження педагогів, можемо 

стверджувати, що професійно-педагогічна підготовка майбутніх студентів агарних закладів освіти 

буде ефективною за умови:  

– формування мотивації й спрямованості майбутніх фахівців агарної галузі до здійснення  

професійно-педагогічної діяльності;  

– розроблення освітніх програм професійно-педагогічної підготовки студентів аграріїв з 

урахуванням результатів наукових досліджень та перспектив розвитку наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності в аграрних університетах; оновлення змісту і технологій;  

– розроблення комплексного навчально-методичного забезпечення професійно-педагогічної 

підготовки [3, с. 124]. 

Отже, з’ясовано, що система професійної підготовки майбутніх фахівців агарної галузі  не 

передбачає ґрунтовної педагогічної складової, однак слід зауважити, що на практиці фахівці 

аграрії є  потенційним резервом підготовки науково-педагогічних кадрів у системі ступеневої 

аграрної освіти. 
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Досліджуючи навчання в закладах освіти різних рівнів і типів, нині багато говорять про 

інформатизацію, комп’ютеризацію, цифровізацію (дигіталізацію) освіти. Ці терміни досить часто 

вважають синонімами, однак, під час детального дослідження їх змістової наповненості є цілком 

зрозумілим, що це різні поняття. 

Мета нашого дослідження полягає у визначенні й обґрунтуванні етапів становлення і розвитку 

інформатизації, комп’ютеризації, цифровізації (дигіталізації) освіти в Україні. 

Усі ці проблеми та їх аспекти розглядаються в працях сучасних науковців: В. Биков, 

А. Гуржій, Р. Гуревич, М. Жалдак, Н. Морзе, В. Кухаренко, Б. Гершунський, І. Зимняя, Є. Полат, 

C. Frey, M. Osborne, J. Cachelin, J. Widmer. 

А. Федоров виокремив три основних етапи інформатизації освітніх процесів [2]. 

І етап – електронізація (кін. 50-х – поч. 70-х ХХ ст.), котрий можна умовно поділити на два 

періоди. У перший період (кін. 50-х – поч. 60-х рр.) – відбувалося активне впровадження 

електронних засобів та обчислювальної техніки в процес підготовки студентів технічних 

спеціальностей. Упродовж другого періоду (кін. 60-х – поч. 70-х рр.) відбувалося навчання студентів 

гуманітарних спеціальностей основам програмування та елементам математичного моделювання на 

електронно-обчислювальних машинах. 

ІІ етап – комп’ютеризація (середина 70-х - кінець 90-х) – характеризується появою більш 

потужних комп’ютерів з можливістю діалогової взаємодії людини з комп’ютером. Як наслідок, це 

привело до використання комп’ютера як потужного засобу навчання (автоматизовані системи 

навчання, контролю знань і управління освітнім процесом). 

ІІІ етап інформатизації освітнього процесу в Україні дослідники визначають з кінця 90-х рр. до 

нашого часу. Однак, зважаючи, що однією з особливостей інформатизації є те, що це динамічний і 

прогресивний процес, уважаємо, що третій етап необхідно датувати 2001-2014 рр. Це, власне, є 

етапом інформатизації, що характеризується використанням потужних персональних комп’ютерів, 

інформаційних технологій, а також переосмисленням самого процесу інформатизації та його 

соціальних наслідків. 

ІV етап – цифровізація (дигіталізація) (2014 р. – по нинішній час). Саме в 2014 році 

Постановою Верховної ради України було утворено Міністерство інформаційної політики, а у 

вересні 2019 року відбулась його реорганізація у Міністерство цифрової трансформації. Згідно з 

прийнятим Положенням, новостворене Міністерство (Мінцифри) має відповідати за формування та 

реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних 

інформаційних ресурсів та інтероперабельності. Також Мінцифри займається розвитком цифрових 

навичок громадян. 

У контексті виокремлених етапів уважаємо за доцільне визначити тенденції цих етапів 

дигіталізації освіти, з яких найбільш важливими є такі: 

 оснащення освітніх закладів засобами інформаційних технологій та їх використання 

як нових педагогічних інструментів та підтримки процесу навчання; 

 зміна змісту освіти внаслідок розвитку інформатизації суспільства, а також об’єднання 

переваг традиційної освіти з можливостями інформаційних технологій; 

 створення єдиного інформаційного освітнього простору, що забезпечує доступність 

якісної інформації; 

 значне розширення сфер інтеграції суспільного життя у процес дигіталізації, а також 

уведення нових термінів «автоматизація», «оцифровка даних» та «дигіталізація», в тому числі 

«дигіталізація освіти». 

Отже, така періодизація етапів електронного навчання в Україні надає чітких уявлень про 

розвиток інформатизації освіти і є основою для оволодіння поняттями «інформатизація», 

«комп’ютеризація», «цифровізація (дигіталізація)», що є головними в сучасному навчанні, особливо 

в період світової пандемії коронавірусу. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ МЕТОДИКИ М. ЗАЙЦЕВА В СУЧАСНОМУ 

ДОШКІЛЛІ 

 

У наш час коли віртуальні образи комп’ютерного навчання відривають дитину від реалій 

навколишнього світу, формують жорстокість і байдужість до соціального буття дуже важливо 

залучити дітей до прекрасного, яскравого, що викликає емоційний відгук дитини.  

Діти в сучасному світі дуже ерудовані. Тому, я хочу звернути увагу  на актуальність в 

сучасному дошкіллі методик навчання М. Зайцева.  

В галузі інноваційних технологій дошкільного виховання, зокрема раннього навчання, 

працює багато педагогів, серед яких і російський педагог-філолог М. Зайцев. Його технології 

засновані на принципово нових підходах до навчання математики і забезпечують високу його 

результативність при обстеженні та виявленні в дітей значних результатів [1, c.4]. 

Микола Олександрович Зайцев розробив унікальну методику навчання лічби на основі 

оригінальних кубиків. Кубики різних розмірів заповняються відповідними матеріалами, 

відрізняють різними сенсорними еталонами і т д. Розроблена ним технологія навчання 

використовує типово дитячий засіб пізнання кубики, яким великого значення надавали 

Я. Коменський, Ф. Фребель. Технологію високо цінив автор оригінальної системи розвитку ігор В. 

Нікітін [2, c.9]. 

Загальні принципи методики М.Зайцева: 

- Від простого до складного. 

- Від загального до конкретного і від часткового до загального. 

- Від конкретно – образного через наочно-дійове до словесно-логічного. 

- Забезпечення наочності (не тільки від слова «дивитися») з використанням різних видів 

сприймання. 

- Системне подання матеріалу. 

- Алгоритмінізація навчальних дій. 

- Облік фізіології сприйняття навчальної інформації. 

- Охорона здоров’я дітей [3,c.12]. 

Перевага методики: 

- Можуть навчаться діти молодших вікових груп 3- 5 років. 

- Ігрова форма навчання цікава маленьким дітям. 

- Перші результати з’являються вже за кілька занять. 

Технологія М. Зайцева кардинально відрізняється від традиційних методик  формування в 

них елементарних математичних уявлень. Однак вони засвідчили свою високу результативність, а 

також можливість застосування не лише в освітніх закладах, а й домашніх умовах [4, c.21] 
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ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КИТАЮ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ 

 

Ряд обставин, пов’язаних з традиціями вступу до вищих навчальних закладів Китаю, мають 

сильний вплив на обрання майбутнім абітурієнтом вищого навчального закладу для навчання. 

Особливо це відчувається у професійних вузько профільованих закладах освіти. Так, на 

студентських лавах художніх вищів зазвичай опиняються студенти, у яких відсутня достатня 

попередня художня підготовка, а деяким з них узагалі не вистачає інтересу до мистецтва, а з ним, 

відповідно, і мотивації до навчання.  

Тож, щоб допомогти студентам стати більш різнобічними, підвищити їх інтерес і ентузіазм 

до навчання вищі навчальні заклади художнього профілю на додаток до базових теоретичних 

знань, розширюють навчальний контент. Так, студентам вищих професійних художніх закладів 

паралельно з основною базовою підготовкою можуть бути запропоновано різноманітні курси, 

наприклад з креслення або навчання основам кольору. Крім того, в самому курсі викладання 

мистецтва китайського живопису зміст викладання може бути розширено, і відповідно доповнено.  

Своєчасне оновлення і корегування змісту навчання, адаптування його до соціальних потреб, 

що дозволило б студентам практикуватися в групах і проєктувати роботи з певною практичністю і 

інноваціями відповідно до запитів сучасності. 

Таким чином, в рамках реального навчання викладачі образотворчого мистецтва у вищих 

професійних закладах проводять дослідження сучасних тенденцій потреб ринку праці. Завдяки 

чому, майбутні фахівці можуть навчатися виробляти більш поширені в житті рекламні художні 

листівки, знаки зупинки або плакати. Цей вид діяльності, який тісно пов’язаний з життям, може не 

тільки перевірити базові теоретичні знання студентів, а й поліпшити їх навички соціальної 

практики і підготуватися до майбутнього вступу в товариство, адаптуватися до роботи. 

Підвищити інтерес до навчання допомагає також використання сучасних методів навчання. 

Методи навчання мистецтву в вищих професійних навчальних художніх закладах Китаю є занадто 

традиційними, що робить інтерес студентів до художніх курсів невисоким. Тому викладачі 

образотворчого мистецтва у вищих професійних художніх закладах повинні порушувати 

традиційну концепцію і в повній мірі використовувати сучасні методи навчання, щоб 

стимулювати інтерес майбутніх фахівців до навчання. 

Так, у викладанні художніх дисциплін дієвим є використання у навчальному процесі 

інформаційних та мультимедійних технології, проєкцій тощо. 

Стимулювання творчого потенціалу студентів, підвищення їх інтересу до мистецтва 

відбувається також за допомогою художніх конкурсів та виставок. Беручи участь у конкурсі, 

студенти можуть перевірити свої власні результати навчання, виявити свої недоліки.  

Як найважливіша частина педагогічної діяльності, оцінка навчальної діяльності була і 

залишається найбільш ефективним засобом перевірки результатів навчання. У викладанні 

основних предметів мистецтва у вищих професійних навчальних закладах оцінка навчальних 

досягнень студентів - це не тільки оцінка базових теоретичних знань і практичних навичок, а і 

оцінка навчальних установок, когнітивних здібностей, емоцій і цінностей студентів.  
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ 

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  

 

Соціальні мережі використовувались під час навчального процесу ще до 2020 року. На 

сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій особливе місце посідають 

розроблені великими ІТ-корпораціями сервіси та служби Інтернету, що отримали назву — 

соціальних. Розроблено достатню кількість веб-орієнтованого програмного забезпечення. З 

початком запровадження карантинних обмежень, соціальні мережі полегшили організацію 

дистанційного навчання.  

В основу дистанційного навчання покладений принцип просторової та часової віддаленості 

викладачів і студентів один від одного, а сам процес навчання проходить за допомогою 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій [1, с. 63].  

Найбільш характерні особливості дистанційного навчання: гнучкість, модульність, 

паралельність, далекодія, асинхронність, масовість, рентабельність, трансформація 

функціональних характеристик суб’єктів освітнього процесу, інформативність та 

соціовідповідність, інтернаціональність [2, с. 7].  

Соціальні мережі можна класифікувати як: неспеціалізовані, створені для вільного 

спілкування на будь-які теми та соціальні мережі корпоративно-професійного формату, створенні 

з метою профільного спілкування. 

Найбільш популярною серед вітчизняних користувачів соцмереж є Facebook. Тут 

завантажено як окремі теми, так і цілі курси з вивчення історії України. Неформальне онлайн 

спілкування дозволяє ефективніше зацікавити історією України. Розглядати її крізь призму історії 

своєї родини, акцентуватись на проблемах, які турбують сучасного студента. 

Серед старшого покоління популярні чати в Viber, для молоді в Telegram. 

Основні інструменти соціальних мереж для дистанційного викладання історії України:  

- Створення груп та чатів для спілкування зі студентами. 

- Оголошення (допомагає за короткий час оповістити практично всіх студентів про зміни в 

навчальному процесі (зміна розкладу), про участь в конференціях, олімпіадах тощо). 

- Обговорення, питання і пропозиції по викладанню предмету, акцентуванні на окремих 

темах, цікавих і актуальних для студентів. 

- Швидкий обмін файлами: програмами, конспектами лекцій і семінарів, завданнями для 

самостійної та індивідуальної роботи тощо. 

- Розміщення ілюстративного матеріалу з історії України – карти, схеми, портрети, фото, 

відео, уривки історичних текстів (в тому числі різноманітних рукописів, стародруків). 

Отже, соціальні мережі стали ефективним інструментом для викладання історії України, 

особливо в дистанційному форматі. 
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 ЙОГА, ЯК ВАРІАНТ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ДЛЯ ВСІХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

  

На сьогоднішній день основним програмним документом, який визначає державну політику 

в галузі фізичного виховання студентської молоді є “Концепція фізичного виховання в системі 

освіти України”. Фізичне виховання у ВНЗ повинно ґрунтуватись на принципах особистісного та 

індивідуального підходу, зосереджуючи увагу на оздоровчу спрямованість, широко 

використовувати різноманітні засоби та форми фізичного вдосконалення студентської молоді [2, с. 

94]. Напружена інтелектуальна діяльність, яка є основним видом діяльності студентської молоді, 

внаслідок обмеження кількості вільного часу передбачає суттєве зменшення їх рухової активності 

і в результаті – викликає погіршення стану здоров’я, зменшення загальної опірності організму до 

впливу несприятливих чинників 

Притаманна для усіх ВНЗ типова навчальна програма, не передбачає використання 

нетрадиційних видів рухової активності [1, с.409]. Йога як один з видів нетрадиційної рухової 

активності виконувала б незамінну роль у навчальному процесі студентської молоді. Проте, 

широкої популярності застосування елементів йоги у ВНЗ під час фізичного виховання ще не 

здобуто. Вплив перевернутих поз на організм студентів вищих навчальних закладів, які 

займаються оздоровчою системою хатха-йога в рамках позааудиторної роботи аналізується Г. В. 

Толчєвою [2]. А саме, ефективність перевернутої пози (стійки на голові) полягає в тому, що 

споживання кисню тканинами збільшується, а його вміст у видихуваному повітрі зменшується, що 

свідчить про значне збільшення переносу кисню в кров. Відзначається збільшення вмісту в крові 

білих кров’яних тілець (лейкоцитів), що говорить про підвищення опірності організму інфекціям, 

оскільки лейкоцити відповідальні за знищення бактерій і інших чужорідних об’єктів у тілі [2, 

с.411]. Окрім стійки на голові (сіршасана), існує ще безліч перевернутих поз, які мають не менш 

корисний вплив, однак, ці пози не можуть виконуватися новачками, так як виконання стійки на 

голові вимагає фізичної і психологічної підготовки, що зазвичай займає певний проміжок часу. 

Загалом, тривала практика хатха-йоги покращує стан психофізичної сфери студентської молоді, 

що об’єднує фізичний, психологічний і духовний аспекти індивідуума. Найважливішим є те, що 

після систематичної практики хатха-йоги спостерігається покращення самопочуття. 

В умовах навчального процесу ВНЗ залучення студентської молоді до нетрадиційного виду 

рухової активності (йоги) не здійснюється внаслідок ряду таких детермінантів: - типовість 

навчальних програм внаслідок збереження старих програмних та нормативних засад фізичного 

виховання; - обмеженість ресурсного забезпечення: кадрового, науково-методичного та 

інформаційно-пропагандистського; - ігнорування нової міжнародної стратегії розвитку фізичного 

виховання – спорту для всіх. 

Варто зазначити, що йога не вимагає особливого фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення, що є дуже вагомим чинником у сфері освіти. Для занять нею не потрібно 

спеціальних залів, спорядження чи інвентарю. Достатньою буде така кількість місця, де студент 

зможе комфортно виконувати елементарні рухи як: нахил, випад, потягування та інші такого роду 

рухи [1, с.98]. Саме тому, заняття йогою як складова спорту для всіх під час навчального процесу 

зі студентською молоддю є “реальним шансом” в реалізації основних завдань фізичного 

виховання. 
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БІНАРНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА 

СТАТИСТИКИ НА ТЕМУ «ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ОСНОВНИХ ФОНДІВ» 
 

Сьогодні більш якісні знання можуть бути отримані на основі інтеграції гуманітарних, 

фундаментальних, спеціальних дисциплін та дисциплін комп’ютерного циклу. Ідея інтегрованого 

навчання завжди актуальна, адже сприяє формуванню цілісної системи знань і вмінь здобувачів 

освітніх послуг, розвитку їхніх креативних здібностей та потенційних можливостей.  

Метою роботи є розгляд деяких особливостей проведення бінарних практичних занять з 

фінансового аналізу та статистики при вивченні показників ефективності використання основних 

фондів. Використання інтегрованих методів має переваги в тому, що дозволяє урізноманітнювати 

навчальну діяльність, позбавлятися шаблонів, сприяє підвищенню активності студентів, а отже – і 

ефективності заняття. Бінарні заняття сприяють формуванню у студентів цілісного світогляду про 

навколишній світ, активізації їх пізнавальної діяльності, підвищенню якості засвоєння 

навчального матеріалу. Наявність двох джерел  змушує порівнювати  різні точки зору, приймати 

якусь з них чи формувати власну [2, с. 120]. 

На організаційному етапі заняття викладачі повідомляють тему, мету, розкривають 

міждисциплінарні зв’язки. На початку основного етапу заняття проводимо опитування студентів 

щодо визначення показників ефективності використання основних фондів, індексів, тощо. 

Викладачі звертають увагу студентів на використання комплексних показників економічної 

ефективності використання основних засобів. Економічна ефективність функціонування основних 

засобів є результатом використання всіх виробничих ресурсів підприємства, а тому її аналіз 

потребує використання системи показників, співставлення темпів зростання виробництва 

продукції і основних засобів, фондоозброєності та продуктивності праці [1, с. 53-54].  

При проведенні бінарного заняття використовуємо умову завдань у вигляді таблиці з 

показниками за минулий та звітний роки по двох підприємствах. Показниками є обсяг 

виготовленої продукції, середньорічна вартість основних фондів, середньооблікова чисельність 

працівників, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці.  

Викладач фінансового аналізу пропонує студентам за відповідними формулами визначити за 

два роки  показники фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності, вказати їх економічний 

зміст, зробити висновки. Викладач статистики дає завдання на підставі вже розрахованих даних 

про середньорічну чисельність працівників та фондоозброєність праці обчислити індивідуальні та 

загальні індекси середньорічної чисельності працівників, фондоозброєності праці та вартості 

основних фондів, обчислити індекси фондоозброєності праці змінного, постійного складу, 

структурних зрушень. Викладач фінансового аналізу пропонує  визначити абсолютну і відносну 

зміну вартості основних фондів за рахунок змін середньорічної чисельності працівників та 

фондоозброєності праці по окремих підприємствах. Студенти проводять відповідні обчислення, 

роблять висновки. Важливим етапом заняття є узагальнення та контроль знань. Для цього 

пропонуємо знайти помилки в розрахунках, установити відповідність між терміном та його 

значенням, тощо. На заключному етапі заняття підводимо підсумки, оголошуємо  домашнє 

завдання. 

Проведення бінарних занять відповідає провідним тенденціям розвитку освіти, вносить 

новизну, оригінальність в педагогічний процес  при проведенні практичних занять з фінансового 

аналізу та статистики.  
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ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДІВ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В кожній країні світу зростає інтерес до самореалізації особистості, цим питанням 

займаються як вітчизняні науковці так і зарубіжні. Усі усвідомлюють унікальність і цінність 

людини як суб’єкта професійного пізнання. Науковці збагнули, що спілкування людини та її праця 

полягає не лише в її діях та вчинках, але й у її вмінні постійно працювати над собою, 

вдосконалюватися, поліпшувати свої можливості і використовувати їх у своєму житті та 

професійній діяльності [2]. 

Питання самореалізації особистості традиційно пов'язуються з гуманістичною психологією, 

у якій даний термін є центральним [1].  

Без вчителя та педагога, не відбудеться передача загальнолюдських цінностей новому 

поколінню. Особливу увагу викликає професійна самореалізація викладачів закладів фахової 

передвищої освіти, тому що усвідомлення себе, своїх можливостей дозволяють плідно та 

ефективно формувати освітній процес майбутніх фахових молодших бакалаврів. 

Базовими складовими професійної самореалізації викладача були та залишаються професійні 

знання. Професійна та педагогічна техніка викладача забезпечує реалізацію умінь і знань, 

дозволяє здійснювати навчальний процес; взаємодіяти зі студентами, керувати ними у процесі 

різноманітної роботи. Але, ми переконані, ще потрібно вміти управляти собою, власним 

емоційним станом, мовою, що проявляється в поведінці та вчинках. 

Також, на думку багатьох науковців, складовими професійної самореалізації педагога є 

професіоналізм і порядність, креативність і вимогливість, доброзичливість і самостійність, 

оптимізм і чесність, саморегуляція та самоконтроль.  

Викладач закладу фахової передвищої освіти постійно розвивається та удосконалюється під 

час педагогічного процесу. Досвід і професійна майстерність викладача виявляється завдяки 

досягненням у практичній діяльності. Тому педагог розробляє нові навчальні програми, 

впроваджує програми профільного навчання, втілює інноваційні технології у педагогічний процес, 

сприяє вихованню необхідних якостей студентів. Професійна самореалізація викладача є не лише 

показником його фахової майстерності, але й показником успішності студентів, їхньої підготовки 

до майбутньої професійної діяльності [3].  

На думку науковців [2] педагогічна практика свідчить про те, що студент сприймає педагога 

в першу чергу як особистість. Під час саморозвитку викладача проявляються індивідуальні 

особливості, а саме вибір предмету, видів роботи, різноманітність та підхід до завдань. 

У кожного викладача своя власна майстерність та індивідуальний стиль, які проявляються і в 

темпераменті; характері педагога, його реакції на ті чи інші педагогічні ситуації. Кожен від 

власного досвіду та своєї індивідуальності вибирає методи навчання; стиль педагогічного 

спілкування; манеру поведінки, вміння реагувати на дії та вчинки студентів. Усі складові та 

чинники педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої освіти сприяють його 

самореалізації під час навчального процесу. 

Кожний педагог – це вираження неповторної та самобутньої особистості, а його 

індивідуальність - це основний фактор формування його авторитету серед студентів.  
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КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З  

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
  

Дозвіллєва діяльність відіграє велике значення в процесі формування особистості людини і 

зокрема людей з особливими потребами. В наслідок численних досліджень філософів, соціологів, 

психологів, педагогів та інших науковців, поняття «дозвіллєва діяльність» зазнало суттєвих змін і 

доопрацювань.  

С. Паркер вважав, що дозвілля – це вільний від роботи і навчання час, а також інших видів 

діяльності, який повністю можна використовувати для розвитку особистості, рекреації, 

самовизначення, самореалізації тощо [3]. 

Принципами дозвіллєвої діяльності у відповідності до організації для людей з особливими 

потребами є: 

– доступності (реалізація творчих нахилів, інтересів, вподобань тощо); 

– гуманізму (виховання у людей з особливими потребами ціннісних орієнтацій); 

– самодіяльності (зацікавленість, творча активність людей з особливими потребами); 

– безпосередності (вільне емоційне спілкування, налагодження позитивного контакту); 

– цілеспрямованості (поєднання з іншими видами діяльності); 

– наступності (передача досвіду, дотримання умов реалізації дозвіллєвої діяльності) [2]. 

Культурно-дозвіллєва діяльність володіє потенціалом для самоствердження. Вона дає 

можливість людям з особливими потребами відчути перемогу, проявити себе, показати себе, 

самоствердитися, виступаючи стимулом для життя.  

Беручи участь в різних видах і формах дозвіллєвої діяльності люди з особливими потребами 

проявляють кмітливість, винахідливість, пропонують творчі рішення тощо. Пізнавальне значення 

культурно-дозвіллєвої діяльності сприяє забезпеченню єдності з рекреацією.  

Принцип єдності рекреації та пізнання по відношенню до людей з особливими потребами 

знаходить реалізацію в формах і видах масового розповсюдження інформації – ЗМІ, Інтернет, 

театралізовані дійства та ін. вони сприяють розширенню кругозору людей з особливими 

потребами, підвищують рівень культури, саморозвитку, самоосвіті, духовно збагачують 

особистість [1]. 

Культурно-дозвіллєва діяльність виховує відповідальність за свої дії, де кожний відповідає 

один за одного. Вона сприяє засвоєнню знань, отриманню навичок, формуванню позитивного 

емоційного клімату, задоволенню потреб, підвищує мотивацію тощо. 
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ПОХОДЖЕННЯ І МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА ФОСФІНУ В АТМОСФЕРІ ВЕНЕРИ  

 

14 вересня 2020 року міжнародна команда вчених під керівництвом професора Університету 

Кардіффа Джейн Грівз (Jane S. Greaves) оголосила на спеціально скликаній для цього прес-

конференції про відкриття в атмосфері Венери слідів фосфіну [1].  

Що таке фосфін і чому це повідомлення стало науковою сенсацією? Фосфін (за 

номенклатурою IUPAC – Phosphane) – неорганічна сполука складу PH3, безбарвний газ із різким 

запахом. Проявляє слабкі основні властивості, аналогічно до аміаку може утворювати солі – 

малостійкі сполуки фосфонію. Фосфін погано розчиняється у воді, не реагує з нею. Розчинний в 

бензолі, діетиловому ефірі, сірковуглецю. При -133,8 °C утворює кристали з гранецентрованою 

кубічною ґраткою. 

Молекула фосфіну має форму тригональної піраміди з молекулярною симетрією C3v (dPH = 

0,142 нм, HPH = 93,5o). Дипольний момент становить 0,58 D, це істотно нижче, ніж в аміаку. 

Водневий зв’язок між молекулами PH3 практично не виявляється і тому фосфін має більш низькі 

температури плавлення і кипіння. Фосфін сильно отруйний, діє на нервову систему, порушує 

обмін речовин. 

Фосфін сильно відрізняється від свого аналога, аміаку. Його хімічна активність вище, ніж у 

аміаку, він погано розчиняється у воді, як основа значно слабший за аміак. Останнє пояснюється 

тим, що зв'язки H-P поляризовані слабо і активність неподіленої пари електронів фосфору (3s2) 

нижче, ніж в азоту (2s2) в аміаку. 

Фосфін є легкозаймистою сполукою (температура займання 150°C). В результаті повного 

згоряння може утворюватися фосфатна кислота. Один із способів отримання фосфіну – дія 

кислоти на фосфід: 

Mg3P2+6HCl→2PH3↑+3MgCl2 

Фосфін вважають речовиною, що може бути індикатором життя на планеті. Він існує на 

Землі лише завдяки біологічним процесам (певні мікроби в безкисневому середовищі можуть його 

генерувати) або в промислових процесах, де його виробляють люди. 

У астрономічній спільноті немає інших відомих джерел фосфіну, за винятком умов дуже 

екстремальних температур, таких як у гарячій щільній внутрішній атмосфері Юпітера та Сатурна 

або зірок. Утворений фосфін руйнується упродовж часу внаслідок різних процесів, наприклад, 

реакцій з киснем і воднем або ультрафіолетових радіаційних реакцій. Це означає, що без джерела, 

яке виробляє фосфін, він повинен повільно зникати з часом. 

У 2020 році фосфін виявили в атмосфері Венери, що може бути доказом існування 

мікробного життя на Венері, які літають у придатній для життя зоні атмосфери [1]. Стосовно 

останнього припущення вчені, які налаштовані скептично, припускають, що походження фосфіну 

може бути викликане взаємодією сірчаної кислоти з фосфідами. Сульфіди і фосфіди цілком 

можуть міститися у базальтових породах Венери. На Венері постійно йдуть кислотні дощі. 

Сірчана кислота може існувати на поверхні і у рідкому вигляді. Її температура кипіння -337 °С при 

нормальному тиску, а при тиску близько 90 атм на поверхні Венери температура кипіння сірчаної 

кислоти близько 500 С. При взаємодії кислоти з фосфідами легко виділяється фосфін. 
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МОРАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧЕНОГО ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ У 

СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Проблема моральної відповідальності вченого перед суспільством обумовлена суперечливим 

характером між прагненням ученого до свободи творчості й відповідальністю, яка пов’язана з 

наслідками його відкриттів для людства. Навіть коли вчений не може передбачити ці наслідки, це 

не знімає з нього моральної відповідальності перед суспільством. 

Один з аспектів етичних проблем пов’язаний з екологічною кризою, що насувається на 

планету. Головною причиною її розвитку є науково-технічний прогрес. У результаті бурхливого 

зростання науки й техніки, оволодіння таємницями й силами природи, використанням цих сил на 

благо людини, середовище нашого існування значно зменшилось і забруднилось. Так, за даними 

екологів, за останні 500 років люди видобули із землі понад 50 млрд. тон вуглецю, 2 млрд. тон 

заліза, 20 млн. тон міді, 20 тис. тон золота; на теперішній час людство щорічно споживає понад 

5 млрд. тон корисних копалин і 3 млрд. тон рослинної маси. За останні 100 років знищено 2/3 

лісів; у результаті 19 відсоткам суші загрожує перетворення на пустелю. Значну небезпеку 

становить забруднення навколишнього середовища: 30 млрд. тон нафтопродуктів щорічно 

потрапляє у води світового океану, тільки в результаті людської діяльності в атмосферу щорічно 

викидається 10 млрд. тон вуглекислого газу. Різко виснажуються ресурси питної води. За останні 

десятиліття XX століття вимерло 34 види ссавців. Сьогодні під загрозою вимирання майже 1000 

хребетних і 25 тис. видів рослин [1]. 

У результаті такої діяльності людство опинилось перед серйозною загрозою екологічної 

кризи. Відповідальність вчених в таких умовах полягає в наступних моментах: 

 необхідно формувати новий світогляд учених, який би виходив з уявлень про те, що 

людина – частина природи, а тому повинна сприяти її розквіту й гуманізації; 

 необхідно формувати у вчених екологічний стиль мислення, підвищувати роль 

екологічного виховання молодих наукових кадрів; 

 першочерговим завданням для науковців повинен стати пошук і створення штучних 

матеріалів і нових видів енергії, здатних замінити природні ресурси, що вичерпуються. 

Підсумовуючи зазначимо, що в ситуації виникнення глобальних проблем і криз вченим 

необхідно звернутись до своєї совісті, закликати почуття відповідальності, щоб знайти правильні 

шляхи для подолання існуючих загроз і запобігання їх у майбутньому. Для цього науковцям у їх 

професійній діяльності потрібно керуватись принципом, що нове знання не повинне збільшувати 

ризик існування й виживання людини, а має служити на благо людства, його інтересам. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТА 

ЕВРИСТИЧНОСТІ 

 

Початок третього тисячоліття ознаменувався новими викликами, подолання яких 

супроводжується занадто складними і малоефективними процесами як для суспільства в цілому, 

так і для кожної окремої людини. У песимістичному настрої цієї тези зосереджена сутність 

широкомасштабних змін: глобальних, локальних, місцевих. Результати цих змін в значній мірі 

залежать від професійної готовності кожного діяти компетентно. 

Глобалізація, трансформаційні процеси та безперервна інформаційна мінливість 

обумовлюють включення людини в дуже складну систему суспільних взаємин, вимагають від неї 

здатності до нестандартних і швидких рішень. Саме тому основна увага в педагогічних колективах 

має приділятися питанням подолання консерватизму в підходах до освітньої діяльності та 

існуючих стереотипів педагогічної праці та процесу мислення в учасників освітнього процесу. 

Освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, є 

всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю, яка керується в житті власними 

знаннями і переконаннями  

Сучасна освіта, крім надання знань, має прищеплювати молоді здатність самостійно 

засвоювати знання, опановувати потрібну інформацію і творчо осмислювати її. Тобто освіта 

покликана навчити майбутнього громадянина, на основі отриманих знань критично і творчо 

мислити, використовувати отримані знання в професійній діяльності. Творчо сформована 

особистість стає суб’єктом суспільних відносин.  

Удосконалення освітнього процесу здійснюється в контексті таких глобальних освітніх 

тенденцій: 

– масовий характер освіти та її неперервність; 

– значущість освіти для індивіда і суспільства; 

– орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності; 

– адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; 

– орієнтація на демократизацію всіх освітянських структур; 

– орієнтація навчання на інновації, особистість, забезпечення можливостей її саморозвитку 

та саморозкриття, загальні та фахові компетенції; 

– людиноцентриське спрямування освіти та гуманістична спрямованість інноваційних 

процесів; 

– організаційні, структурні та змістові нововведення в навчально-виховний процес 

підпорядковані принципу «освіта упродовж всього життя»; 

– освіта стає пріоритетною галуззю фінансування в розвинених країнах. 

Саме тому освітній процес сьогодні розглядають як єдиний педагогічний процес, який 

сучасна педагогічна наука називає педагогічною технологією формування особистості. 

Проблеми сучасної освіти стають транснаціональним явищем, предметом дискурсу не лише 

національних інститутів освітньої політики, а й наддержавних об’єднань, міжнародних 

громадських організацій. Інтенсивність загальносвітових реформ, з одного боку, руйнує усталені 

стереотипи й активізує процеси змін, з іншого – нівелює національні (регіональні) особливості та 

академічні цінності. Збереження розумного балансу потребує від української освіти 

переосмислення її місії, гнучкого узгодження стратегій освітньої політики з високою культурою 

професійної діяльності.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ В 

СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Поступ України на шляху незалежності визначив її прагнення будувати власну демократичну, 

соціальну, правову  державу та громадянське суспільство відповідно до високих європейських 

стандартів; самостійно  вирішувати питання науки, освіти, культури і духовного розвитку 

української нації. 

Незаперечним є твердження, що в інформаційно-технологічному суспільстві – суспільстві 

XXI ст. визначальним чинником  конкуренції держав є рівень освіченості нації, здатність країни та 

окремої особистості продукувати та реалізовувати інноваційні технології.  Тому важливим є 

розробка концептуальних засад державної освітньої політики і формування чіткої законодавчої 

бази для їх реалізації з урахуванням стратегії соціального вибору, економічних, політичних, 

правових, психологічних та інших чинників, 

Різні аспекти напрацьованого  в європейських країнах позитивного досвіду з питань 

демократизації освіти  та його адаптації  до умов системи  України  висвітлено в працях 

В. Андрущенка [1],  В. Кременя [2]. А.Колодій [3] та ін. Водночас  чимало питань ще потребують 

аналізу та вивчення, зокрема питання законодавчого (нормативно-правового) закріплення 

системних демократичних змін в освітніх закладах України. 

За роки незалежності парламент України спільно з науково-дослідними й освітніми 

установами, органами місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, з 

урахуванням  стратегії розвитку держави, напрацював чітку законодавчу базу  для демократизації 

освіти, її  неперервності, інновацій, збереження національних надбань, адаптації  до норм 

міжнародного права,  євроінтеграції. Це насамперед Закони України «Про освіту» [4],  «Про вищу 

освіту» [5], «Про фахову передвищу освіту» [6], «Про повну загальну середню освіту» [7]  та ін.; 

Кабінет Міністрів України  14 грудня 2016 року №988-р ухвалив Розпорядження  «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року», 5 серпня 2020 року №960-р - «Про схвалення 

Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)». та ін. 

   У законодавстві про освіту закріплено низку положень спрямованих на демократизацію 

освітнього процесу:  

- державна політика у сфері освіти ґрунтується на засадах дитиноцентризму та 

студентоцентрованому навчанні [4,ст.6; 5,ст.1, 22-1];  

- визначено право на інклюзивну освіту [4, ст.26; 5,ст.1п18; 6, ст.57 п.18;7, ст.9,19,20], 

основні  форми здобуття освіти - інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, 

мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому 

місці (на виробництві); дуальна [4, ст.9; 5,ст.49; 6, ст.47;7, ст. ],  

-  забезпечення якості надання освітніх послуг та систему їх внутрішнього і зовнішнього 

моніторингу [4, ст.42; 5, ст.16; 6, ст.17; 7, ст.42. 64] ; [6, с. 15]  ;  

-  забезпечення академічної доброчесності [4, ст.43; 5, ст.1; 6, ст.26; 7, ст.43] ;  

- визначено громадське самоврядування (працівників закладу освіти, здобувачів освіти, 

органи батьківського самоврядування та ін. органи громадського самоврядування учасників 

освітнього процесу), їх права та обов’язки [4, ст.27; 5, ст.39; 6, ст.40;7, ст.27];  

-  створення та розвиток самоврядних структур здобувачів освіти (органи учнівського та 

студентського самоврядування) та їх повноваження щодо управління закладом освіти й джерела 

фінансування[4, ст.28;5, ст.40; 6, ст.41; 7, ст.28];     

- право закладів освіти на створення спільних освітніх програм з іноземними закладами 

освіти [4,ст.84; 5, ст.75; 6, ст.75; 7, ст.41];  
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- визнано право на академічну мобільність здобувачів освіти, педагогічних та науково-

педагогічних працівників [4,ст.65,84; 5,ст.62; 6, ст.74; 7,ст.65]; 

- гарантовано розвиток автономії закладів освіти [4, ст.23; 5,ст.1; 6, ст.30; 7, ст.32 п.1 ] ;   

- закріплено інституційний аудит та обов’язкову громадську акредитацію закладів освіти [4, 

ст.46,50; 5, ст.25; 6, ст.22; 7, ст.46,50]; 

- запроваджено ЗНО результатів навчання; атестацію та сертифікацію педагогічних 

працівників  [4, ст.47-49; 5, ст45; 6, ст.20; 7, ст.47-49];    

- функціонування  інституту освітнього омбудсмена [4, ст.73]. 

Отже, реалізація чинного законодавства, інших нормативно-правових актів в освітній сфері є 

надійною основою її демократизації в Україні. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДУАЛЬНОЙ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Розвиток системи освіти був і залишається пріоритетним напрямом державної політики в 

Україні, що відображено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. 

Аналіз досвіду провідних країн світу, що мають високорозвинену систему освіти, засвідчив 

про успішність інтегрування теоретичної підготовки майбутніх спеціалістів та практики. Саме 

тому у вересні 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти [2], що сприяло вирішенню низки проблем. 

Головною метою упровадження дуальної освіти є підкріплення теоретичних знань 

практичною діяльністю, урахування та усунення недоліків у системі підготовки фахівців, а 

головне заповнення величезної прогалини між теорією та практикою [1], про яку наголошують 

польські, чеські, словацькі, українські та інші педагоги-дослідники. 

Однак, питання організації дуальної форми освіти для майбутніх педагогів усе ще 

залишається не вирішеним повністю, про це свідчать дослідження вітчизняних та зарубіжних 

науковців-практиків (С. Амеліна, О. Дражниця, Д. Прозак, Т. Хмель та ін.).  

Деякі заклади вищої педагогічної освіти самостійно ініціювали впровадження елементів 

дуальної освіти у свою практику. Зокрема, Харківський педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, а саме факультет початкового навчання у 2016-2017 навчальному році розпочав 

експерементальний проєкт «Школа професійного зростання «День у школі»». Відповідно до 

якого, студенти І-ІV курсів щотижня проводять у школі один день, що дозволяє частково та 

поступово «вживатися» у професію учителя, оволодівати професійними компетентностями.  

Паралельно з викладачами університету діяльність студентів координують магістранти 

університету. Процес організований наступним чином: для кожної групи студентів (до 10 осіб) 

призначається тьютер (магістрант), який здійснює певні настанови, перевіряє правильність 

виконання практичних завдань у школі, аналізує допущені помилки, реалізує індивідуальний 

підхід до кожного, проєктує завдання до наступного тижня [3]. 

Робити висновки зарано, однак більшість провідних методистів факультету відзначають 

прогресивні зміни в успішності студентів. Беззаперечно синтез теорії та практики дає позитивний 

результат. 

Перспективу вбачаємо у створенні освітніх кластерів між закладами вищої педагогічної 

освіти та школами з метою наукової, методичної та дослідницької взаємодії. 
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 Актуальним напрямом розвитку сфери середньої та вищої освіти є формування освітніх 

кластерів. Створення  освітніх, зокрема університетсько-шкільних кластерів сприяє об’єднанню 

зусиль закладів вищої освіти та стейкхолдерів, які спрямовані на: 

 підвищення якості освітнього процесу; 

 розробку та реалізацію освітніх та навчальних програм; 

 удосконалення технологій навчання; 

 організацію профільного навчання у закладах загальної середньої освіти; 

 підвищення рівня професійності викладачів, вчителів, управлінців; 

 встановлення партнерських зв’язків між системою професійного навчання та вимогами 
ринку праці; 

 вдосконалення взаємодії між суб’єктами освітнього процесу; 

 передбачення тенденцій інноваційних змін у системі освіти. 
Освітній кластер має будуватися поступово та поетапно і мати чітку мету та завдання, а  

стимулювання процесу його створення має бути необхідною складовою регіональної економічної 

політики. При цьому важливими є такі основні чинники, як: 

 удосконалення системи освіти і професійної підготовки майбутнього вчителя; 

 мотивація його готовності до здійснення інноваційної діяльності в регіоні 
працевлаштування; 

 здійснення інноваційно-методичного супроводу в умовах регіональної кластерної політики; 

 створення можливостей для інновацій, удосконалення освітнього середовища і системи 
розповсюдження знань і технологій [2; с. 163-164]. 

Враховуючи розвиток інформаційного суспільства, зміни освітньої політики, появи нових 

вимог до фахівців у всіх сферах, на нашу думку, ключовою має бути інноваційна спрямованість 

освітніх кластерів у контексті Нової української школи. Виявлення інноваційної спрямованості 

може бути у наступному:  

 поєднанні наукової теоретичної та  практичної освітньої діяльності;  

 відборі кваліфікованих та затребуваних кадрів, готових генерувати нові ідеї; 

 створенні оптимальних умов для залучення мобільних та талановитих науковців і вчителів; 

 здатності до саморозвитку та самоосвіти. 
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ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  

  

Сучасне реформування системи освіти в Україні спрямовує на переосмислення усіх 

факторів, від яких залежить якість та результативність освітнього процесу. Цілком виправданим та 

зрозумілим є те, що на сучасному етапі розвитку освіти основна увага приділяється розробленню 

та апробації, поширенню та реалізації інноваційної освітньої діяльності. Це пояснюється запитами 

«Нової української школи», сучасними освітніми викликами, орієнтиром на потреби нового 

покоління здобувачів середньої загальної освіти, зміною ролі вчителя. 

  У Концепції «Нової української школи» зазначено, що освітню діяльність буде 

організовано з урахуванням навичок XXI століття відповідно до індивідуальних стилів, темпу, 

складності та навчальних траєкторій учнів: від комунікативних типів завдань (знайти спільну мову 

з друзями, учителями, однокласниками, батьками, незнайомими людьми) до творчих (креативно-

інноваційних) [1].  

Інноваційна освітня діяльність – це процес внесення в освіту якісно нових елементів. 

Продуктом інноваційної освітньої діяльності вчителя НУШ можуть бути новий зміст і технології 

навчання, форми і методи навчання, орієнтовані на розвиток критичного мислення, творчої 

винахідливості та формування ключових компетентностей у здобувачів загальної середньої освіти: 

- створення нових освітніх технологій; 

- коригування та оновлення змісту навчальних програм; 

- удосконалення форм та методів організації освітнього середовища; 

- використання гейміфікації, тощо. 

Слід визначати інноваційну освітню діяльність в НУШ як пріоритетну, яка має 

здійснюватися у всіх напрямах та передбачати дотримання таких принципів: 

- принцип інтеграції освіти (вимагає уваги до кожної дитини як особистості, орієнтації на 

формування громадянина з високими інтелектуальними, моральними, фізичними якостями); 

- принцип диференціації та індивідуалізації освіти (потребує забезпечення умов для розвитку 

здібностей кожного вихованця, максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від 

соціально-економічного та суспільного статусу її сім’ї, статі, національності, віросповідання); 

- принцип демократизації освіти (передбачає створення передумов розвитку активності, 

ініціативи, творчості учнів і вчителів, залучення громадськості в управлінні школою). 

Найважливішою умовою для інноваційної діяльності є наявність спеціально підготовлених 

кадрів. Сучасних фахівців, які готують педагогічні заклади освіти, потрібно вчити: 

- умінню мислити;  

- самостійно не лише здобувати інформацію, але й критично її оцінювати; 

- оволодівати прогресивними технологіями навчання й виховання;  

- вирішувати складні професійно-педагогічних питань, які вимагають інтеграції знань, 

практичних умінь і навичок.  

Отже, слід переходити до такої системи навчання, що дасть можливість готувати педагогічні 

кадри для інноваційної освітньої діяльності в Новій українській школі та для інформаційного 

суспільства вцілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ 

 

Проблема формування стилю управління останнім часом набула особливого значення. 

Науковці вважають, що стиль управління має значний вплив на діяльність не лише керівника, а й 

всієї організації. Підібраний керівником стиль управління впливатиме на вирішення проблем 

стосовно підбору кадрів, на усвідомлення управлінцем власної поведінки, а також може призвести 

до зміни ставлення до певних ситуацій [1, с.25]. Стиль управління, яким керується у своїй 

діяльності керівник закладу освіти, є головною ознакою ефективності його роботи [2, с.50]. 

Індивідуальний стиль управління – це певна система відповідних форм, методів, технологій 

та засобів керівника, за допомогою якої керівник досягає поставленої мети. Формування та 

розвиток індивідуального стилю – це тривалий процес, який бере початок ще з періоду навчання у 

закладі вищої освіти і триває впродовж усієї управлінської діяльності керівника. Розглянемо 

систему підготовки майбутнього фахівця-управлінця в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини. 

Потенційні можливості формування індивідуального стилю майбутніх керівників закладені в 

освітньо-професійній програмі «Управління навчальним закладом» спеціальності «073 

Менеджмент, галузь знань: 07 Управління та адміністрування».  

З метою виявлення орієнтовного стилю управління майбутніми менеджерами освіти ми 

провели опитування серед студентів-магістрантів, які здобувають освіту за освітньо-професійною 

програмою «Управління навчальним закладом» та серед директорів закладів загальної середньої 

освіти Лисянського району Черкаської області. Директорам було запропоновано такий самий 

опитувальник, що і студентам – майбутнім менеджерам освіти. 

Порівнюючи результати опитувань майбутніх менеджерів освіти і директорів-практиків, 

можна побачити, що різниця у сформованості індивідуальних стилів управління дуже велика. Це 

пояснюється тим, що директори шкіл протягом певного періоду формували свій індивідуальний 

стиль, удосконалювали свою майстерність для здійснення ефективного керівництва освітнім 

закладом. Натомість майбутнім керівникам закладів освіти ще належить не менш, як три роки, в 

учительському та учнівському колективах «відшліфовувати» власний індивідуальний стиль 

управління, здобуваючи перемоги і поразки на обраному педагогічному шляху. 

Підсумовуючи отримані результати, можна зробити висновок, що для ефективного 

управління навчальним закладом керівнику необхідно змінювати стилі управління в залежності 

від ситуації. Результати даного дослідження підтверджують думку про те, що у процесі 

управління неможливо керуватись лише одним стилем, а необхідно застосовувати їх поєднання. 

Ефективний керівник освітнього закладу використовує різні стилі керівництва в залежності від 

обставин. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: 

ЗА ТА ПРОТИ 

 

В окремих дослідженнях ми вже розглядали деякі аспекти використання ІКТ для 

дистанційних подорожей та нестандартних форм роботи [2; 3]. І, оскільки на сьогодні дистанційне 

навчання вимагає від педагогів підвищення якості освітніх послуг за для забезпечення 

ефективності інклюзивної школи та НУШ, на нашу думку, варто відзначити потребу в розширенні 

розуміння сутності сучасного інформаційного суспільства та отриманні нових навичок 

спеціалістами та студентами, що зможуть задовольнити освітні потреби такого суспільства. 

Але, не зважаючи на величезний попит використання ІКТ та все нові потреби дистанційного 

навчання зумовлюють нові виклики, до яких педагогічна спільнота не завжди готова чи має 

відповіді. Так, в рамках спеціальних, додаткових навчань та підвищення кваліфікації досить часто 

проводилися в тренінговій формі. Власне тренінг – це група методів, які спрямовані на розвиток 

здібностей до навчання та оволодіння будь-яким складним видом діяльності; засіб впливу, який 

спрямований на розвиток знань, соціальних установок, вмінь i досвіду у сфері міжособистісного 

спілкування; засіб розвитку компетентності у спілкуванні; засіб психологічного впливу [1, с. 304].  

Таким чином тренінг має забезпечити: 

 чітку структуру побудови простору та порядку взаємодії тренера та учасників тренінгу, 

дотримання часових рамок, що є доступним у дистанційному форматі та можливо навіть 

простішим за умови використання спеціальних програм; 

 використання традиційних та нестандартних методів та підходів у роботі потребує 
перегляду окремих аспектів та адаптації матеріалів до можливостей відеоконференцій, наприклад 

організації роботи в групах, робота з наочними матеріалами учасників тренінгу тощо; 

 активну соціальну взаємодію та інтенсивне спілкування, що через низку причин 
втрачається під час он-лайн спілкування. Наприклад, небажання учасників включати відео зв’язок, 

що обумовлено тими самими психолого-педагогічними аспектами взаємодії групи, що й під час 

очного спілкування; відсутність мотивації до спілкування в нових умовах тощо; 

 включення емоційно-чуттєвої сфери через екран чи лише під час роботи «голосом» – 

«озвучки» матеріалу створює ті самі психологічні бар’єри, коли учасник навчання стає глядачем 

футбольного матчу і реагує, тобто починає спілкуватися лише під час теми, що його зачепила, 

обурила, вивела з рівноваги. 

Оскільки тренінгові форми роботи вимагають постійного емоційного контакту групи, не 

лише чітких інструкцій тренера, але й його відчуття учасників для керування мікрокліматом у 

групі, зняття емоційного «заряду» чи підвищення значимості поданої інформації, використання 
відповідних прийомів та швидкої адаптації до змін у груповій діяльності, готовість до перебудови 

та модифікації окремих блоків тренінгу – це створює ряд додаткових умов та навантаження на 

ведучого тренінгу. Саме тому викладачі та тренери часто користуються «легшим» варіантом 

співпраці з аудиторією лекційною формою роботи із домашніми завданнями для отримання зрізу 

засвоєння знань. Але, на нашу думку, варто продовжити розробку тренінгових модулів для 

дистаційного навчання, адже особистісні переживання та досвід дозволяють краще підготуватися 

до подальшої роботи в ролі фахівця. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ЗВО ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ  
 

Актуальним питанням для українського суспільства сьогодні є примноження довіри до 

якості вітчизняної вищої освіти її основних стейкхолдерів — студентів і роботодавців. Політику 

якості вищої освіти в Україні визначає Нацагентство. Його голова Сергій Квіт констатує, що 

“концепція вищої освіти як соціального проекту в Україні домінує над концепцією якості” [1] та 

визначає місію Нацагентства в тому, щоб “стати “агентом змін” у вищій освіті” [2] з забезпечення 

її якості.  

Для вирішення питання пропонуємо механізм вимірювання досягнутого результату від 

функціонування конкретної освітньої програми та ЗВО в цілому (рис.1). Він може бути  

ініційований самими ЗВО та концептуально змістити акцент зі збору інформації від стейкхолдерів 

про задоволеність послугами вишу в бік задоволеності отриманим досвідом, результатом 

функціонування ЗВО для себе. Тобто, ініціювати розробку параметрів для оцінювання результату 

від партнерства ЗВО і стейкхолдерів, якісної оцінки досвіду останніх. Ці параметри мають бути 

покладені в основу механізму взаємодії ЗВО зі стейкхолдерами з метою удосконалення освітніх 

послуг. Такий підхід підвищує об’єктивність оцінки  ефективності ЗВО за рахунок атестації 

професійних кваліфікацій поза межами системи вищої освіти — працедавцями, випускниками, 

професійними спілками тощо. 

Метою встановлення загальної структури механізму співпраці ЗВО і стейкхолдерів та 

функцій управління цим напрямом діяльності в університетах пропонуємо матрицю на основі двох 

вимірів: стратегічного-тактичного та внутрішнього-зовнішнього. Хоча на практиці можливе певне 

зміщення функцій до меж іншого виміру, зазначена матриця допоможе краще зрозуміти 

функціональні обов’язки як учасників від ЗВО, так і від стейкхолдерів. 

Запропонована матриця дозволяє ЗВО трансформувати управління якістю освітньої 

програми у напрямі стратегічного планування співпраці зі стейкхолдерами на основі розподіленої 

відповідальності, чутливості до вимог учасників партнерської мережі, ефективності, прозорості. 

Вона є інструментом створення інтенсивної взаємодії у партнерській мережі шляхом утворення 

холістського (цілісного) поля, що також сприяє розвитку соціальної місії університетів шляхом 

розбудови довіри як між учасниками процесу, так і з громадою.   
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Рис.1 Структура механізму співпраці ЗВО і стейкхолдерів (авторська розробка) 
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Моніторинг критеріїв та  індикаторів 

ефективності МС. 

Розробка та моніторинг впровадження 

етапів розвитку МС.  

Запровадження моніторингу якості 

процесів МС 

Формування і управління іформаційно-

комунікативним  простором МС 

 

 

Координація взаємодії структурних 

підрозділів ЗВО щодо формування та 

функціонування МС. 

Розробка обов’язків ЗВО в рамках 

функціонування МС та їх розподіл по 

структурних підрозділах  

Планування діяльності ЗВО щодо 

забезпечення функціонування МС. 

Координація взаємовідносин ЗВО з 

основними стейкхолдерами на рівні 

структурних підрозділів. 

 

 

Аналіз зовнішнього середовища ЗВО 

для встановлення напрямів діяльності в 

рамках МС. 

Уточнення стратегії та визначення 

пріоритетів діяльності в рамках МС. 

Започаткування МС. 

Координація взаємовідносин ЗВО з 

основними стейкхолдерами на високому 

рівні управління. 

 

 

Моніторинг ключових показників МС з 

діяльністю інших ЗВО регіону з цього 

напряму. 

Управління взаємовідносинами в 

партнерській мережі. 

Розкриття та популяризація ролі 

партнерської мережі місцевій громаді. 

Розробка етичного кодексу учасників 

партнерської мережі. 
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ВПЛИВ ВНУТРІШНЬО-СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Успішна соціалізація молодшого школяра краще організовується і ясніше виявляється при 

впливі на неї різних стилів родинного виховання, оскільки родині належить основна роль 

формування моральних починань та життєвих принципів дитини. Дитина дуже чуйно реагує на 

поведінку дорослих і швидко засвоює уроки, отримані у процесі сімейного виховання. 

Вплив батьків на розвиток дитини дуже великий. Діти, які ростуть у атмосфері кохання і 

взаєморозуміння, мають менше проблем, пов'язаних із здоров'ям, труднощів із навчанням, 

спілкуванням з однолітками, і навпаки, порушення відносин батьків і дітей веде до формування 

різних психологічних труднощів і комплексів [1, с. 67-69]. 

Для маленької дитини родина – це цілий світ. У ньому вона живе, діє, робить відкриття, 

навчається любити, радіти, співчувати. Будучи її членом, дитина занурюється у певні відносини з 

батьками, які можуть суттєво впливати на неї, як позитивно так і негативно. У результаті дитина 

росте або доброзичливою, відкритою, товариською, або тривожною, грубою, лицемірною та 

брехливою [2, с. 6]. 

Істотну роль у дитячо-батьківських відносинах в молодшому шкільному віці продовжує 

грати прихильність дитини до дорослого. Тип прихильності є важливим фактором, що впливає на 

ефективність соціалізації та на розвиток незалежності і самостійності в молодшому шкільному 

віці. Ненадійна прихильність сприяє становленню передчасної самостійності, якою дитина ще не 

може керувати, що негативно позначається на її розвитку [3, с. 147]. 

Коли батьки уважно вислуховують дитину, вона відчуває свою особистісну цінність. Але ще 

важливіше, щоб взаємна особистісна зацікавленість поширювалася на всіх членів родини. 

Дослідження свідчать про те, що діти, які ростуть у сім'ях, члени яких виявляють взаємну 

зацікавленість і щире прийняття і прийняття один одного, виявляють велику соціальну 

компетентність і особистісну зрілість. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ З 

ІНФОРМАТИКИ 

 

Вирішення проблеми забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою на 

сучасному етапі потребує удосконалення засобів контролю навчальної діяльності студентів як 

важливого компоненту управління процесом навчання. Одним із найпоширенішим видом 

контролю в процесі навчання у закладі вищої освіти є комп’ютерне тестування. 

Тестування як форма контролю та діагностики знань студентів набуває все більшого 

розповсюдження в освітньому процесі та у сфері професійної педагогічної діяльності, оскільки 

має певні переваги над іншими формами контролю знань та умінь, зокрема можливість охоплення 

великого обсягу матеріалу [2, с. 28]. 

Проблеми теоретичного обґрунтування та практичного використання методу тестів 

відображені в дослідженнях Н. Гупана, І. Сірої, О. Сухомлинської, Н. Чорної, М. Ярмаченка та 

інших. На сучасному етапі проблеми організації тестового контролю в системі дистанційного 

навчання Moodle та особливості організації навчальних ресурсів дистанційного курсу на базі 

платформи висвітлені в наукових працях Г. Ткачук та Н. Стеценко [1, с. 134]. 

На сьогодні з розвитком ІКТ існує величезна кількість середовищ, платформ, програм для 

створення різних видів тестів, які можна застосовувати в освітньому процесі. Так, система 

дистанційного навчання Moodle являє собою зручну платформу, яка має простий та інтуїтивний 

інтерфейс та не вимагає спеціальних навичок щодо створення електронних навчально-методичних 

матеріалів [3, с. 79].  

Переважна більшість учителів та викладачів використовують традиційні види тестів – з 

однією правильною відповіддю та з декількома. Проте, в системі Moodle існують і інші види 

тестових завдань, які будуть цікавими не тільки викладачам, але й студентам.  

Розглянемо особливості створення такого типу тестового завдання як «Перетягування 

маркерів». Цей тип питання вимагає наявності відповідної картинки як основної, яка містить 

спеціальні маркери, на які потрібно перетягнути правильні відповіді. Щоб створити даний тест 

потрібно виконати певний алгоритм дій: 

1. У тесті обрати тип тестового завдання «Перетягування маркерів». 

2. Заповнити поля «Назва питання», «Текст питання» (тут доцільно зазначити, що саме 

потрібно зробити для зарахування відповіді).  

3. Обрати «Картинку тла» (на якій будуть встановлені маркери правильних відповідей) та 

завантажити. Картинка з’являється в області попереднього перегляду. 

4. Створити маркери, призначивши їм текстову мітку (наприклад, для теми: «Моделі та 

моделювання» з курсу інформатики, це можуть бути такі мітки «Математична модель», 

«Структурна модель», «Спеціальна модель», «Графічна модель»).  

5. У полі «Зони відповіді» для кожної мітки потрібно встановити зону відповіді на тлі 

зображення. Зони можуть мати одну з трьох основних форм: коло – вказується як х і у координати 

центра та радіус; прямокутник – вказується як х і у координати лівого верхнього кута, ширина і 

висота; багатокутник – вказується як координати х і у цілого ряду точок, які визначають кути 

багатокутника.  

6. Зберегти питання та переглянути результат. 

Як видно, система Moodle має добре розвинені інструменти для створення тестів різних 

типів. Особливо цікавим для студентів є тестове завдання «Перетягування маркерів», оскільки 

урізноманітнює форму тестування, переключає увагу студента та дає можливість розвантажити 

напружену роботу мозку. Завдання даного типу забезпечує зміну виду діяльності, пошуку 
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логічного звʼязку та виконання алгоритму дій, що підвищує інтерес та мотивує студентів до 

навчальної діяльності. 
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ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ТВОРЧО-РОЗВИВАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

Необхідність реалізації освітнього процесу на засадах творчого підходу визначено в 

Концепції Нової української школи, серед основних принципів якої визначено презумпція 

талановитості дитини, організація пізнавального процесу, яка приноситиме радість дитині, 

активність і творчість дитини. Стимулювання творчої активності дитини відбувається в 

освітньому процесі  за умови забезпечення єдності навчальної та позанавчальної роботи.  

Позанавчальну/позакласну роботу розглядають як цілісну та неперервну систему, яка 

спрямована на досягнення визначених цілей і завдань творчого розвитку дитини, пов'язана з 

навчальним процесом і продовжує вирішення його цілей. На творчому потенціалові позакласної 

виховної роботи наголошує О.Вишневський. Учитель одержує широкі можливості вибору змісту, 

методів, форм організації, послідовності їх підготовки тощо, оскільки не обмежений ні 

програмами, ні рамками часу. Позакласна діяльність у школі доповнює  освітній процес і 

забезпечує йому умови свободи і вибору [1, с.75]. 

За такого підходу всі форми позакласної роботи повинні стати предметом педагогічної 

творчості, важливе місце серед яких  займають дієво-практичні. На думку дослідників [3], великий 

творчо-розвивальний потенціал має свято як комплексна форма позакласної виховної роботи. 

Будь-яке свято завдяки тому, що під час його проведення учні вивчають вірші, пісні, танцюють, 

має великий потенціал для формування естетичної культури молодших школярів, залучення їх до 

різних видів мистецтва. Специфіка свят відповідає віковим особливостям молодших школярів, 

оскільки в основі їх проведення лежить активізація різнобічної творчої діяльності учнів. 

Типовий алгоритм організації виховних форми позакласної виховної роботи складається з 

шести етапів, послідовне дотримання яких забезпечує високі результати у вихованні. 

Співтворчість педагога й дітей має проявлятися на кожному етапі організації свята, зокрема, їх 

варто залучати вже до створення сценарію. Важливою також є колективна підготовка свята згідно 

розробленого плану, в якій має брати участь максимально можлива кількість учнів класу. 

Створюється рада справи, розподіляються доручення та ролі, діти об’єднуються в творчі групи. 

Саме в процесі колективної підготовки в колективній різнобічній (художньо-естетичній, трудовій 

тощо) діяльності дітей протягом тривалого створюються умови для їх всебічного виховання. 

Одним з видів свят, які широко використовуються в роботі з молодшими школярами, є 

театралізовані свята [2]. Це складна форма синтетичного мистецтва, особливий вид творчості, в 

якому поєднуються в нову смислову і художню якість різні види і жанри музичного, 

драматичного, хореографічного та образотворчого мистецтва. Театралізоване свято є органічним 

сплавом різних видів мистецтва: музики, літератури, театру, естради, кіно тощо. З його допомогою 

можна залучити дітей до світу прекрасного, сприяти формуванню естетичних категорій і 

художнього смаку, впливати на їх духовність. 

Література  
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СТИМУЛЮВАННЯ ДОПИТЛИВОСТІ ТА ІНТЕРЕСУ ДО ПІЗНАННЯ ШЛЯХОМ 

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Період споживацького ставлення до природи у минулому. Йому на зміну має прийти ера, яка 

передбачає життя в гармонії, побудоване на дотриманні екологічних законів. Виховання в учнів 

дбайливого ставлення до природи – складний і довготривалий процес, що здійснюється на основі 

екологічних знань та активній участі в природоохоронній діяльності. 

Природоохоронна (екологічна діяльність) включає види діяльності, пов’язані з природними 

цінностями, різними способами людської діяльності, які не приносять шкоду природі, сприяють її 

збереженню. Мета природоохоронної діяльності – розширити, поглибити, систематизувати набуті 

знання, сформувати в учнів уявлення про природу як джерело добра і краси, матеріального й 

морального благополуччя.  

Українці здавна прикрашали свої оселі квітучими рослинами. Сьогодні ці традиції 

продовжують жити. Догляд за кімнатними рослинами – вид діяльності, до якого варто залучати 

учнів початкової школи. Доглядаючи за рослинами учні отримують навички дбайливого ставлення 

до рослин, вчаться систематично їх поливати та підгодовувати, відповідально ставитись до 

отриманого доручення, бути старанними, уважними та спостережливими. 

З початкових класів потрібно залучати учнів до участі в природоохоронних акціях: 

«Первоцвіт», «Посади своє дерево», «Збережи ялинку», «Нове життя джерел», «Врятуй свою 

річку», «Жовте листя», «Амброзія небезпечна рослина», «Зроби годівничку», «Чисте повітря» [1]. 

Ці іміджеві акції Всеукраїнської екологічної ліги на слуху в багатьох людей. Їх мета – привернути 

увагу людей до екологічних проблем України. Наприклад, метою акції «Первоцвіт» є привернення 

уваги до проблеми охорони ранньоквітучих весняних квітів (підсніжник, пролісок, первоцвіт, 

крокус, білоцвіт весняний, сон трава). Сьогодні в Україні більшість їхніх різновидів занесені до 

Червоної книги. Вчитель початкової школи може застосовувати різноманітні форми участі дітей у 

акції «Первоцвіт»: пізнавальна бесіда, екологічна година, конкурс малюнків, фотогалерея, 

екскурсія у ліс чи краєзнавчий музей. Щоб захистити червонокнижні первоцвіти, волонтери 

обгороджують лісові галявини стрічками та встановлюють попереджальні таблички. Молодші 

школярі мають усвідомити причино-наслідкові зв’язки в природі, щоб стати активними 

охоронцями природи. Учні виготовляють екологічні листівки із зображенням первоцвітів, 

наприклад: «Увага: первоцвіти» чи «Збережи первоцвіти». Головне, донести учням думку: «Чому 

зірвані первоцвіти – це трагедія?».  

Важливим та цікавим видом природоохоронної роботи для молодших школярів є збирання 

насіння та плодів для птахів, підгодовування птахів узимку, виготовлення годівничок та 

шпаківень, прокладання екологічної стежини, підготовка цікавих матеріалів про природні об’єкти 

рідного краю. На екскурсіях в лісі, на річці молодші школярі із задоволенням долучаються до 

суспільно корисної природоохоронної роботи, а саме: очищення джерел, обгородження 

мурашників, підгодовування птахів, створення фото колекцій.  Вчитель звертає увагу школярів на 

важливість збереження чистоти довкілля, долучає школярів до заходів, спрямованих на 

прибирання та очищення територій біля річок, ставків, лісових галявин, узбіч лісів та доріг, вчить 

не залишати сміття та відходи після пікніків та відпочинку. 

Важливо, щоб молодші школярі усвідомили, що сортування сміття, дотримання норм та 

правил екологічної поведінки, участь у природоохоронних заходах та акціях вони вносять 

невеличку лепту в збереження екологічного здоров’я всієї планети. 

Література. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄТОВАНИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

 

Аналізуючи світовий та український ринок праці спостерігається зростання попиту на 

висококваліфікованих  фахівців у галузях пов’язаних із упровадженням здобутків фізики. Але 

проведений аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017–2020 років (табл. 1) 

показав зниження інтересу учнів до фізики у порівнянні з іншими навчальними предметами.  

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця кількості абітурієнтів 

Предмет 

К-ть 

абітурієнтів 

2017 р. 

К-ть 

абітурієнтів 

2018 р. 

К-ть 

абітурієнтів 

2019 р. 

К-ть 

абітурієнтів 

2020 р. 

Українська мова і література 212599 276466 285772 369 562 

Фізика 18260 17332 18203 28 110 

 

Вважаючи, що кількість абітурієнтів, які здають предмет «Українська мова і література», 

дорівнюють всій кількості абітурієнтів, тобто 100 %, тоді ми можемо порівнювати, який відсоток 

випускників обрали фізику. Так, у 2017 р. була найбільша кількість абітурієнтів, яка складала 

фізику, – 8,59 %, 2018 р. кількість зменшилась до 6,27 %, в 2019 р. – 6,37 %, 2020 р. – 7,61 %. В 

цілому фізику обирають в середньому 7,21 % випускників закладів загальної середньої освіти. 

Аналізуючи графік (рис. 1) можна зробити висновок, що з популяцією фізики, як цікавого та 

необхідного предмет у житті та професійні діяльності є проблеми. Для вирішення даної проблеми 

ми пропонуємо розв’язувати з учнями в старшій школі на основі білінгвального підходу 

компетентнісно-орієтовані задачі, які мають розгорнуту відповідь. Проведені нами 

дослідження [1] показали позитивний вплив реалізації білінгвального підходу на активізацію 

пізнавальної діяльності учнів з фізики, підвищення їхнього інтересу до опанування фізики як 

світоглядної науки. 

Розглянемо приклад компетентнісно-орієтованої задачі при навчанні розділу «Оптика» у 

старшій школі. 

Задача 1. Всі автомобілі мають так звані «сліпі зони», коли водій керуючи транспортним 

засобом не бачить певні зони навколо свого транспорту. Над вирішенням цієї проблеми працюють 

багато інженерів, адже вирішення її врятують в майбутньому багато життів. Ми з Вами 

попробуємо вивчаючи фізику допомогти вирішити або подати ідеї що до вирішення її. Але 

спочатку перегляньте відео, де запропоновані вирішення даної проблеми різними автомобільними 

компаніями проаналізуйте, яке є ефективніше і запропонуйте своє рішення знаючи закони оптики. 

Відео 1. https://www.nissan.ua/vehicles/new-vehicles/x-trail/nissan-intelligent-mobility.html 

Відео 2. https://www.greencarcongress.com/2014/12/20141215-jlr.html 

Через даний тип задач із використанням зарубіжного ресурсу реалізується  білінгвальний 

підхід, який демонструє учням можливості фізики в сучасному світі і які глобальні та важливі 

проблеми можна вирішати, знаючи її, тим самим  викликає в учнів зацікавленість до вивчення 

фізики та стимулюють їх пізнавальну діяльність на уроках фізики.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ   

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ   БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Вступ освітньої системи України до Болонського процесу передбачає підготовку студентів 

згідно вимог європейської системи навчання. Це означає, що українська освітня система має 

перейти до більш цілісної моделі освіти, де ключовими орієнтирами є досвід, компетентність, 

суб'єктність, де постійно співіснують дві парадигми: знаннєво-предметна і культурно-

компетентнісна.  

Відомо, що до мінімального переліку вимог Європейської Системи Кваліфікацій  (ЄСК) 

включено уміння щодо дослідницької діяльності: «розробляти стратегічні й творчі підходи у 

дослідженні чітко визначених конкретних і абстрактних проблем», «демонструвати володіння 

методами, демонструвати інновації у використанні методів»,«формувати діагностичні розв’язання 

проблем, що базуються на дослідженнях», «досліджувати, розробляти й адаптувати проєкти, що 

призводять до одержання нового знання і нових рішень». Отже, дослідницька компетентність є 

вагомою складовою у професійному профілі вчителя.  

Формування дослідницької компетентності є пролонгованим у часі педагогічним процесом, 

що охоплює всі компоненти взаємодії студента із соціальним простором. В його основу покладено 

створення особливих педагогічних умов впродовж усього навчального періоду, спрямованих на  

послідовне формування спектру компонентів дослідницької компетентності: когнітивного, етико-

екологічного, аксіологічного,  праксеологічного і контрольно-оцінного. У своїй сукупності вони 

вибудовують міцний фундамент: знання, вміння, навички, покладені в основу інтегративного 

особистісного утворення  – дослідницької компетентності. 

Педагогічні умови – це сукупність можливостей освітнього і матеріально-просторового 

середовища, що впливають на  педагогічний процес, забезпечують його функціонування і 

розвиток, а також виконання  тих чи інших педагогічних завдань. Серед педагогічних умов 

розрізняють три основні групи: організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні і дидактичні. 

Організаційно-педагогічні умови – це сукупність  сконструйованих заходів,  покладених в основу  

функціонування і розвитку навчального процесу та забезпечують його ефективне управління. 

Психолого-педагогічні умови – сукупність  сконструйованих  можливостей, заходів впливу, що 

впливають на особистісно-орієнтований аспект педагогічного процесу, зокрема, направлені на 

перетворення  особистісних характеристик  суб’єктів педагогічного процесу й  підвищують  рівень 

його ефективності. Дидактичні  умови являють собою результат добору, конструювання і 

використання елементів змісту, методів, організаційних форм навчання, за допомогою яких  

відбувається досягнення мети педагогічного процесу.  

Організаційно-педагогічні умови направлені на формування компонентів дослідницької 

компетентності у єдності теоретичних і практичних дослідницьких умінь студентів. Так, 

важливою передумовою формування теоретичних дослідницьких умінь на початковому етапі є 

навчання за кредитно-модульною системою, яка активно залучає студента у  навчальний процес і, 

більше того, дозволяє виявити вже на ранніх етапах навчання найбільш здібних студентів. 

Навчально-наукова і науково-дослідна робота студентів має бути оптимізована, чітко окреслені її 

етапи протягом всього періоду навчання у закладі вищої освіти. Згідно з віковими особливостями 

студентів і принципами поетапності та послідовності виділено такі етапи формування 

дослідницької компетентності:  початковий, спрямовувальний, діяльнісний, аналітичний, 

синтетичний, інтеграційний.   

Початковий етап – упродовж 1-2 курсів передбачає написання рефератів, виконання 

проєктів, підготовка презентацій в контексті індивідуальної й самостійної роботи згідно програм 

кредитно-модульної системи навчання.  
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Спрямовувальний етап – виконання завдань польових практик, завдання на літо,  визначення 

тематики наукових досліджень за інтересами, цілей, методів,  завдань – протягом 1 - 2 курсу. 

Участь у діяльності студентської проблемної групи, вибір тематики  для  виконання дослідної 

роботи згідно інтересів, огляд літератури.  

Діяльнісний етап – проведення самостійних наукових досліджень у природі на об’єктах, що 

мають практичну цінність для студента поблизу місць проживання, у ботанічних садах, на 

об’єктах природно-заповідного фонду тощо в рамках курсової, дипломної роботи.  

Аналітичний етап – обробка результатів досліджень, їх аналіз, визначення  перспективних 

напрямів подальших досліджень ( курсова робота, кваліфікаційна робота). 

Синтетичний етап – навчання в магістратурі, проведення розширених наукових досліджень, 

підготовка статей за результатами досліджень, написання  й оформлення магістерської роботи, 

розробка рекомендацій працівникам установ. 

Інтеграційний етап – підготовка до захисту, захист магістерської роботи, початок трудової 

діяльності. 

Формування дослідницької компетентності як інтегративного утворення особистості 

потребує і ряду психолого-педагогічних умов, тобто, особливого сприятливого педагогічного 

середовища. Відповідно до визначених вище етапів формування дослідницької компетентності  ми 

виділили основні стадії розвитку особистості майбутнього вчителя біології: ідеалізації, реалізації, 

інтеграції, адаптації. На стадії ідеалізації студент потрапляє в ідеалізоване педагогічне 

середовище, ознайомлюється з елементами наукової діяльності, визначає своє місце в ньому 

згідно особистісних характеристик, потреб, розглядає себе в якості дослідника. На стадії реалізації 

студент утілює в практику  елементи науково-дослідницької роботи, поки що непов’язаної з 

конкретною тематикою.  На стадії інтеграції особистість студента, набувши теоретичних знань, 

практичних навичок і умінь шляхом виконання науково-дослідницької роботи за певною темою, 

здобуває цінний досвід науково-дослідної діяльності. Особливо важливе місце належить, згідно 

європейських критеріїв освіти, адаптаційному етапу,  який у вітчизняній педагогіці ігнорується. 

Це етап післядипломного періоду, що знаменує здатність майбутнього учителя біології 

адаптуватись до умов сучасного суспільства. Знайти в ньому своє місце, що безпосередньо 

залежить від його життєвої позиції, світоглядних установ, здатності до професійної діяльності, в 

тому числі й до науково-дослідної роботи. 

На всіх етапах процесу навчання  у закладі вищої освіти відбувається постійне  наповнення  

й оновлення змісту  навчання,  впровадження   новітніх технологій  та методів викладання, 

направлених на вирішення педагогічних завдань. В основі педагогічного процесу формування 

дослідницької компетентності майбутніх учителів біології обов’язковим є дотримання передусім 

загально-педагогічних принципів навчання й виховання: систематичності, демократичності, 

диференційованого підходу, особистісно-орієнтованого навчання, використання міжпредметних 

зв’язків, інформаційно-комунікаційних технологій.  Ноосферний розвиток суспільства потребує 

фахівців із сформованими екоцентричними, здоров’язбережувальними принципами, тому 

необхідними є насичення навчального матеріалу елементами біо- і екоетики, ідеями сталого 

розвитку, валеології.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ 

«ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ» 

 

Організація самостійної роботи студентів (СРС) – найважливіше завдання навчально-

виховного процесу, від правильності вирішення якого залежить якість підготовки майбутнього 

вчителя. Ефективність організації самостійної роботи залежить від дотримання ряду педагогічних 

умов. Перш за все, це попереднє проектування СРС, визначення її мети і завдань, змісту, місця в 

структурі навчального процесу. Чітке планування СРС – запорука її успішного виконання та 

реалізація поставлених перед нею завдань. Планування самоосвіти здобувачів вищої освіти має 

відбуватися з урахуванням їх індивідуальних особливостей і рівня підготовки. 

Навчальний вузівський курс «Фізична географія материків і океанів» є невід’ємною ланкою 

системи фізико-географічних дисциплін і займає важливе місце в загальній системі підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія). Дисципліна покликана сформувати 

у майбутніх вчителів ряд професійних компетенцій: володіння навичками аналізу текстових, 

картографічних, статистичних матеріалів, прийомами складання фізико-географічних 

характеристик, виявлення індивідуальних особливостей регіонів; здатність встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між природними процесами і явищами; готовність спиратися на 

теоретичні знання при вирішенні практичних завдань; оцінка і інтерпретація географічної 

інформації з різних точок зору; готовність самостійно здобувати знання в області теорії і практики 

досліджуваної дисципліни. Вже згадана дисципліна передбачає значний обсяг СРС як під час 

аудиторних занять, так і позааудиторних. Аудиторна СРС здійснюється під час проведення 

практичних занять. 

Планування СРС з дисципліни відбувається до початку її вивчення. Види і терміни її 

виконання відображаються в календарно-тематичному плані й доводяться до відома здобувачів 

вищої освіти на початку семестру. Навчально-методичне забезпечення даної дисципліни 

орієнтоване на розвиток самостійності в навчанні, самоконтроль здобутих знань та включає 

навчально-методичний комплекс дисципліни, підручники, навчальні посібники, картографічні 

джерела інформації, інтерактивні посібники, додаткову літературу для виконання завдань, 

призначених для СРС з кожної теми курсу, що вивчається. Дані ресурси є в бібліотеці, читальному 

залі вузу і безпосередньо в кабінетах кафедр. Крім того, навчально-методичне забезпечення 

включає електронні лекції, фонд оціночних коштів (банки тестових завдань проміжного і 

підсумкового контролю; завдання для контролю знань традиційними методами). Подібний підхід 

до вивчення дисципліни сприяє розвитку пізнавального інтересу, творчої активності здобувачів, 

забезпечує індивідуалізацію процесу навчання, необхідну для підвищення якості підготовки 

фахівців. 

Необхідно визнати, що СРС є важливою формою освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах і стає основою підвищення якості професійно-педагогічної підготовки здобувачів. СРС 

формує професійно важливі якості сучасного педагога – цілеспрямованість, відповідальність, 

вміння відбирати з великої кількості інформації потрібну. Сучасне українське вузівське навчання 

передбачає не стільки наповнення здобувача певним обсягом інформації, скільки формування у 

нього пізнавальних стратегій самонавчання та самоосвіти як основи і невід’ємної частини 

майбутньої професійної діяльності. Посилення ролі СРС означає принциповий перегляд 

організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, який повинен будуватися 

таким чином, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у здобувачів вищої освіти здатність до 

саморозвитку, творчого застосування отриманих знань, способи адаптації до професійної 

діяльності в сучасному світі. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ 

 

Ми визначаємо екологічну компетентність учнів як здатність застосовувати екологічні 

знання, вміння та навички в сфері екологічної діяльності, керуючись пріоритетністю екологічних 

цінностей і мотивів, суб’єктного ставлення до об’єктів природи, усвідомлюючи власну 

відповідальність. 

Відповідно до структури екологічної компетентності (когнітивно-досвідний, мотиваційно-

ціннісний, діяльнісно-поведінковий компоненти) нами визначено критерії сформованості цієї 

якості в учнів, до яких належать: обізнаність із екологічною проблематикою, усвідомлення 

екологічних проблем місцевого рангу, наявність досвіду вирішення екологічних проблем; місця 

екологічних цінностей в ієрархії особистісних, характер ставлення до природи, екологічно 

безпечна поведінка і діяльність у професійній та побутовій сферах; готовність приймати рішення і 

діяти в довкіллі з мінімальною шкодою для нього, відповідальність за екологічні наслідки своєї 

діяльності [1, с. 9]. 

Згідно з визначеними критеріями та показниками в дослідженні визначено рівні 

сформованості екологічної компетентності учнів: елементарний, достатній, високий. 

Наведені характеристики було покладено в основу визначення динаміки змін у формуванні 

екологічної компетентності учнів і перевірки ефективності методики формування екологічної 

компетентності. 

Дослідження стану сформованості екологічної компетентності учнів відбувалося у перебігу 

констатувального етапу експерименту, в якому взяли участь 46 учнів Глухівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6. 

Емпіричні дані зібрано за допомогою анкетування та тестування учнів. Питання були 

згруповані у змістові блоки відповідно до складових екологічної компетентності.  

Отримані результати свідчать, що більшість школярів мають елементарний рівень 

сформованості когнітивно-досвідної складової, оскільки відповідна проблематика – екологічні 

право, політика, менеджмент і моніторинг, сталий розвиток – відсутня у шкільній екологічній 

освіті. Наявні екологічні знання респонденти не прагнуть використовувати у повсякденній 

діяльності. Екологічні цінності учнів у ієрархії особистісних займають останні місця − 19-24 (82% 

опитаних). Більшість учнів керується прагматичними мотивами взаємодії з природою і має 

пасивно-агресивний тип поведінки у природі (46%). Вони мають елементарний рівень екологічної 

компетентності. Причетними до екологічних проблем вважають себе лише 7% учнів, у побутовій 

сфері найчастіше поведінка розцінюється як активно-агресивна. Таким чином, учні не готові до 

природобезпечної діяльності та не усвідомлюють відповідальності за її наслідки.  

Отримані результати вимагають аналізу змістово-процесуального забезпечення формування 

екологічної компетентності учнів. Чинниками, які впливають на формування зазначеної якості в 

закладі загальної середньої освіти, є: екологізованість навчальних дисциплін, використання 

інтерактивних методів навчання, активне залучення учнів до екологічної діяльності тощо. 
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спеціальностей університету : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.07. К., 2007. 20 с. 
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ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ ПІД ЧАС 

ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

З ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 

 

Широке впровадження прийомів дослідницької роботи в процес навчання майбутніх 

учителів географії сприяє формуванню у студентів навичок дослідницької роботи і сприяє 

формуванню уявлень про напрямки можливої професійної діяльності в галузі наук про Землю, 

природоохоронної діяльності, соціально-економічної географії, також сприяє і формуванню 

особистості майбутнього вчителя, здатного самостійно і ефективно виконувати свої професійні 

обов’язки. 

Виконання елементів наукової діяльності в процесі підготовки вчителів географії дає 

можливість молодому спеціалісту застосовувати отримані фундаментальні знання на практиці. 

Такі вміння і навички досягаються в результаті практико-орієнтованого навчання, яке широко і з 

успіхом застосовується при підготовці бакалаврів природничих спеціальностей педагогічного 

спрямування. 

Одним з аспектів такого підходу в навчанні є виконання науково-дослідних робіт при 

вивченні природних об’єктів в ході навчальних практик в польових умовах. Отримані на 

навчальній практиці знання мають важливе значення, так як вони сприяють пізнанню 

особливостей природних комплексів регіону і загальних природних закономірностей. 

Освітня і науково-дослідна робота студентів успішно здійснюється під час проходження 

навчальної практики з географії ґрунтів. Вона проводиться після теоретичного вивчення курсу 

«Географії ґрунтів з основами ґрунтознавства» і є невід’ємною частиною навчального процесу в 

підготовці майбутнього вчителя географії. 

Метою проведення навчальної практики з боку викладача було застосування практико-

орієнтованого підходу при вивченні морфологічних властивостей ґрунтів на території басейну 

річки Молочна (Запорізька область)  в залежності від особливостей рельєфу. 

У завдання практики входило: 1) освоєння студентами методики польового дослідження 

ґрунтів; 2) отримання навичок самостійної роботи в польових умовах, а саме, вміння вибрати 

місце для закладення розрізу; вміння визначити відстань на місцевості, крутизну і довжину схилів; 

3) отримання навичок морфологічного опису генетичних горизонтів ґрунтів; 4) проведення 

гранулометричного аналізу ґрунтів; 5) вивчення формування та розподілу ґрунтів в залежності від 

рельєфу, рослинності, грунтоутворювальних порід, діяльності людини, використовуючи метод 

складання грунтово-геоморфологічного профілю. 

Кожен студент отримує індивідуальне завдання – закласти особистий ґрунтовий шурф та 

провести його опис. Опис ґрунтового розрізу включав: визначення назв та індексів основних та 

перехідних генетичних горизонтів; вимірювання потужності кожного із горизонтів; опис 

генетичних горизонтів. На підставі опису ґрунту студенти дають його таксономічну оцінку, а в 

подальшому відбирають проби для лабораторних аналізів. На окремому листі паперу 

замальовується схема ґрунтового розрізу, позначаються індекси, масштабно відзначається 

потужність окремих горизонтів із позначенням верхньої та нижньої межі, заноситься 

морфологічний опис кожного генетичного горизонту. 

Таким чином, в ході проведення науково-дослідних робіт на навчальній практиці з географії 

ґрунтів можливе успішне застосування моделі практико-орієнтованого навчання студентів-

географів, коли майбутні фахівці освоюють інноваційні освітні та науково-дослідні технології, 

володіння якими робить їх в умовах сучасної школи затребуваними і конкурентоспроможними. 
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СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ В УМОВАХ 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

 

Погіршання медико-демографічної ситуації в Україні, зниження рівня здоров’я дитячої 

популяції, що прогресує на тлі економічних негараздів, суттєво ускладнюють розв’язання 

проблеми щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей і підлітків. 

Певна невпорядкованість організації освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти внаслідок недотримання гігієнічних нормативів справляє негативний вплив на 

функціональний стан організму та стан здоров’я учнів, зумовлює потребу у чіткій регламентації 

їхньої діяльності. Передусім це стосується учнів підліткового віку, адже цей термін життя 

співпадає з критичним періодом розвитку та становленням організму. 

Проблеми гігієнічного виховання і здорового способу життя учнівської молоді стали 

предметом дослідження С. Гозак, Н. Польки, І. Сергети, І. Козяріна. Однак обмаль даних щодо 

запровадження програм раціональної організації навчальної діяльності, які б мали прикладний 

характер та дозволяли здійснити адекватну прогностичну оцінку функціонального стану 

організму. 

Комплексна оптимізація впливу чинників, які впливають на здоров’я учнів у закладі 

загальної середньої освіти розглядається нами як певна система із яскраво вираженою структурою 

та функціональними взаємозв’язками, що існують і розвиваються в певному середовищі.  

У нашому дослідженні виділено детермінуючі чинники освітнього середовища: 

– гігієнічний – умови навчання;  

– соціально-економічний – стан матеріальної забезпеченості (кошти на придбання 

обладнання, меблів, які відповідають гігієнічним вимогам; організація раціонального харчування, 

забезпечення можливості відвідувати спортивні секції); 

– педагогічний – компетентність учителя, батьків щодо реалізації завдань шкільної гігієни 

(оптимальне навантаження учнів під час уроків, посильні домашні завдання, педагогічний такт); 

– техногенний – приміщення, навчальне обладнання, меблі, наявність столової, які 

безпосередньо впливають на оптимізацію навчальної діяльності учнів;  

– культурологічний – гігієнічні аспекти, яких дотримується учень, валеологічна культура 

поведінка притаманна учневі, вчителю, батькам. 

Виділено такі структурні компоненти системи:  

– мета комплексної оптимізації впливу чинників освітнього середовища на здоров’я учнів, 

яка ґрунтується на гігієнічних аспектах – як відправна точка системи; 

– програма дій щодо оптимізації впливу чинників освітнього середовища на здоров’я учнів – 

як умова функціонування будь-якої системи; 

– засоби оптимізації впливу чинників освітнього середовища на здоров’я учнів, за 

допомогою яких організовується діяльність щодо досягнення поставленої мети (раціональне 

харчування, дотримання режиму дня, методи підвищення стійкості до стресів та ін.); 

– оптимальні умови впливу чинників освітнього середовища на здоров’я учнів, за яких 

відбувається нормальне функціонування системи; 

– результат оптимізації впливу чинників освітнього середовища на здоров’я учнів, що є 

наслідком завершення процесу функціонування системи.  

Структурні компоненти системи взаємодіють у функціональному полі, у якому домінують 

такі зв’язки: 

– проєктувальні – планування завдань і способів їх вирішення; 

– конструктивні – сприяють композиційній побудові інформації; 

– організаційні – реалізують процес оптимізації впливу чинників освітнього середовища на 
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здоров’я учнів; 

– гностичні – забезпечують відбір позитивного досвіду щодо шляхів оптимізації впливу 

чинників освітнього середовища на здоров’я учнів з інформаційного потоку і реалізацію під час 

організації способу життя із метою отримання позитивного результату; 

– корективні – ураховують якість результату, що дає можливість змінювати, удосконалювати 

шляхи оптимізації впливу чинників освітнього середовища на здоров’я учнів. 

Отже, розроблена система оптимізації впливу чинників освітнього середовища на здоров’я 

учнів допоможе цілісно дослідити поставлену проблему. 

 

Література 

1. Гігієнічні проблеми донозологічної діагностики негативного впливу факторів сучасних 

інформаційних навантажень на стан здоров’я дітей / І. П. Козярін, О. П. Івахно, В. В. Чорна [та ін.]  

Гігієна населених місць. 2010. Вип. 55. С. 310-317. 

2. Полька Н. С., Гозак С. В. Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Гуманітарний вісник. 2011. № 23. С. 186-190. 

3. Сергета І. В., Редчіц М. А. Гігієнічна організація внутрішньошкільного середовища як 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА 

НАВЧАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ З ГІДРОЛОГІЇ БАКАЛАВРІВ-ГЕОГРАФІВ 

 

Навчальна практика з гідрології базується на наступних методичних принципах: 

комплексність, міждисциплінарний підхід, поступове ускладнення програми практики; розвиток 

самостійності, творчої та громадської активності студентів. Студенти використовують знання і 

досвід, набуті в період навчальних практик із топографії та геоморфології. 

Індивідуальні завдання орієнтовані на формування різних професійних компетенцій в 

області польової гідрології. 

Слід зазначити, що на підготовчому етапі навчальної практики велике місце відводиться 

самостійній роботі. Спочатку студенти повинні оволодіти певною сумою теоретичних знань, 

прийомами організації польової роботи, а потім використовувати набутий потенціал для 

проведення самостійного дослідження, отримання нових знань і умінь. 

Слід враховувати, що при виконанні більшості завдань необхідні міцні знання і навички 

виконання дій з картою і статистичними матеріалами, що викликає у деякої частини студентів 

труднощі, пов’язані перш за все з тим, що студенти багато дій виконують несвідомо, на основі 

наслідування, копіювання. Щоб уникнути цього, кожне індивідуальне завдання супроводжується: 

‒ зазначенням мети виконання завдання; 

‒ можливими формами відображення її результатів; 

‒ наявністю алгоритму для виконання послідовних дій, спрямованих на успішне виконання 

завдань; 

‒ створенням творчої атмосфери співробітництва, пропозицією різних шляхів досягнення 

поставленої мети (наприклад, самостійне освоєння програмних продуктів, виконання завдань в 

електронному варіанті і підготовка презентацій за результатами проектної діяльності). 

Найчастіше викликають труднощі завдання, розраховані на застосування знань у новій 

навчальній ситуації, на проведення самостійного гідролого-гідрографічного вивчення територій на 

карті. Тому студентам необхідно уважно вивчати послідовно викладений алгоритм дій і методів 

організації навчальної діяльності при виконанні кожного завдання. Основний понятійний апарат 

по кожній практичній роботі формується студентом самостійно на основі списку рекомендованої 

літератури. Творчому рівню завдань навчальної гідрологічної практики відповідає уявлення 

декількох гідрографічних описів за результатами побудов, а також складання комплексних 

гідроекологічних описів. Текстова частина завдань виконується відповідно до рекомендованого 

плану, грамотним науково-літературним стилем, з елементами зіставлення і авторськими 

висновками щодо встановлення взаємозв’язків між елементами географічного середовища. 

Обладнання, навчально-наочні посібники, довідкова та додаткова література, інші необхідні 

джерела знань підбираються керівником практики індивідуально до кожного виду робіт. У процесі 

планування кожного завдання враховується фактор часу, який доведеться витрачати на його 

виконання. формування навчальних прийомів здійснюється поетапно і відбувається з урахуванням 

таких особливостей: змісту дисципліни, методів навчання, джерел гідрологічної інформації, 

характеру завдань; попередньої підготовки студентів, їх індивідуальних відмінностей. Це не 

тільки сприяє формуванню у студентів міцних умінь і навичок, а й забезпечує певний рівень 

самостійності при вирішенні навчальних завдань у польових умовах. Рівень самостійності 

студентів при виконанні представлених завдань може служити певним критерієм якості навчання. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ 

ДИСЦИПЛІН ВНЗ 

 

В зв`язку з карантинними обмеженнями, потреба в нових підходах до навчання з 

обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної частини 

освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними такі вимоги до вищої освіти, як: 

доступність та інклюзивність; гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають 

дітей тощо; індивідуальна траєкторія навчання здобувача; впровадження дуальної освіти. 

Вирішення цих питань неможливе без широкомасштабного впровадження онлайн-технологій, 

ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в закладах освіти та в кожній дисципліні, 

зокрема ролі аудиторних занять та ефективності їхнього проведення [2,1]. Застосування онлайн-

технологій та відповідних методичних підходів, що забезпечують ефективну взаємодію студентів і 

викладачів можливе у вигляді змішаного навчання. Термін “змішане навчання” (в англомовній 

літературі  blended або hybrid learning) має різні визначення у літературі. Загалом це  поєднання 

офлайн- (або особисто, “на місці”) та онлайн-навчання у різних пропорціях [1]. 

При вивченні природничих дисциплін «Біонеорганічна та аналітична хімія» та «Ветеринарна 

токсикологія», в форматі змішаного навчання, студентами спеціальностей «Ветеринарна 

медицина» і «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»  пропонувалося вдома переглядати 

відеолекції, відеоматеріали та ознайомитися з теоретичним матеріалом, а в аудиторії відбувалося 

його обговорення. Проблемні питання обговорювалися у форумі (31%), чаті (38%), відео 

конференц-зв`язок (16%), аудіо-конференц-зв`язок (13%) та у вигляді дискусій під час занять в 

аудиторії (2%). Лабораторні та практичні роботи виконувалися здобувачами вищої освіти в 

лабораторії, а оформлялися самостійно вдома.  

Навчання в такому форматі показало підвищення активності студентів та їх мотивацію на 

42% порівняно з традиційним. Також при змішаному навчанні є можливість: розширити освітні 

можливості студентів за рахунок доступності та гнучкості; врахувати їх індивідуальні освітні 

потреби, а також темп і ритм навчального матеріалу; стимулювати формування суб'єктної 

позиції студента (підвищення його мотивації, самостійності, соціальної активності, 

самоаналізу); перейти від трансляції знань до інтерактивної взаємодії зі студентом; 

персоналізувати освітній процес (студент самостійно визначає свої навчальні цілі, способи їх 

досягнення, враховуючи власні освітні потреби, інтереси та здібності); легше контролювати 

прогрес студентів та ін. 

Отже, змішане навчання більш ефективне порівняно з традиційним, дозволяє зробити 

більше з меншими витратами і відноситься до будь-якого поєднання традиційного та 

дистанційного навчання, де студент краще контролюється, виконує більше кроків і реалізує 

індивідуальний шлях навчання. 
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРОМ 

 З ВИКОРИСТАННЯМ БЛОК-СХЕМ 

 

При розв’язуванні задач з параметрами потрібно мати не лише знання зі шкільного курсу 

математики, а й вміти творчо ці знання застосовувати. В школі таким задачам приділяється дуже 

мало часу, хоча вони є і на олімпіадах, і на ЗНО з математики, окрім цього творчі задачі 

розвивають критичне мислення у учнів.  

Вперше з параметром учні шкіл зустрічаються при вивченні лінійної функції  bkxу  , 

bk,(  параметр), лінійного рівняння 0bax , ba,( -параметр) та лінійних нерівностей 

 babaxbaxbaxbax ,(,,,, параметри).  При розв’язуванні задач з параметром 

використовують аналітичний [1, 2, 3, 4] та графічний методи.  

Пропонуємо блок-схему розв’язування лінійних нерівностей (мал.1).  Такі блок-схеми 

доцільно використовувати на початковому етапі розв’язування лінійних нерівностей з однією 

змінною.  Розглянути алгоритм розв’язування лінійних нерівностей можна при вивченні теми 

«Розв’язування нерівностей з однією змінною». Наведемо типові приклади, які радимо розв’язати 

разом з вчителем.  

Приклади:  

1)  2)3(  xa ; 2) 2)1(  xa  ; 3) )3)(1()1(  aaxa ; 4) )2()1(  axa ; 

5) axax  4)2(5 ; 6) 21  ax ; 7) 








02

01)1(

x

xa
. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛЬОВОМУ ПРАКТИКУМІ З БОТАНІКИ 

 

Аналіз останніх публікацій зарубіжних педагогічних видань свідчить, що нині відбувається 

активне переосмислення традиційних форм навчання. На думку Ж. Маклафін, у XXI столітті 

традиційні методи викладання дисциплін у закладах вищої освіти (лекції, підручники, посібники 

як носії досвіду) поступово будуть замінені на навчання у науково-дослідницьких групах. Вища 

освіта буде замінена на наукову освіту. Навчальні програми майбутнього будуть спрямовані на 

створення нового ефективного мультимедійного середовища і стратегій у напряму професійної 

наукової практики. Перевіреною моделлю для поєднання  навчальних занять і наукових 

досліджень у сфері наук про життя виступають польові курси (практикуми) за умов ефективного 

їх проведення та використання результатів досліджень у рамках певної науково-дослідницької 

теми.   Провідна ідея польового курсу з ботаніки: дослідження і збереження фіторізноманіття  

реалізується за принципом міжнародної організації «Green peace» : «Думай глобально, дій 

локально».  Практична реалізація ідеї у межах польового практикуму відбувається поступово у два 

етапи. Після першого семестру здійснюється виконання першої частини ідеї : дослідження 

фіторізноманіття через окремі аспекти життєдіяльності рослинних організмів : «Рослинний 

організм – фундаментальна фабрика життя». Вивчення тем «Зимово-зелені рослини», 

«Ранньоквітучі рослини» залучає студентів  до кола сучасних дотичних до біології рослин 

проблем з оглядом документів, прийнятих на міжнародних конференціях, форумах тощо. Відомо, 

що кліматичні зміни супроводжуються змінами у типах вегетації рослин, тому  доцільно 

акцентувати наголос на положеннях Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 1992), Кіотського протоколу (1997), Паризької 

угоди (2015), Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora , CITES, 1963).  

Другий етап провідної ідеї польового курсу: збереження фіто різноманіття реалізується через 

виконання моніторингової програми «Мій  внесок в збереження фіторізноманіття регіону». 

Проводиться після другого семестру, передбачає флористичні і фітоценотичні дослідження 

територій. Провідна ідея практикуму узгоджується з завданнями Конвенції зі збереження 

біорізноманіття (1992, 2012), Глобальної стратегії збереження рослин 2012-2020, Міжнародної 

програми «IPA (Important Plant Areas) Важливі ботанічні території» тощо.   Опис синантропної 

рослинності відповідає завданнями Глобальної стратегії з проблеми інвазійних неаборигенних 

видів (Global Strategy on Invasive Alien Species, 2000) : моніторинг фіторізноманіття, встановлення 

ризиків поширення інвазійних видів, обмін інформацією.  

 Для заліку з польової практики від студента вимагається виконання усіх робіт, передбачених 

програмою, і, серед іншого, подання звіту, написаного у формі наукової статті. Після другого 

етапу до звіту додається створений групою міні-фільм, де студенти представляють опис пробної 

ділянки фітоценозу лісу, луки, водно-прибережної зони, поля, виконаний за планом опису. Фільм 

містить основні складові, наведені у плані опису пробної ділянки : загальний вигляд ділянки, 

оточення і т.д. Кожен вид рослин подається крупним планом і на загальному фоні. Студенти 

самостійно обирають спосіб подачі опису : ведучий, що вказує й коментує елементи ділянки, або 

голос за кадром. Створення фільмів, що відображають результати власних досліджень, має стати 

новим етапом у педагогіці вищої школи, де поєднуються елементи двох культур –  наукової і 

культури кіно.  Створений фонд відеоматеріалів можливо використовувати і у майбутньому з 

метою моніторингу рослинного покриву регіону. Студенти отримують безцінний досвід наукових 

досліджень, кафедра – матеріали для подальшого опрацювання у рамках науково-дослідних тем. 

Під час роботи у групах відбувається формування не лише предметної, інформаційної, 

дослідницької,  але й соціокультурної,  комунікативної компетентностей (уміння працювати в 

команді, презентувати результати оригінальних досліджень, разом створюючи новий 
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інтелектуальний і аудіовізуальний продукт).  Крім того, у студентів значно розширюється 

уявлення про можливі аспекти реалізації своїх здібностей у майбутньому  через популяризацію 

науки, залучення до вирішення глобальних проблем та інше. Такий досвід у майбутньому  

виступить потужною мотивацією до саморозвитку у подальшому житті та сприятиме підвищенню 

рівня конкурентоспроможності майбутніх учителів біології на всеєвропейському ринку праці.   
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МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ТОПОГРАФІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ 

 

Відповідно до навчального плану спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) навчальна 

практика з топографії проводиться у ІV семестрі на ІІ курсі після закінчення курсу «Картографія з 

основами топографії з навчальною практикою».  

Метою навчальної  практики з топографії є закріплення і поглиблення теоретичних знань 

отриманих здобувачами вищої освіти на лекційних і практичних заняттях, під час самостійної 

роботи; набуття вмінь і практичних навичок знімання невеликих ділянок місцевості, що сприяє 

формуванню навичок необхідних у майбутній професійній діяльності вчителів географії. 

Завдання, які вирішуються в ході практики: ознайомлення з методами і прийомами 

проведення зйомок місцевості; оволодіння практичними навичками робіт з найпростішими 

геодезичними приладами для топографічних зйомок місцевості; закріплення теоретичних знань 

студентів щодо роботи з топографічною картою;  вивчення основних прийомів орієнтування на 

місцевості, робота по використанню топографічних карт в практичній роботі географів по 

прив’язці об’єктів місцевості [1,с.7].  

Дана практика є дуже важливою ланкою в програмі освоєння здобувачами навичок польової 

роботи. Передбачається отримання здобувачами вищої освіти теоретичних знань в галузі геодезії і 

топографії, навичок і умінь роботи з топографічними картами.  

В підготовчий період до практики з топографії необхідно оглянути ділянки місцевості, які 

вибрані для знімання; перевірити наявність і стан  геодезичних приладів. Для проведення зйомок 

місцевості обирають ділянки з таким розрахунком, щоб забезпечити вивчення основних питань 

кожного конкретного виду зйомки, щоб кожен студент виконав роботу щонайменше на одній 

станції, а загальний час польових робіт не перевищував 4-5 годин на день.  

Перед виконанням чергового виду робіт здобувачі самостійно вивчають по рекомендованій 

літературі методику їх виконання, отримують консультації викладача, розподіляють обов'язки. 

У процесі практики здобувачі повинні навчитися: правильно поводитися з геодезичними 

приладами і вміло застосовувати їх при вимірюванні азимутів, горизонтальних кутів, перевищення 

за допомогою означених приладів; визначати координати точок теодолітних ходів; вести 

правильно польові журнальні записи, складати абрис і в камеральних умовах виконувати 

розрахунково-графічні та картометричні роботи та складати плани бусольної, теодолітної, 

окомірної зйомок та повздовжні профілі при нівелюванні. 

Види самостійної роботи здобувачів вищої освіти: 

• робота з інструкцією з охорони праці та з інструкцією по правилам організації геодезичних 

робіт; вивчення геодезичних приладів; 

• підбір умовних позначень та складання легенди планів місцевості. 

Навчальна практика з топографії є важливою складовою частиною учбового процесу. Вона 

завершує вивчення теоретичного матеріалу й пов’язує його з практикою. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ 

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»  

 

Державний стандарт початкової освіти, розроблений у рамках проекту «Нова українська 

школа», орієнтує педагогів початкової школи на структурування змісту початкової освіти на 

засадах інтегрованого підходу у навчанні [1]. Пропедевтичною основою для формування цілісної 

картини світу в його органічній єдності та різноманітності природи й суспільства, деяких 

особистісних компетентностей щодо емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу є 

інтегрований курс «Я досліджую світ» [2].  

Засобом інтеграції природничої, громадянської та історичної, соціальної та 

здоров’язбережувальної, технологічної, інформатичної, математичної, мовно-літературної освітніх 

галузей, зміст яких вивчається в курсі «Я досліджую світ», є наскрізні змістові лінії – «Екологічна 

безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», 

«Підприємливість та фінансова грамотність». Візьмемо до розгляду реалізацію змістової лінії 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ». Вона 

спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної 

свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, 

усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства [3].   

Засобами інтегрованого курсу «Я досліджую світ» педагоги орієнтують учнів на 

уміння/ставлення: сприймати природу як цілісну систему, розуміти взаємозв’язок людини й 

навколишнього середовища та наслідки її нераціональних дій на останнє; досліджувати природні 

та рукотворні об’єкти; визначати помірні і надлишкові потреби людини; розуміти важливість 

економічного, соціального, культурного розвитку регіону та держави; важливість співробітництва 

країн у питаннях ведення господарства, культурного обміну; знайомитися зі світом професій, 

встановлювати залежність добробуту людей від відповідального виконання професійних 

обов’язків кожного; розуміти необхідність навчатися для успішної самореалізації; толерантно 

ставитися до різноманітності культур, звичаїв різних народів; налагоджувати комунікації для 

спільної творчості, співпраці, навчання, гри; здійснювати благочинну діяльність; розуміти 

важливість здорового способу життя. 

Ефективне освоєння контенту змістової лінії відбувається через: розв’язування сюжетних 

задач соціального змісту; реалізацію різноманітних проектів; роботу в групах та партнерські 

технології; розкриття здобутків вітчизняної / світової науки та висвітлення внеску науковців у 

розвиток природничих та суспільних наук; створення атмосфери відкритості, вільного вибору, 

толерантного ставлення, поваги, рівності, свободи, справедливості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ВАЛЬДОРФСЬКІЙ 

ШКОЛІ 

 

Вальдорфська педагогіка, яка вже понад 100 років успішно розв’язує завдання розвитку 

активності особистості і формування її творчих здібностей, володіє низкою особливостей у 

викладанні навчальних предметів (ритмічна організація навчання, художньо-образне викладання, 

диференційована робота з дітьми різних типів темпераменту тощо), що варто досліджувати і 

враховувати в сучасній освітній практиці.  

Водночас, специфікою викладання природничих наук у вальдорфській школі є [1; 2]:  

– феноменологічний підхід до вивчення природничих наук, який означає вчення про факти, 

явища, учення про сутності. Причому суть понять і явищ із позиції феноменологічного підходу 

розглядається з різних боків: розуміння понять як результату синтезу переживань людини, що 

супроводжують пізнання нею феноменів, потрапляють у її свідомість через речі, що 

сприймаються. Тож поняття виступають не сухими абстракціями, а ейдосами, максимально 

конкретними образами світу (людей, природи, речей). Ейдоси зберігають повноту й цілісність 

насиченого почуттями та емоціями життєвого світу (такий підхід дозволяє запобігти формалізму і 

абстракції в побудові змісту й виборі способу викладання гуманітарного знання). В основі такого 

викладання є спостереження і точний опис; 

– послідовність вивчення природничих знань: людина в її живому і цілісному образі (1-3 

класи), тваринний світ (4 клас), рослинний світ (5 клас), мінеральний, неживий світ (після 5 класу); 

фізика (з 6 класу), хімія (з 7 класу); 

– вивчення явищ в єдності природи і культури; 

– відмова від швидкого пояснення шляхом теорій і моделей;  

– навчання на окремих важливих, ключових прикладах, які дають розуміння певного явища;  

– екологічна орієнтація, формування емоційно-ціннісного ставлення людини до природи; 

– вибудовування ліній розвитку наукових понять, їх поступовість розвитку і відкритість;  

– практична спрямованість навчання і зв’язок з життям; 

– орієнтація на вікові особливості;  

– активізація власної пізнавальної діяльності дітей, використання в навчанні проблемних 

завдань; 

– етапи навчання: уважне спостереження (демонстраційний експеримент у класі і, як 

наслідок, формування точної мисленнєвої картини) – детальний опис – застосування і закріплення 

отриманих знань;  

– спільний пошук пояснень і закономірностей учнями і вчителем; 

– ведення робочих зошитів, самостійне конспектування основного навчального матеріалу на 

уроках і вдома; 

– постійне звернення до тем, що вивчалися раніше; 

– 12 клас присвячений загальному огляду всіх курсів природничих наук (фізика, хімія, 

біологія), включаючи короткий розгляд сучасних проблем їх розвитку. 

Отже, викладання природничих наук у вальдорфській школі здійснюється на основі 

феноменологічного підходу, глибокого врахування індивідуальних особливостей дітей, із практичною 

та екологічною орієнтацією навчання.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З БІОЛОГІЇ 

 

Зміна соціальних пріоритетів в освітній політиці держави і громадян,  викликає нагальну 

потребу пошуку нових шляхів удосконалення освітнього процесу та його основної організаційної 

форми – уроку. Насамперед, це досягається зміною ставлення учнів до знань, стимулюванням і 

утриманням їхнього інтересу до навчання,  способами отримування цих знань по-новому.  

Не існує універсального методу навчання, який гарантує успіх в освітньому  процесі школи. 

Багато залежить від рівня розумової діяльності учнів, умінь і, звичайно, професіоналізму вчителя.  

У рамках нашого дослідження, особливої популярності для підвищення рівня пізнавальної 

активності учнів набувають нестандартні уроки. Вони є важливим чинником успішного та 

ефективного вивчення шкільного матеріалу, зокрема, з біології. Такі уроки дають можливість не 

тільки підняти інтерес учнів до досліджуваного предмета, а й розвивати їх творчу самостійність, 

вчать працювати з різними джерелами знань, «знімають» традиційність уроку, оживляють думку.  

Особливості використання нестандартних уроків вивчали Н. Волкова, М. Фіцула, В. Лозова, 

О. Савченко, І. Підласий, С. Кульневич, Т. Лакоценіна, А. Реан, І. Харламов та ін. Нестандартні 

уроки з біології стали предметом вивчення  К. Задорожного, М. Постолюк, І. Сліпчук, І. Упатової 

та інших. 

Відомий педагог І. Підласий визначає нестандартний урок як «імпровізоване навчальне 

заняття, яке має нетрадиційну (невстановлену) структуру» [3]. 

У посібнику «Педагогіка» Н. Мойсеюк знаходимо, що нестандартний урок – це 

імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну структуру. Назви уроків дають деяке 

уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Найпоширенішими типами 

нестандартних уроків є: уроки – пресс-конференції, уроки – аукціони, уроки – ділові ігри, уроки – 

занурення, уроки типу КВК, уроки – консультації тощо [1, с 217–218]. 

Можна зазначити, що нестандартні уроки захоплюють учнів новизною, сприяють 

задоволенню навчальних інтересів школярів, стимулюванню їх пізнавальної активності, 

дозволяють вести міжпредметну розмову під час проведення занять, а відтак, фундаментальному 

засвоєнню знань [2]. 

З огляду на вищесказане, зазначимо, що для досягнення успіхів у вивченні біології, досить 

часто практикуємо використання нестандартних уроків. Зокрема, уроки-лабораторні дослідження 

«Дослідження різних видів пам’яті», під час якого учні самостійно досліджують свою пам’ять; 

«Фази мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі)», у ході якого учні могли застосувати набуті 

знання на практиці. Також застосовуємо уроки-подорожі: «Одномембранні органели клітини», у 

ході якого школярі подорожують клітиною та вивчають органели; «Еволюція людини. Етапи 

еволюції людини», учні подорожують у давні часи, коли вперше з’явилися нащадки сучасної 

людини. Спостерігають австралопітеків, пітекантропів, неандертальців, кроманьйонців, 

порівнюють їх зовнішній вигляд та вміння пристосовуватися до праці. Заслуговує на увагу й урок-

аукціон «Голонасінні», спрямований на вивчення різноманітності хвойних планети та аукціону 

картин відомих художників, на яких зображені хвойні рослини. 

Власна практика показує, що нестандартні уроки підвищують рівень пізнавальної активності 

учнів, позитивно впливають на їхнє логічне та творче мислення, вміння толерантно спілкуватися з 

людьми, підвищують інтерес до біології. 
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На оснoві анaлізу наукoво-педагoгічної літeратури мoжна констатувати, що oдним з 

пeрспективних нaпрямів рoзвитку інфoрмаційно-кoмунікаційних технoлогій ввaжається 

зaпровадження в Укрaїні на пoчатку ХХІ ст. дистанційнoго навчaння. Вoно є 

найрезультативнішою технoлогією вiдкритої oсвіти, oскільки пpинципи дистaнційного 

нaвчання пoдібні до пpинципів вiдкритої oсвіти, а саме: iнтерактивність, iндивід уалізація, 

стартовi знання, iдентифікація, реглaмент нaвчання, педaгогічна доцiльність зaстосування 

зaсобів нoвітніх iнформаційно-комунiкаційних тeхнологій, забeзпечення вiдкритості й 

гнучкoсті нaвчання, кoмплексність, дoступність, мoдульність. Незaперечним є те, що 

зaстосування дистaнційного нaвчання у вiдкритій освiті вiдкриває великi пeрспективи перед 

цим спoсобом нeперервної пiдготовки студентів з особливими освітніми потребами. Рoзвиток 

систeми дистaнційного нaвчання зyмовлений пeвними йoго пeревагами над трaдиційною 

фoрмою нaвчання. Насaмперед – це бiльш дoступні гнyчкі пiдходи в oтриманні освiти 

людьми, які через геoграфічну вiддаленість від ЗВО або iндивідуальних осoбливостей і потрeб 

не мoжуть осoбисто вiдвідувати зaняття. 

Дoслідження в гaлузі педaгогічної технoлогії підтвeрджують, що потeнціал 

кoмп’ютерного дистaнційного нaвчання мoже бути ефективнo викoристаний при вивченнi 

навчальних дисциплін, які включaють обговoрення, інтeнсивну рoзумову aктивність та 

кoлективну діяльнiсть. Oдним із пeрспективних нaпрямів рoботи в систeмі дистанційногo 

нaвчання при вивченні «Екології та екологічної етики» є iнтегрований пiдхід до вирiшення 

оснoвних зaвдань, які пoєднують у цій систeмі: кoмплекс технoлогій з висoким дидaктичним 

пoтенціалом і тeлекомунікаційну тeхнологію; комп’ютернe нaвчання, технoлогію мультимедіa 

та метoди iнтенсивного нaвчання стyдентів з особливими освітніми потребами.  

Метoдологія дистaнційного нaвчання в умoвах iнклюзії мoже й пoвинна відпoвідати 

сучaсним принципaм нaвчання, які бaзуються на ширoкому викoристанні iнформаційно-

кoмунікаційних технoлогій, а сaме: 

- iнтерактивність – пeредбачає мiжсуб’єктну дiяльність, дiалог виклaдача з 

кoристувачем, взaємодію мiж сyб’єктами нaвчального прoцесу;  

-  адaптивність – зaбезпечує iндивідуальний тeмп прoходження нaвчання, перeдбачає 

самoстійний вибiр слухaчем мiсця та чaсу нaвчання; 

-  гнyчкість – пeредбачає пeріодичний пeрегляд змiсту освiтнього прoцесу у зв’язкy із 

змiнами пoтреб спoживачів oсвітніх пoслуг;  

-  мoдyльність – зaбезпечує прoектування oсвітніх прoграм за лoгічнo завeршeними 

чaстинами нaвчального мaтеріалу 

Вaжливе знaчення має прoфесіоналізм викладaча в oрганізації самoстійної рoботи 

студентів, що хaрактеризується здaтністю сaмостійно онoвлювати свої знaння, синтeзувати 

iнформацію, прaгнути до сaмореалізації та інiціативності. 

Рeзультатом eфективного викoристання мoделі дистанційнoго навчaння в умовах 

інклюзивного навчання у зaкладах вищoї oсвіти є: фoрмування кoмунікативної кoмпетенції 

слухaчів засoбами зв’язку – безпoсередньо шляхoм спiлкування (сoціокультурні знaння, 

прoфесійні вмiння та нaвички); кoмунікативної мoвленнєвої кoмпетенції (лeксична, 

грaматична, oрфографічна кoмпетенція), рoзвиток письмoво-мoвленнєвих навичoк студентів 

та oпрацювання oтриманої iнформації чeрез нaвчальні рeсурси; отримaння дoступу до 

сучaсних оригiнальних нaвчально-метoдичних мaтеріалів; зaбезпечення спiвпраці викладaча 

та слухaча в iнформаційному сeредовищі; пiдвищення рiвня квалiфікації викладачiв зaкладу 

oсвіти. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Сталий розвиток держави зумовлений першочерговою здатністю населення до відтворення, 

тобто демографічною перспективою. Під загрозою опинилося майбутнє України, оскільки в країні 

простежується незмінна та стійка тенденція до зниження народжуваності та підвищення загальної 

смертності. Ускладнюється ситуація демографічної кризи не лише складними соціальними 

умовами життя, але і військово-політичною нестабільністю. Національним пріоритетом для 

відтворення генофонду України стає цінність кожного народження. 

Деградація здоров’я у молоді, у тому числі репродуктивного, прояви сексуальної адикції 

серед неповнолітніх є наслідком популяризації засобами масової інформації сексуального насилля, 

порнографії, рекламування тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків. Потребує активної 

підтримки держави і низка проєктів, заходів, досліджень в контексті окресленої проблеми. 

Досліджувана проблема знайшла втілення у низці праць з різних наук галузей. Статеве виховання, 

здоров’я статевої системи, репродуктивне здоров’я зустрічається у літературі медико-

валеологічного спрямування: у напрямі вивчення факторів формування статевого здоров’я 

населення (Н. Зимівень [1]), формування культури сексуальних стосунків (О. Балакірєва [3]); 

аналізу певних ризиків втрати здоров’я статевої системи (Н. Лещук) [2]. 

Залишається недостатньо вивченим питання особливостей просвітницької діяльності 

підлітків, яка б готувала вказану вікову категорію до збереження репродуктивного та статевого 

здоров’я. 

Скорочення державних програм, які були спрямовані на поліпшення репродуктивного 

здоров’я населення, призвело до його деградації. Зокрема, в Україні після тривалого періоду 

підвищування народжуваності (2002–2012 рр.) відбувається його зниження (починаючи із 13 

року). Особливо народжуваність відчутно знизилася починаючи з 2015 р. 

Серед сучасних педагогічних проблем однією з суспільно важливих є зниження віку початку 

неповнолітніми статевого життя, що супроводжується зростанням кількості штучного 

переривання вагітності, розширенням діапазону венеричних захворювань, появою серед школярок 

матерів − одиначок. 

На основі аналізу літературних джерел ми виокремили наступні чинники, що спонукають 

деградацію репродуктивного здоров’я підлітків:  

біологічні: 

- акселерація, що призводить до раннього статевого дозрівання; 

- ендокринні захворювання; 

- нервово-психічні розлади. 

Серед соціальних чинників: 

- загострення соціально-економічних і політичних суперечностей; 

- безробіття, соціальне розшарування, низький рівень життя населення; 

- нерозвиненість соціально-культурної сфери; 

- наявність розгалуженого інформаційного простору, представленого великою кількістю 

ЗМІ, що популяризують зразки розбещеної поведінки, насилля і жорстокість через рекламу, 

телепередачі, кінофільми, Інтернет; 

- звуження інфраструктури дитячих і молодіжних організацій, у яких відбувався природний 

процес соціальної інтеграції й особистісного самовизначення людини. 

До соціокультурних чинників відносимо:  
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 - руйнування традиційних ідеалів, духовних орієнтирів; 

- успадковані і передані за традицією зразки поведінки у певних національних, локальних і 

етнічних культурах. 

До сімейних чинників відносимо: 

- негативний приклад батьків, родичів і друзів; асоціальна спрямованість сім’ї; 

- наявність сімейних проблем, конфліктів, дисгармонійність стосунків з батьками; 

- низький рівень освіченості і педагогічної грамотності батьків, неадекватність чи відсутність 

виховних впливів (відносини авторитарності і лібералізму); 

- жорстокий контроль, недовіра до старшокласника, неповага до його особистості; 

- сімейна обтяженість алкоголізмом чи наркоманією. 

До чинників шкільного середовища та групи однолітків відносимо: 

- несприятливі емоційно-психологічні умови у школі; 

- негативний приклад поведінки друзів; 

- прояв «компенсаторної реакції» (завоювання авторитету і поваги у стихійній групі, яких 

учень не мав у офіційному колективі, через вживання психоактивних речовин); 

- вплив підліткової субкультури, поширення у групі «міфів» (помилкових суджень, ілюзій) 

про властивості і наслідки вживання психоактивних речовин; 

З позицій сьогодення дієвим та перспективним шляхом розв’язання досліджуваної проблеми 

є: 

-  спільна просвітницька співпраця батьків та педагогів, для реалізації  завдань збереження 

репродуктивного здоров’я підлітків;  

- використання у виховній практиці сучасних форм роботи щодо статевого виховання.  

Сучасні соціально-економічні та політичні перетворення породжують суперечності між 

вимогами до статевого виховання молоді й неспроможністю більшості соціальних інститутів 

(сім’ї, закладів освіти тощо) повноцінно виконувати свої виховні функції. Тому досліджуваний 

феномен є проблемою як психолого-педагогічною, так і загальнодержавною. 
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КОМП’ЮТЕРНА АДИКЦІЯ МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ 

 

У XXI столітті створюється нове суспільство, провідним складником якого є знаннєвий 

компонент, воно отримало назву К-суспільства (від knowledge − знання). У К-суспільстві перше 

місце серед усіх компонентів займає індекс інтелектуальних активів. Інформаційний ресурс країни 

є провідним для формування інтелектуального суспільства. Україна на кінець 2005 року посіла 44 

місце серед 191 країни за індексом інтелектуальних активів суспільства.  

Для користувача комп’ютером інформаційне середовище займає провідне місце, а стосунки 

між людьми, спілкування втрачають першочерговість і стають вторинними. Таким чином, система 

«людина-комп’ютер» витісняє систему «людина-людина», а некваліфікована праця повністю 

замінюється автоматизованою. Тобто відбувається трансформація соціуму в якому існує людина, 

це в свою чергу впливає на психічну діяльність, викликаючи деструктивні зміни психіки, емоційне 

відчуження, десоціалізацію. 

Найвищу чутливість до технічного прогресу має психіка дітей, підлітків та молоді. За останні 

5 років в Україні комп’ютерні технології зайняли провідне місце в житті людини. Вони почали 

використовуватись на всіх етапах життя. Освітній процес став повністю комп’ютеризований. 

Володіння новітніми технологіями є основною умовою влаштування на роботу. Поряд з цим 

тривале перебування за комп’ютером призвело не тільки до патологічних змін у стані здоров’я, 

але і спровокувало нову форму залежності (адикцію) від комп’ютера. 

Вчені досліджують наступні напрями, що провокують залежну патологічну поведінку: 

проблеми виховання в дитинстві, особливості особистості, соціальні дискримінації та дезінтеграції 

(Л. Юр’єва, Т. Больбот [4]); психологічні особливості (Л. Федоренко [2], В.Ходан, В. Богуш [3]), 

умови середовища життя (Л. Вольнова [1]). 

Недостатньо дослідженими залишаються нехімічні адикції, насамперед такі, як: патологічна 

схильність до азартних ігор (гемблінг) та комп’ютерна адикція, в яких об’єктом захоплення є 

певний вид діяльності, а не психоактивні речовини, а також спостерігається патологічна 

прив’язаність до віртуального світу. 

В Україні не ведеться статистика про дітей і підлітків, які мають комп’ютерну адикцію. Але 

фіксуються численні приклади досліджуваної залежності серед підлітків, що призводили до 

правопорушення (крадіжки, вбивство тощо), свідчать про нагальну проблему, яку треба 

вирішувати.  

Вчені виділяють наступні небезпеки з якими стикаються діти і підлітки в Мережі: 

• непристойні дії на які провокує віртуальний товариш; 

• відвідування сайтів, що провокують до деструктивних дій (інструкція щодо виготовлення 

зброї); 

• доступ до порнографічних сайтів. Діти та підлітки в Мережі можуть без особливих зусиль 

зайти на порнографічні сайти. Нажаль, програмне забезпечення працює не коректно в Україні; 

• мережеві ігри пов’язані із насиллям, що зумовлюють агресивну поведінку. 

Існують ознаки, які свідчать про наявність комп’ютерної залежності зокрема: 

- непереборне бажання проводити час за комп’ютером; 

- коло захоплень звужується; 

- комп’ютерні технології викликають інтерес та емоційне пожвавлення: прискорюється 

серцебиття, частота дихальних рухів; 

- спостерігається відсторонення від зовнішнього світу; 

- обмеження у спілкуванні з реальними людьми (не стають співрозмовниками для однолітків; 

свідомість набуває елементів афективного збудження (відсутня реакція на співрозмовника); 

- якщо пропонуються різні види діяльності чи розваги, вибір надається комп’ютеру; 
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- втрата контролю часу в процесі роботи за комп’ютером;  

- витрата усіх заощаджень на удосконалення комп’ютера, комп’ютерні ігри, аксесуари;  

- реакція протесту при забороні використання комп’ютера; 

- за відсутності комп’ютерних технологій проявляється нудьга, порожнеча, відсутність інших 

захоплень, людина не знає куди себе подіти; 

- безпосередньо перед нічним сном відзначаються труднощі засипання.  

- неадекватне, викривлене уявлення про себе і світ; 

- розвиток аутизації. 

Виходячи з аналізу літературних джерел можна виділити наступні стадії комп’ютерної 

адикції: 

- 1. Стадія легкої захопленості. Людина отримує нові потужні емоції у процесі 

комп’ютерної гри. Віртуальний світ починає її цікавити більше ніж рідні, друзі, однолітки. Людині 

починає подобатися скеровувати події, управляти ситуацією, набувати омріяних рис і якостей, 

диктувати правила. У віртуальному світі людина може робити все, що у реальному житті 

неможливо. Виникає підсвідома потреба відігравати провідну роль у комп’ютерній грі. 

Перебування у вимишленій реальності викликає позитивні емоції, бо допомагає забути про 

конфлікти, проблеми, неприємності. Як наслідок, ігроман буде вже цілеспрямовано прагнути 

повторення стану такої «ейфорії». Стійка потреба в грі ще не сформована, а власне гра не є 

непереборною потребою, тому можна говорити швидше про ситуативний, ніж про систематичний 

характер такої гри.  

2. Стадія захопленості. Спостерігається інтенсивне зростання симптомів. На другій стадії 

симптоми наростають із більшою інтенсивністю. За відсутності комп’ютера, або заборони 

перебування за ним, людина відчуває невдоволення, стає конфліктною, агресивною і 

спустошеною. Виникають психосоматичні порушення: зниження увага, низька працездатність, 

відмова від сну, нав’язливі стани, потреба у стимуляторах (кава, сигарети, алкогольні напої, 

барбітурати, наркотики).  

До розладів психічного характеру додаються мігрень, перепади тиску, сонливість. Звичайно, 

все залежить від індивідуально-психологічних особливостей особи: для когось потреба в грі 

виступає засобом втечі від реальності, а дехто взагалі відмовляється від реальності, замінюючи її 

віртуальним світом. На цій стадії простежується систематичний характер гри. Виникає стан, коли 

людина не може зупинитися, відчуження від реальних проблем через віртуальний світ формує 

залежну поведінку перед якою людина безсила. 

3. Стадія залежності. На зазначеній стадії ієрархічне положення займає потреба грати, 

настає повна соціальна дезадаптація. Провідною думкою є проходження нових рівнів, людина стає 

зомбованою.  

Доведено, що підлітки є «групою ризику» для розвитку комп’ютерної адикції. Цей ризик 

зумовлений особливостями соціального розвитку підлітків і полягає у зниженні їхньої соціальної 

активності; недооцінці спілкування з сім’єю, однолітками; труднощах соціальної адаптації; 

зосередженості на віртуальному світі; формуванні культу сили і агресивної поведінки у довкіллі 
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ (8 КЛАС) 

 

Методологія вивчення природничих наук дає змогу активно залучати учнів до дослідницької 

діяльності в процесі пізнання явищ природи й отримувати нові знання. 

Різні аспекти дослідницької компетентності знайшли відображення у працях таких 

науковців: К. Кравченко (формування дослідницької компетентності майбутніх екологів засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій) [1], М. Крива (формування творчої особистості учня у 

процесі дослідницької діяльності (на матеріалах природничих дисциплін)) [2], Т. Мієр (організація 

навчально-дослідницької діяльності молодших школярів) [3]. 

Проте більшість наукових розробок присвячено організації дослідницької діяльності 

старшокласників. Кількість праць з методики формування дослідницької компетентності учнів 8 

класу незначна, тоді як у підлітковому віці закладаються стереотипи пізнавальної діяльності, 

визначається особистісна стратегія пізнання. 

Сформована дослідницька компетентність є запорукою реалізації учня як особистості. Зміна 

вектора репродуктивного навчання в дослідницьке русло не може відбуватися стихійно. Його 

результативність визначається створенням комплексу певних умов із подальшою трансформацією 

їх у навички. 

Ми вважаємо, що для успішного формування дослідницької компетентності учнів необхідна 

універсальна система наукового пошуку, що поєднує в собі різні види дослідницької роботи, 

охоплює весь період навчання, містить інформаційні структури, що поступово ускладнюються та 

розширюються, забезпечуючи вільний вибір шляхів самореалізації учнів. 

Отже, враховуючи специфіку навчання біології в закладах загальної середньої освіти, 

першою педагогічною умовою за якої формується досліджувана компетентність є усвідомлення 

учнями на рівні переконань взаємообумовленості дослідницької компетентності та успішної 

навчальної діяльності з біології. 

Не менш важливою постає друга педагогічна умова: насичення змісту біології навчально-

дослідницькими завданнями. Умови завдань можна сформулювати таким чином: знайти 

суперечність у самому науковому факті (наприклад, між необхідністю сталості внутрішнього 

середовища організму і мінливістю середовища під впливом зовнішніх умов); суперечність між 

звичними життєвими уявленнями та їх науковим поясненням (наприклад, чому «моржі» купаються 

взимку і не хворіють, а деякі люди, ставши «босою» ногою на підлогу, можуть захворіти?); суперечність 

між набутими знаннями учнів і новими повідомленнями вчителя (легені, на відміну від дихальних 

м’язів, не мають м’язових волокон. За рахунок чого ж легені розширюються і стискуються?). 

Спираючись на результати досліджень науковців, стверджуємо, що організація 

дослідницької роботи над завданнями підпорядковується алгоритмізації відповідно до етапів 

наукового пізнання: накопичення фактичної інформації; висування гіпотез; пошук раціонального 

шляху розв’язання проблеми та її дослідження; узагальнення наукового матеріалу; формування 

висновків; оприлюднення результатів та їх захист; рефлексія. 

Третьою умовою вважаємо контроль за сформованістю дослідницьких умінь в учнів. 

Контроль передбачає наступні послідовно сформовані етапи: аналіз отриманих результатів, 

визначення подальших дій щодо створення умов оптимізації освітнього процесу з біології в 

закладі загальної середньої освіти; поточний контроль якості дослідницьких умінь; підсумкова 

діагностика, аналіз результатів, прогнозування подальших заходів. 
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Таким чином, визначені педагогічні умови допоможуть учням зорієнтуватися у величезному 

потоці інформації, розкриють їхній інтелектуальний і творчий потенціал. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ КУРСУ «ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО» В СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ  

 

Вивчення дисципліни «Загальне землезнавство» передбачено державним стандартом і 

навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія). 

Вона відноситься до циклу фізико-географічних дисциплін обов’язкового вивчення. 

В системі фундаментальної географічної освіти «Загальне землезнавство» є своєрідною 

сполучною ланкою між географічними знаннями, навичками і уявленнями, отриманими в школі, і 

глобальним природознавством. Ця дисципліна закладає основи географічного світогляду і 

мислення. Прискорений розвиток наукової думки і наявність нового фактичного матеріалу 

вимагають впровадження їх в сферу навчання для вдосконалення її змістовної частини і 

підготовки фахівців на сучасному рівні. Нові дані, отримані в усіх галузях людських знань, 

розвинена мережа комп’ютеризації та формування наскрізних напрямків в географії (екологізація, 

гуманізація, соціологізація), поява та активна розробка ідеї сталого розвитку суспільства, 

коеволюції (співтворчості) людини і природи призвели до необхідності відобразити ці моменти в 

процесі розгляду питань виникнення і розвитку нашої планети, існування і зміни на ній життя. 

«Загальне землезнавство» є інтегрованою дисципліною, що включає знання з окремих 

географічних дисциплін, таким як кліматологія, гідрологія, геоморфологія.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальне землезнавство» є виявлення загальних 

закономірностей будови, функціонування і розвитку географічної оболонки в єдності і взаємодії з 

навколишнім простором на різних рівнях його організації (від Всесвіту до атома), встановлення 

шляхів створення та існування сучасних природних (природно-антропогенних) ситуацій і 

тенденцій їх можливого перетворення в майбутньому. 

Завдання навчальної дисципліни: 

‒ вивчення складу географічної оболонки (її геосфер і компонентів); 

‒ вивчення структури географічної оболонки - характеру зв’язків між компонентами геосфер 

і процесів, що забезпечують ці зв’язки; 

‒ з’ясування причин і способів утворення структури географічної оболонки; 

‒ виявлення закономірностей розвитку географічної оболонки (її компонентів і всієї в 

цілому); 

‒ виявлення просторових закономірностей формування структури географічної оболонки (її 

компонентів і всієї в цілому); 

‒ формування знань про будову, походження і сучасної динаміки процесів, що відбуваються 

в атмосфері, гідросфері, літосфері, біосфері. 

Дана навчальна дисципліна логічно пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану за 

спеціальністю 104.7 Середня освіта (Географія). До числа дисциплін, вивчення яких студентами 

необхідно для успішного вивчення «Загального землезнавства» відносяться «Геологія з 

навчальною практикою», «Картографія з основами топографії», а також природничі дисципліни: 

«Хімія», «Фізика». Сам курс є фундаментальним, на якому базуються інші дисципліни фізико-

географічного профілю: «Фізична географія материків і океанів», «Фізична  географія України». 

Таким чином, навчальна дисципліна «Загальне землезнавство» є однією з найважливіших в 

системі професійної підготовки майбутнього вчителя географії. Тут закладаються основи 

загальних географічних і екологічних знань, формується географічне мислення, розвивається 

географічна мова. Кожен студент з молодших курсів повинен замислюватися про складність і 

разом з тим крихкість  географічної оболонки і про власну відповідальність за її стан. Майбутній 

учитель географії, опанувавши основами знань, може зіграти не останню роль у формуванні 

комплексної екологічної освіти. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СУЧАСНОМУ ВИКЛАДАННІ АНАТОМІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Анатомія людини є першою і основною медичною дисципліною на початковому етапі 

навчання. Відомо, що ще Гіппократ вважав анатомію першоосновою медицини. 

В наш час у вищий медичній школі стоїть питання розробки оптимальних способів навчання, 

що гарантують формування у студентів більш глибоких знань, які дозволять їм якісно виконувати 

професійну діяльність лікаря широкого профілю. На сучасному етапі розвитку вищої школи 

першочерговою є проблема покращення якості поліпшення якості спеціалістів, що випускаються. 

Введення нових освітніх стандартів передбачає перехід до компетентнісно-орієнтованої освіти, 

коли в результаті інтегрування понять знання-розуміння-навички формуються здатність і 

готовність до професійної діяльності, що позначаються як компетенції. 

Анатомія, як відомо, включає величезну кількість інформації і вимагає від викладачів нових 

серйозних методологічних підходів, які допомагають студентам краще засвоїти предмет. Ще в 

минулому столітті П.Ф. Лесгафт ставив завданням викладача «вчити мислячої, думаючої 

анатомії». У сучасному викладанні анатомії людини увага студентів має бути націлена на 

вивчення прикладної анатомії, на клінічну спрямованість значущості досліджуваних структур, що 

важливо в загальній практиці лікаря. Анатомію найдоцільніше викладати і вивчати в контексті 

акценту на структури і функції в широкому діапазоні мінливості норми і у зв'язку з патологією. На 

кафедрі анатомії починається життя кожного майбутнього медика. На першому курсі медичного 

вузу в першому семестрі анатомія людини – єдина медична дисципліна, де студенти починають 

вивчати послідовно і ґрунтовно всі тонкощі будови людського тіла, але не тільки отримують 

фундаментальні знання, а й долучаються до медицини в цілому, засвоюють правила дисципліни в 

медичних установах, форму одягу, поведінки тощо. 

Провідним принципом у процесі вивчення анатомії людини є принцип наочності. 

Змістовною стороною процесу навчання в анатомії, як ні в жодній іншій дисципліні, є наочність 

викладання [1]. 

Посиленню візуально-чуттєвого сприйняття приватних розділів анатомії багато в чому 

сприяє препарування студентами анатомічного матеріалу під керівництвом викладача у 

позанавчальний час. Однак життя привносить в процес навчання нові чинники, які змінюють 

викладання анатомії. Через скорочення часу, відведеного на вивчення анатомії, в останні роки 

зменшилися години для вивчення анатомії шляхом рутинного препарування. У багатьох вузах 

відмовилися від розтину людського тіла, і студенти вивчають анатомію на вологих препаратах, 

пластинованих трупах, на муляжах і макетах. Але не можна не погодитися, що саме препарування 

трупного матеріалу – найкращий спосіб вивчити тривимірну анатомію тіла людини. Це навчально-

дослідний процес, який дає студентам перше передклінічне мислення і розвиває першу мануальну 

чутливість, орієнтує їх в інструментарії та вчить правильно ним користуватися, що необхідно буде 

їм на старших курсах і надалі – в професійній діяльності.  В анатомії традиційно 

використовуються відтворення попереднього рівня знань (у вигляді усного опитування, тестових 

питань), пояснення і демонстрація практичних навичок на препаратах, самостійна робота студента 

тощо. Але передача готових знань від викладача студенту та відтворення їх не відповідає 

сучасним завданням освіти. Сучасні аудіовізуальні технічні засоби навчання, мультимедійні 

комплекси, інтерактивні дошки та інтерактивні столи – "Anatomagetable" (система візуалізації 

анатомії людини, виконана у вигляді операційного столу з сенсорною інтерактивною поверхнею) є 

важливими інструментами, що допомагають студентам оперативно опановувати знання з анатомії 

людини. Однак ці кошти допомагають отримувати навчальну інформацію, але не замінюють 

натуральні препарати. 

Література 
1. Сгибнева Н. В., Кварацхелия А. Г., Гундарова О. П., Маслов Н. В. Некоторые аспекты 

преподавания анатомии человека на современном этапе.  Журнал анатомии и гистопатологии. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ 

АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 

 

Методи вивчення анатомії з моменту її зародження і до наших днів змінилися не суттєво. 

Вивчення будови тіла завжди ґрунтувалося на розтині і замальовки трупів. Але проблема полягала 

в тому, що людський трупний матеріал завжди було важко дістати, а малюнки навіть 

найталановитіших митців ніколи не зможуть передати точну картину. Аж до винаходу фотографії 

це був єдиний доступний спосіб. З початком використання фотоілюстрацій анатомічні атласи 

стали на багато ближче до реальності, але все ще мали величезний недолік. Вони могли передати 

лише двомірну і статичну картину. 

Застосування сучасних даних, що мають анатомічну основу, підвищує інтерес студентів до 

досліджуваного матеріалу, забезпечує професійну спрямованість навчання, наступність анатомії і 

клінічних предметів, підвищує якість навчального процесу. 

У традиційному розумінні анатомічний практикум у викладанні анатомії людини – це 

проведена після пояснення викладача планова робота студентів з препаратами з метою 

формування анатомічних основ медичних компетенцій. Зрозуміло, що при використанні методів 

посмертної анатомії студентам необхідно конвертувати отримані спостереження в анатомію живої 

людини, і це становить певні труднощі. 

З початку ХХ століття головним об’єктом вивчення анатомії стає жива людина. Із цієї точки 

зору анатомічний практикум включає прижиттєві анатомічні методики. До них належать: 

соматоскопія – огляд та пальпація анатомічних утворень на живій людині; антропометрія – 

вимірювання різних частин тіла людини; інструментальні методи дослідження, що включають 

рентгенанатомію, комп'ютерну томографію, ехолокацію (ультразвукові методи дослідження), 

магнітно-резонансну томографію, ендоскопію, 3D-сканування, мікроскопію. Зазначені методики 

дослідження дозволяють всебічно вивчити будову органів у живої людини. Вони представляють 

більш сучасний вигляд анатомічного практикуму і суттєво доповнюють вивчення трупних 

препаратів. Дуже важливо, що саме методи прижиттєвої, а не посмертної, анатомії з візуалізацією 

внутрішніх анатомічних утворень у живої людини використовуються в клінічній практиці. З 

огляду на анатомію живої людини, студенти знайомляться з прикладами візуалізації органів за 

допомогою рентгенограм, УЗД, МРТ, КТ та інших методів інструментального дослідження. Таким 

чином, ці два види практикуму взаємно доповнюють один одного [1]. 

Серед студентів все частіше використовується ноутбуки, це відкриває можливість мати 

постійний доступ до великої кількості підручників, а іноді й безпосередньо до Інтернету [1]. Ще 

одним зручним інструментом у вивченні предмета є комп'ютерні тести з пройденого матеріалу. З 

їх допомогою студенти можуть самостійно оцінити свої знання і миттєво отримати результат, не 

відволікаючи викладача. 

Так само спрощують як роботу викладачів, так і життя студентів лекції у вигляді 

презентацій. З цим дуже легко справляються мінливі слайди презентацій.  Лекції, побудовані із 

застосуванням комп'ютерних технологій, мають особливу властивість. Вони розраховані на роботу 

декількох органів  чуттів, що підсилюють сприйняття і запам'ятовування матеріалу: наочність 

супроводжується візуальним запам'ятовуванням, пояснення лектора впливає на слуховий 

аналізатор, а при націлювання студента викладачем на запис побаченого призводить в роботу 

тактильну чутливість.  

Таким чином, щоб бути націленим на сучасні стандарти освітнього процесу і підготовку 

висококваліфікованих фахівців, вектор у викладанні анатомії людини повинен бути спрямований у 

бік клінічних компетенцій, застосуванні всіх кращих традиційних і більш просунутих, 

модернізованих форм і технологій викладання. 
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ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

 

Ми визначаємо здібності як індивідуально-психологічні особливості, які є суб'єктивними 

умовами успішного виконання певного різновиду діяльності. Здібності не зводяться до наявності в 

індивіда знань, умінь, навичок. Вони проявляються у швидкості, глибині та міцності оволодівання 

засобами і прийомами діяльності [4, с. 94].  

За рівнем застосування здібності поділяються на навчальні та творчі. 

Навчальні – проявляються як швидке та якісне засвоєння знань, вироблення вмінь, однак не 

передбачають оригінальності продуктів діяльності. Творчі здібності виявляються через створення 

людиною нестандартних, оригінальних продуктів діяльності. Для досягнення рівня творчих 

здібностей людина спочатку виробляє навчальні здібності. 

Аналіз літератури дозволив виокремити підходи до розуміння сутності творчих здібностей 

учнів: 

- синтез властивостей особистості, які характеризують ступінь відповідності певного виду 

творчої діяльності вимогам до неї та зумовлюють результативність такої діяльності (С. Баган, 

Т. Москалець, Т. Равлюк, Е. Звєрєв) [2, с. 15];  

- вид розумових здібностей, які виражаються в умінні породжувати мислительну діяльність 

за межами вимог, відхилятись під час мислення від традиційних норм, генерувати різноманітні 

оригінальні ідеї та знаходити способи їх практичного вирішення (В. Рогозіна) [3, с. 29]; 

- стійкі властивості людини, що виявляються у її навчальній, виробничій та іншій 

діяльностях і становлять необхідну умову її творчого розвитку (Б. Теплов, О. Леонтьєв) [1, c. 7]. 

Отже, здібності не зводяться до знань, умінь та навичок, але пояснюють й забезпечують їх 

швидке засвоєння, закріплення та ефективне використання на практиці. Здібності характеризують 

притаманний особистості спосіб життя.  

Для творчих здібностей характерна фантазійність, спонтанність, хаотичність, 

багатоваріативність, гнучкість та оригінальність думки, використання підсвідомого у розв’язанні 

проблем, несподіваність та раптовість виникнення ідей, інтуїтивність народження ідей, іноді – 

наявність суперечностей, як результату необґрунтованих припущень. 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З 

ГЕОМОРФОЛОГІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ГЕОГРАФАМИ 

 

Навчальна практики з геоморфології невід’ємна частина програми підготовки бакалаврів-

географів, майбутніх вчителів географії. Традиційно практики проводяться після закінчення 

лекційного курсу в літню пору з виїздом в поле в околиці м Мелітополя на р. Молочна. 

Мета цієї практики полягає в закріпленні і поглибленні студентами теоретичних знань про 

будову, походження, історію розвитку і динаміку рельєфу земної поверхні на прикладі 

спостереження і вивчення різних форм рельєфу певної території. Вибір форм і типів рельєфу 

залежить від специфіки території, на якій проводиться практика. Особливості рельєфу і 

рельєфоутворюючих процесів вивчаються в тісному взаємозв’язку з геологічною будовою і з 

урахуванням впливу всіх компонентів природного середовища. Особлива увага приділяється 

впливу антропогенних чинників на рельєфоутворення. 

Основні завдання практики, які вирішуються студентами під керівництвом викладачів: 

ознайомлення з будовою рельєфу і історією геоморфологічного розвитку території практики; 

оволодіння методикою польових геоморфологічних досліджень і камеральних робіт; вироблення 

навичок виділення на місцевості і спостереження за геоморфологічними об’єктами, процесами і 

явищами; придбання навичок у вивченні морфографіі і морфометрії в польових і камеральних 

умовах, польового маршрутного геоморфологічного картування, складання геоморфологічного 

профілю і звітної документації; прищеплення студентам навичок дослідницької роботи і наукової 

творчості. 

Основні види робіт та методи їх дослідження: 

1. Окомірна і напівінструментальна геоморфологічна зйомка. 

2. Ведення маршрутної геоморфолологічної документації: всі спостереження записуються в 

польовий щоденник; лінії маршрутів, точки спостереження фіксуються приладами супутникової 

навігації і в маршрутній карті на топографічній основі, куди додаються морфологічні 

характеристики і морфометричні показники рельєфу в точках спостереження і між ними по лінії 

маршруту, а також по обидва боки від неї. 

3. Профілювання рельєфу з метою виділення основних геоморфологічних меж. 

4. Замальовка і фотографування об’єктів для наочної передачі їх особливостей з виділенням 

головних, типових і тих які не завжди мають виразні зовнішні риси. 

5. Відстеження геоморфологічних меж на місцевості і фіксація основних елементів рельєфу з 

метою вивчення і створення польової геоморфологічної карти   території практики. 

6. Документування особливостей геологічної будови, з якими тісно пов’язаний розвиток 

рельєфу. 

7. Ландшафтна індикація прихованих рельєфоутворюючих процесів. 

8. Методи камеральної обробки польових даних, в тому числі: 

‒ побудова геоморфологічних і геолого-геоморфологічних профілів; 

‒ картографічна і статистична обробка польових вимірювань і створення схеми зсувних 

масивів і яружно-балкової  мережі; 

‒ складання легенди і макета польової геоморфологічної карти; 

‒ складання маршрутної карти на основі комп’ютерної обробки даних супутникової 

навігації. 

Отже, польові геоморфологічні дослідження ‒ це реальна можливість поєднати теоретичні 

знання з практичними вміннями та навичками. Весь фактичний матеріал, що збирається 

студентами в процесі роботи, може в подальшому стати основою курсових і дипломних робіт. 
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ТЕХНОЛОГІЯ «КРОССЕНС» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 

 

Основними критеріями розвитку логічного мислення у студентів є: вміння міркувати, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, розвивати нестандартність мислення. Технологія 

«Кроссенс» ефективно сприяє формуванню цих умінь, щоб студенти могли  розмірковувати не 

шаблонно. Автори методики зарубіжні вчені С.Федін та В. Бусленко (2009 р.). 

Кроссенс – це сучасний методичний прийом візуалізації навчального матеріалу. Слово 

«кроссенс» означає «перетин значень» і придумане за аналогією зі словом «кросворд». 

Кроссенс –це набір картинок, зв'язки між якими можуть бути як поверхневими, так і 

глибинними, він є дуже гарною вправою для розвитку логічного та творчого мислення студентів. 

(Можуть бути тематичні або символічні). 

Як же створюється кроссенс? Це таблиця з дев'яти картинок на найрізноманітніші теми, де 

кожне зображення пов'язане як з попереднім, так і наступним за змістом. За бажанням автора, він 

може бути пов'язаний за змістом з усіма зображеннями в кроссенсе. Зазвичай же потрібно 

встановити зв'язки по периметру між квадратами: 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, а також по 

центральному хресті між квадратами: 2-9, 6 9. 

Читати «Кроссенс» потрібно: зверху вниз і зліва направо, далі рухатися тільки вперед і 

закінчувати на центральному 5 квадраті, таким чином, виходить ланцюжок, загорнутий 

«равликом» [1]. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Наведемо приклади складання кроссенсу при вивченні теми «Анатомічна будова серця» 
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Можливі варіанти рішень (запитань): 

 

Розташоване в грудній 

клітці 

 

Перикард – 

навколосерцева сумка, 

(листок зовнішньої 

оболонки серця) 

Має форму конуса, верхівка 

обернена вниз, основа - 

вгору 

Регуляція роботи серця – 

нервово-гуморальна: 

ЦНС та гормони 

СЕРЦЕ 

в організмі людини 

виконує роль насосу, 

який перекачує кров 

До складу стінки серця 

входить м’язова тканина 

Передсердя від 

шлуночків відділяють 

стулкові клапани 

Вертикальна 

перегородка; «стіна», що 

поділяє серце на дві 

половини 

 

Має 4 камери – два 

передсердя, два шлуночки 

 

Висновок: Завдання, створені за методикою «Кроссенс», підвищують креативність, 

розвивають уяву та логічне мислення, сприяють формуванню у студентів пізнавальної та 

комунікативної діяльності. 

Література 

1. «Кроссенс» – асоціативна головоломка нового покоління. URL: 

https://naurok.com.ua/krossens-asociativna-golovolomka-novogo-pokolinnya-14603.html (дата 

звернення 09.10.20) 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

Життя у сучасному техногенно-інформаційному суспільстві нерозривно пов’язане з 

використанням різноманітних інформаційних, цифрових і хмарних технологій. У ІІ десятилітті 

ХХІ століття інформаційно-цифрова компетентність (ІЦК) із розряду фахової, предметної 

компетентності для вузькопрофільних фахівців переходить на рівень ключової. Державний 

стандарт базової середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. 

№ 898) передбачає формування зазначеної компетентності навіть в учнів основної школи. Тож 

проведені нами дослідження [1] та аналіз нормативних документів показали, що є потреба 

розвитку ІЦК й у майбутніх вчителів, зокрема, природничих наук. Один із шляхів забезпечення 

розвитку ІЦК ми вбачаємо у введенні до навчального плану зі спеціальності 014.15 Середня освіта 

(Природничі науки) дисциплін пов’язаних із опануванням автоматизованими системами [2], 

наприклад, «Робототехніка» (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мета освітньої робототехніки 

 

Центральним об’єктом змістового компоненту робототехніки [2] є робот, який виступає 

об’єктом дослідження. У цьому курсі також розглядаються фізичні принципи роботи датчиків, 

двигунів та інших елементів автоматизованих систем. 

У процесі розвитку в майбутніх учителів природничих наук ІЦК під час навчання 

робототехніки робота ми пропонуємо використовувати як засіб [2]: 

– вимірювання в традиційному експерименті, де датчики базового конструктора і додаткові 

види датчиків (Vernier, HiTechnic) використовуються як вимірювальна система фізичних величин 

із обробкою і фіксацією його результатів у різних видах; 

– постановки експерименту (роботизований експеримент), що передбачає комплексне 

використання елементів автоматизованих систем (двигунів, систем оповіщення, датчиків, 

робототехнічного конструктора) в демонстраційному і лабораторному експерименті з 

природничих наук; 

– навчального моделювання природних явищ та конструювання автоматизованих систем. 

Крім експериментаторської діяльності автоматизовані системи добре зарекомендували 

себе [1] під час проектно-дослідницької та конструкторської діяльності студентів. 

Вцілому запропонований нами курс робототехніки сприяє розвитку ІЦК майбутніх учителів 

природничих наук, яка в епоху техногенно-інформаційного суспільства отримала статус ключової. 

 

 

Мета 
робототехніки 

демонстрація можливостей робототехніки як одного з 
ключових напрямів науково-технічного прогресу 

вдосконалення знань у галузі прикладних наук 

розвиток експериментаторських умінь і навичок 

розвиток мотивації вивчення предметів природничо-математичного напрямку 

формування знань, умінь і навичок у сфері технічного проектування, 
моделювання природних явищ й конструювання 

підвищення якості освітньої діяльності: поглиблення й розширення 
предметних знань в області природничих наук 

популяризація ролі природничих наук у проектуванні та використанні сучасної техніки 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ 
 

Сьогодні в освітньому просторі для опису навичок та компетентностей у сфері 

інформаційних технологій вчені, в більшості випадків, використовуються такі терміни, як: 

цифрова компетентність (digital competence) та цифрова грамотність (компетентність) (digital 

literacy). 

Інформаційна компетентність - це уміння за допомогою технічних  засобів та інформаційних 

технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати необхідну інформацію, обробляти її, 

зберігати та передавати. 

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонентів: 

Інформаційна - здатність до ефективної роботи з інформацією у всіх формах її подання. 

Комп'ютерна - вміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та 

програмним забезпеченням. 

Застосування - здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних  

технологій для роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач. 

Цифрова компетентність – це здатність вміти використовувати  цифрові медіа й ІКТ, розуміти 

і критично оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також уміти ефективно 

комунікувати у різноманітних контекстах. Можна виділити чотири складники, що будуть 

забезпечувати формування цифрової компетентності: 

 комунікативний - онлайн-комунікації в різноманітних формах: електрона пошта, чати, 

блоги, соціальні мережі та ін. 

 технічний - ефективне і безпечне використання комп'ютера і ПЗ для вирішення 

різноманітних задач.  

 інформаційна і медіа грамотність  - пошук, опрацювання, зберігання інформації, 

Створення матеріалів з використанням цифрових ресурсів 

 споживацький - вирішення повсякденних  задач,  які    задовольняють різноманітні 

потреби [13] 

Отже, процесі дослідження з’ясовано, що інформаційно-цифрова компетентність – це 

цілеспрямоване використання інформаційно-компютерних  для створення, пошуку, обробки, 

обміну інформацією у віртуальному просторі, формування інформаційної й медіа-грамотності, 

навичок безпеки в Інтернеті та кібербезпеці, розуміння етики роботи з інформацією у процесі 

підготовки студентів закладів освіти. 

Предметний зміст інформаційно-цифрової компетентності і навчальні ресурси для її 

формування: 

Уміння: 

- використовувати сучасні пристрої для пошуку хімічної інформації, її оброблення, 

збереження і передавання;  

- створювати інформаційні продукти хімічного змісту. 

Ставлення: 

- критично співставляти і оцінювати хімічну інформацію з різних інформаційних ресурсів; 

- дотримуватись авторського права, етичних принципів поводження з інформацією; 

- усвідомлювати необхідність екологічних методів та засобів утилізації цифрових пристроїв. 

Навчальні ресурси: 

- електронні освітні ресурси (бази даних про речовини та їхні характеристики); 

- віртуальні хімічні лабораторії.  

Отже, основним завданням занять з хімії має стати досягнення певного результату навчання, 

тобто набуття, формування чи розвиток студентом визначених навчальною програмою умінь, 

ставлень та навчальних результатів, наприклад зазначених у схемі. А відтак мають змінитися 
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підходи до конструювання і проведення навчальних занять. Від трансляції готових знань викладач 

має перейти до методів, які дозволяють студентові самостійно добувати знання у ході навчальної 

діяльності; формувати уміння їх застосовувати у різних ситуаціях, генерувати і продукувати ідеї 

або нові знання; висловлювати власну точку зору щодо певних процесів чи явищ тощо. 

Сьогодні навчальний заклад має стати найважливішим фактором формування нових 

сучасних життєвих установок особистості. Це   під силу лише тим викладачам, які здатні не тільки 

"завантажувати" пам’ять студентів, а й формувати їх компетентності, зокрема і інформаційно-

цифрової компетентності: 

Важливими умовами ефективного формування інформаційно-цифрової компетентності є 

готовність викладача до : 

• організаційні здібності викладача; 

• педагогічні вміння та майстерність викладача; 

• володіння комп’ютерною технікою та інформаційними технологіями викладачем; 

• готовність до самоосвіти та професійного росту викладача; 

• відкритість та комунікабельність викладача; 

• співробітництво викладача-студент, студент-викладач. 

Одним з провідних педагогічних шляхів формування інформаційно-цифрової компетентності 

студентів закладів освіти є застосування інформаційної технології навчання, але обов’язково 

логічно пов’язаної з іншими інноваційними технологіями або їх елементами (технологією 

критичного мислення, проектною технологією, технологією проблемного навчання тощо). 

Завдяки використанню інформаційної технології навчання, крім формування інформаційно-

цифрової компетентності на заняттях створюється певне науково-освітнє середовище, яке 

розвиває інтелектуальні та творчі здібності студентів, підвищує їх інтерес до вивчення навчальної 

дисципліни, формує інформаційну культуру, виховує почуття прекрасного, і, як наслідок, сприяє 

формуванню необхідних ключових і предметних компетентностей в цілому.  

Програми, які використовують у закладах освіти, поділяють на: 

Навчальні - скеровують навчання з огляду на наявні знання та здібності студентів, а також 

сприяють засвоєнню нової інформації; 

Діагностичні (тестові) - призначенні для діагностування, перевірки, оцінювання знань, умінь, 

здібностей 

Тренувальні - розраховані на повторення закріплення пройденого навчального матеріалу; 

Бази даних - сховища інформації з різних галузей знань, у яких за допомогою запитів на 

пошук знаходять необхідні відомості; 

Імітаційні - представляють певний аспект реальності за допомогою параметрів для вивчення 

його основних структурних чи функціональних характеристик; 

Моделюючі - відображають основні елементи і типи функцій, моделюють певну реальність; 

Програми типу "мікросвіт" - подібні до імітаційно- моделюючих, однак не відображають 

реальності, а створюють віртуальне навчальне середовище; 

Інструментальні програмні засоби - забезпечують виконання конкретних операцій, тобто 

оброблення тексту, складання таблиць, редагування графічної інформації. 

Інформаційні технологій навчання підчас викладання хімії у навчанні я застосовую на різних 

етапах заняття:  

 перевірка домашнього завдання: педагогічні програмні засоби, навчальна платформа 

Clastime; 

 мотивація навчальної діяльності: відеофрагменти, комп’ютерні анімації; 

 актуалізація опорних знань: хмари слів, ілюстрації; 

 вивчення нового матеріалу: педагогічні програмні засоби, мультимедійні презентації; 

 узагальнення і систематизація навчальних досягнень студентів: тестова програма tectw2, 

онлайн-ребуси, quizizz тести та вікторини, онлайн testedu; 

 підсумки заняття – Інтернет відео–емоція; 

 домашнє завдання - дистанційні курси. 

Отже, формування інформаційно-цифрової компетентності студентів на заняттях хімії 

забезпечує підготовку студентів до повноцінної життєдіяльності інформаційного суспільства. Для 



135 
 

ефективними шляхами формування інформаційно-цифрової компетентності у студентів, є 

застосування викладачем  таких інформаційних і цифрових технологій: 

- готовими програмними продуктами; 

- програмами MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher, Excel); 

- Інтернет-ресурсами, слідкувати за їх новинками; 

- соціальними сервісами Інтернету; 

- засобами зчитування та кодування інформації; 

- впроваджувати хмарні технології навчання; 

- користуватися Інтернет платформами для оцінювання результатів навчання тощо. 
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МАЙБУТНІМ УЧИТЕЛЯМ ПРИРОДОЗНАВСТВА  

ПРО ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО 

 

У програмі для загальноосвітніх закладів «Природознавство. 5 клас» серед основних завдань 

навчального предмета «Природознавство» зазначено «формування цілісної природничо-наукової 

картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини 

в ній; засвоєння та поглиблення знань про різноманіття об’єктів і явищ природи, зв’язок між 

явищами живої і неживої природи, зміни природного середовища під впливом людини» [1, с. 2]. 

Програма містить розділ «Всесвіт», під час вивчення якого учні мають набути знання про небесну 

сферу і небесні світила, зорі та сузір’я, галактики, Сонячну систему, астрономію як науку, 

видатних астрономів і дослідників космосу. Тому вчитель природознавства має бути ґрунтовно 

підготовлений до викладання цього матеріалу. 

Серед навчальних дисциплін, які вивчають майбутні вчителі біології та природознавства на 

факультеті природничої і фізико-математичної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка, важливе 

місце займає «Землезнавство і природа рідного краю». Ця дисципліна формує світогляд майбутніх 

педагогів, дає поняття про географічну оболонку Землі, про форму, розміри, внутрішню будову, 

походження і положення у світовому просторі нашої планети. Майбутні вчителі повинні розуміти 

головні закономірності процесів, що відбуваються у літосфері, атмосфері, гідросфері і біосфері, 

їхні взаємозв’язки, а також зв’язки з Космосом, Всесвітом. 

Розділ «Космічні впливи на географічну оболонку Землі» дає можливість студентам 

опанувати знаннями про Всесвіт, Галактику, Сонячну систему. Під час вивчення питання про 

внутрішню і зовнішню будову Сонця вони дізнаються, що одним із перших вчених, хто розробив 

основи теорії сонячної корони, детально вивчав її природу, був Йосип Самуїлович Шкловський. 

До практичного заняття з даної теми студенти отримують завдання підготувати інформацію про 

цього вченого. Під час пошуків вони з’ясовують, що цей всесвітньо відомий вчений, видатний 

астрофізик, член багатьох зарубіжних академій, засновник великої школи еволюційної 

астрофізики, автор праць про еволюцію зірок, про реліктове космічне випромінювання, про фізику 

міжзоряного середовища народився у далекому 1916 році у нашому місті. 

Опрацьовуючи книгу Й.С. Шкловського «Вселенная. Жизнь. Разум» майбутні вчителі 

природознавства дізнаються, що вченого цікавили також проблеми походження Сонячної системи 

і життя у Всесвіті. З навчальної дисципліни «Геологія з основами палеонтології», яка вивчається 

на першому курсі, студентам добре відомі гіпотези Канта і Лапласа, Джінса, Шмідта. Тому їх 

зацікавлює пояснення цих гіпотез Й.С. Шкловським. Особливу увагу студенти звертають на думки 

вченого про умови, необхідні для виникнення і розвитку життя на інших планетах, можливість 

життя на інших тілах Сонячної системи, прямих контактів між цивілізаціями різних планет, про 

виникнення і розвиток життя на Землі «от сине-зеленых водорослей до человека» [2, с. 154], а 

також на твердження вченого, що «…жизнь на любой подходящей планете… никогда не повторит 

развитие жизни на Земле. Не может быть и речи о «тиражировании» эволюции жизни во 

Вселенной» [2, с. 157]. 
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СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

БІОЛОГІЇ 

 

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів природничих 

дисциплін за останні роки набуває свого розвитку в працях вітчизняних науковців і методистів. 

Значущими в контексті нашого дослідження є наукові пошуки в галузі екологічної 

компетентності як складової фахової компетентності студентів (Я. Абсалямова, Н. Баюрко, 

Г. Бордовський, О. Герасимчук, О. Гуренкова, В. Лук’янова, О. Матеюк, Н. Олійник, 

Л. Титаренко, А. Хрипунова та ін.). 

Сучасні підходи до розуміння сутності екологічної компетентності майбутніх учителів: 

- категорія екологічної діяльності, яка формується в процесі професійної підготовки в 

закладі вищої освіти, пов’язана з екологічною свідомістю, екологічним мисленням та 

екологічними цінностями, що передбачають здатність фахівця мобілізувати свої знання й 

готовність реалізувати їх у конкретній екологічній ситуації (Я. Абсалямова, Н. Баюрко, 

В. Лук’янова, О. Рогова) [1, с. 7]; 

- інтегрований результат навчальної діяльності студентів, що формується передусім 

завдяки опануванню змісту дисциплін екологічного спрямування й набуттям досвіду 

використання екологічних знань у процесі вивчення предметів спеціального і професійного циклів 

(Н. Олійник, Л. Титаренко, Ю. Шапран) [3, с. 15]; 

- провідник екологічної культури у зміст професійної освіти, який забезпечує реалізацію 

особистісно-розвивальної функції у технології навчання, створює мотивацію для ціннісної 

орієнтації у навчальних конструктах (О. Гуренкова, Л. Лук’янова) [2, с. 23]; 

- складна система, що передбачає взаємодію з іншими системами, цілісну організацію 

екологічної освіти на базі наступності, неперервності, наскрізності, екоцентризму, етнотрадицій, 

етико-моральних цінностей, духовності (Н. Рідей, С. Толочко) [4, с 147]. 

Ми підходимо до розуміння сутності екологічної компетентності майбутніх учителів 

біології, спираючись на інтегративний підхід. Вважаємо, що екологічна компетентність - це 

інтегративна характеристика, що є системною цілісністю набутих екологічних цінностей, 

засвоєних екологічних знань, способів діяльності з вивчення і дослідження явищ, об’єктів і 

процесів навколишнього середовища, реалізації функцій екологічної освіти в професійній 

діяльності. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ 

 

У якості ефективних засобів розвитку інтересу до навчальної дисципліни прийнято 

використовувати такі прийоми, як логічні розминки, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, творчі 

завдання, ребуси, кросворди тощо. Застосування цих процесів залучення і мотивації отримало 

назву «гейміфікація освіти». Під гейміфікацією розуміють застосування ігрових методик в 

неігрових ситуаціях. Відповідно, провідними напрямами гейміфікації освіти можна вважати 

освітні ігри і застосування ігрових технік і методик (ігрової моделі, ігрового кодексу, ігрового 

матеріалу) з освітньою метою. 

Ефективність гейміфікації як нового способу організації навчання обґрунтовується її 

величезним педагогічним потенціалом. Застосування інструментарію комп'ютерних ігор в 

освітньому процесі, по-перше, посилює мотивацію суб'єкта приділяти більшу увагу освітній 

діяльності, по-друге, підтримує прихильність до вивчення предмета і, нарешті, підвищує 

ймовірність досягнення поставленої мети. Від інших ігрових практик (рольових, ділових ігор 

тощо) гейміфікація відрізняється не імітаційним характером активності: зберігаючи незмінним 

зміст освітньої діяльності, гейміфікація кардинально трансформує спосіб організації цієї 

діяльності і супроводжує весь освітній цикл. 

Гейміфікація проявляється у трьох формах: 1) змагання зі зрозумілими цілями та правилами 

як основна складова ігрової мотивації; 2) гра без переможця, яка приємна своїм процесом; 3) 

естетика, мета якої візуалізувати і зробити зрозумілими та приємними цілі, завдання, підвищити 

видимість результатів. 

Для запровадження гейміфікації у навчальний процес з фізики можна використовувати 

онлайн сервіси, наприклад, Kahoot! За допомогою нього можна створювати онлайн-вікторини, 

тести та опитування [2].  

Якщо ж говорити про сферу комп'ютерних та відеоігор, то у сучасному світі це окремий вид 

діяльності, який стрімко розвивається і використовує найновіші механізми і платформи, що дають 

неймовірні результати залучення аудиторії. Серед відомих ігрових додатків для вивчення фізики 

можемо назвати Snapshots of the Universe, Particulars, A Slower Speed of Light, Crayon Physics 

Deluxe, Algodoo, Newton’s Playground, Video Physics, Power Toy, iCircuit, Sixty Symbols, SimPHY. 
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РОЛЬ ХІМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ПІДГОТОВЦІ  

СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Підготовка сучасних фахівців для сільського господарства потребує ґрунтовних знань з 

фундаментальних дисциплін, зокрема хімії. Адже, оволодіння знаннями її основ сприяють: 

формуванню хімічної картини світу та наукового світогляду з проблем раціонального 

природокористування для подальшого свідомого використання досягнень хімічної науки при 

вирішенні практичних завдань, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом та технічним 

обслуговуванням машин й обладнання агропромислового виробництва, зниження його 

собівартості; розумінню процесів росту й розвитку рослин, фізіології мінерального живлення, 

процесів біогенної міграції елементів, хімічних аспектів заходів, спрямованих на покращення 

якості рослинної продукції та свідомого використання агрохімікатів і пестицидів, для підвищення 

продуктивності сільськогосподарського, лісового та садово-паркового виробництва; усвідомленню 

сутність хімічних процесів, що відбуваються у клінічно здоровому організмі та за патології тощо.  

Розуміючи важливість хімічної підготовки студентів, викладачі кафедри терапії, 

фармакології, клінічної діагностики та хімії виконують НДР за темою «Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі при вивченні хімічних дисциплін» (номер 

державної реєстрації 0116U007235). 

У дослідженні брали участь переважно майбутні бакалаври 1-го курсу факультетів: 

ветеринарної медицини, агротехнологій і природокористування, біолого-технологічного, 

будівельного, інженерно-технологічного, харчових технологій, план підготовки яких передбачає 

вивчення хімічних дисциплін.  

Ми розглядаємо професійну компетентність як інтегральну якість особистості, яка 

набувається в процесі навчання і розвивається під час професійної діяльності. Формування 

інтегральної компетентності забезпечують загальні та предметні компетентності, зокрема хімічні. 

У нашому дослідженні, враховано рекомендації Л.П. Величко і О.С. Заболоцької [1] і в 

інтегральних курсах «Хімія», «Біонеорганічна та аналітична хімія», «Неорганічна та основи 

аналітичної хімії», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Фізична, колоїдна та 

органічна хімія», «Харчова хімія» визначено узагальнені предметні компетентності. Для їх 

формування запропоновано методичну систему що є впорядкованою сукупністю взаємопов’язаних 

і взаємозумовлених методів, форм і засобів організації навчального процесу та проведення 

контролю, аналізу і корегування, спрямованих на підвищення ефективності навчання. Серед 

головних складових системи виділяємо науково обґрунтовану організацію навчального процесу; 

єдність і взаємозв’язок теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців; максимальну 

активність і достатню самостійність студентів у процесі навчання, поєднання індивідуальної та 

колективної роботи студентів. 

Отже, підготовка компетентних фахівців на сучасному етапі потребує певних інтеграційних 

процесів хімічних і фахових дисциплін Вважаємо, що професійноорієнтоване вивчення хімії 

студентами перших курсів аграрних спеціальностей підсилить мотивацію до вивчення дисциплін 

хімічного циклу та ефективність навчання, сприятиме формуванню інтеграційних знань, умінь і 

навичок та їх реалізації в практичній підготовці майбутніх фахівців.  
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УРАХУВАННЯ АСПЕКТУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Одним із завдань вищої школи є екологізація освітнього процесу як відповідь на недостатню 

готовність фахівців враховувати екологічні обмеження у процесі своєї діяльності через 

недостатність знань, котрі дають змогу гармонізувати діяльність з екологічними обмеженнями та 

недостатню сформованість природоохоронних цінностей як внутрішніх мотивів поведінки 

суб’єкта [1, c.5] Основним шляхом екологізації змістовного компоненту освіти є повніше 

розкриття екологічного потенціалу навчальних дисциплін через вкраплення знань про екологічні 

аспекти предмета вивчення в програму курсу та демонстрації визнання природоохоронних 

цінностей, пов’язаних з ним. 

В таблиці наведено деякі запропоновані доповнення робочої програми навчальної 

дисципліни «Вища математика», які допоможуть повніше розкрити її екологічний потенціал. 

Розділ (тема) Питання, які розкривають екологічний потенціал 

Матриці, визначники Матричний опис процесів використання природних 

ресурсів 

Системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь 

Дослідження систем стану екологічних об’єктів 

Криві другого порядку Дослідження оптимального розміщення об’єктів 

раціонального природокористування 

Функції однієї змінної Використання елементарних функцій в задачах 

раціонального природокористування 

Дослідження функції на 

екстремум 

Дослідження оптимального використання природних 

ресурсів 

Функції багатьох змінних Опис багатопараметричних екологічних проблем  

функціями багатьох змінних 

Диференціювання 

функції багатьох змінних 

Застосування методу найменших квадратів до побудови 

емпіричних функцій опису екологічних процесів 

Регресійні моделі в екології 

Диференціальні рівняння Використання диференціальних рівнянь 1-го порядку при 

дослідженні екологічних явищ (впливу буревію на ділянку 

лісу, моделювання стану довкілля) 

Задача про розпад радіоактивної речовини та її 

використання при моделюванні екологічної безпеки 

довкілля 

Дослідження диференціальних рівнянь І і ІІ порядків, які 

описують відтворення природних ресурсів 

Система двох диференціальних рівнянь як найпростіша 

математична модель екологічної рівноваги у природі 
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Випадкові величини Встановлення випадкових характеристик в моделюванні 

екологічних процесів 

Вибірковий метод Статистичний опис даних раціонального 

природокористування 

Кореляційний аналіз Побудова вибіркових рівнянь прямої лінії регресії на 

матеріалах охорони довкілля. 

Використання екологічного потенціалу дисципліни дає змогу забезпечити наскрізну 

екологічну підготовку впродовж усього періоду навчання. 
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ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ НА ЕКСТРЕМУМ 

 

Пошук реальних оптимальних норм чи показників ефективності економічної діяльності є, як 

правило, складною задачею і відноситься до екстремальних задач, в яких необхідно визначити 

максимум чи мінімум (екстремум) функції при визначених обмеженнях. Розв’язування 

екстремальної економічної задачі складається з побудови економіко-математичної моделі, 

підготовки інформації, отримання оптимального плану, економічного аналізу отриманих 

результатів і визначення можливостей їх практичного застосування. 

Досить багато прикладних задач зводяться до знаходження найбільшого чи найменшого 

значення певної величини, тобто до задач на екстремум [1, 2]. При цьому, як правило для їх 

розв’язання використовується апарат диференціального числення. Однак, відомо, що задачі на 

пошук  оптимального (екстремального) значення мають давню історію і розглядалися задовго до 

появи диференціального числення. Задачі на екстремум цікаві ще і тим, що, як правило, мають 

зв’язки з природою, фізикою, біологією, економікою тощо.  

Пропонується метод розв’язування оптимізаційних задач без застосування апарату 

диференціального числення.  

При цьому використовується дискримінант квадратного та кубічного рівнянь. Розглянуто 

функції, які зводяться до квадратних або кубічних рівнянь.  Показано ефективність 

запропонованого підходу до розв’язання деяких типів задач оптимізації. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Нова концепція початкової освіти, поряд з виконанням традиційних завдань, зобов’язує 

школу створити умови для різнобічного розвитку особистості дитини, її самоствердження та 

творчої самореалізації, формування людини з новим рівнем свідомості, яка володітиме новим 

мисленням, високою культурою життєвого самовизначення. Водночас усвідомлюватиме себе 

індивідуальністю, членом суспільства і представником людства. Така людина спроможна 

самостійно формувати цілі, знаходити оптимальні шляхи їх досягнення, брати на себе 

відповідальність за свої вчинки і діяльність, здатна до оцінки і самооцінки. 

Оцінюючи себе, людина спирається на різнобічні знання про навколишній світ і саму себе. 

Це вимагає певного підходу до сприйняття і розуміння цього аспекту. У дослідженнях А. 

Захарової, А. Петровського [4, с.214] самооцінка розглядається як ставлення людини до своїх 

можливостей, особистісних якостей і зовнішніх факторів. 

Успіх у вирішенні навчальних задач залежить не тільки від розумових здібностей учня, але й 

від її особистісних якостей. Засвоюючи у процесі навчання певні норми і цінності, школяр під 

впливом оцінних суджень учителів, однолітків розпочинає ставитися певним чином як до 

реальних результатів своєї навчальної діяльності, так і до самого себе як особистості. З  віком він з 

більшою мірою розрізняє свої справжні досягнення і те, чого він міг би досягти, володіючи 

певними особистісними якостями. У навчальному процесі формується установка на оцінку своїх 

можливостей – одного з основних компонентів самооцінки. 

Самооцінка є складним особистісним утворенням. У ній відбивається потреба дитини 

дізнатися про себе від інших, зростає власна активність, спрямована на усвідомлення своїх 

особистісних якостей. Вона включається у чисельну кількість зв’язків і відносин з усіма 

психічними утвореннями особистості і виступає важливим компонентом форм і видів її діяльності 

і спілкування  

Навчання математики в початковій школі має сприяти також розвитку інтелектуальної сфери 

особистості учня, а саме: пізнавальних інтересів, аналітичності розуму, уміння віднаходити 

оптимальне рішення. 

У сучасній швидкоплинній освіті соціально-економічний рівень початкової освіти залежить 

від результативності запровадження інноваційних технологій навчання, що ґрунтується на нових 

методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які 

розвивають діяльнісний підхід до навчання у початковій школі.  

Дослідники проблем педагогічної інноватики О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. 

Юсуфбекова та ін. намагаються співвідносити поняття нового у педагогіці з такими 

характеристиками, як прогресивне, позитивне, корисне, передове та сучасне. 

Мета статті полягає в тому, щоб розкрити поняття інноваційних технологій початкової 

освіти, розкрити основні методологічні вимоги, яким має відповідати будь-яка інноваційна 

технологія початкової освіти, зокрема, адаптація інтерактивного навчання, як ефективного 

способу здобуття знань учнями, до застосування на уроках математики у молодшому шкільному 

віці, та як умова формування самооцінки молодших школярів.  

Розглядаючи інноваційні технології, уточнимо поняття «інновація» та «педагогічна 

технологія» Слово «інновація» має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, 

введення нового. Інновація - навчання зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі 

навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, 

творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості [2; 9].  

У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати 

навчально-виховного процесу. Інновацію розглядають як процес і продукт цієї діяльності. Нині 

існує нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність. Отже, інноваційні технології як 
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процес – це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний 

процес від визначення його мети до очікуваних результатів.  

Розрізняють поняття новація, або новий спосіб та інновація, нововведення. 

Новація – це сам засіб (новий метод, методика, технологія, програма тощо), а інновація – 

процес його освоєння. Одні науковці (В Сластьонін, Л. Подимова) вважають інновації 

комплексним процесом створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в 

галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень. [2; 23].  

Інші заперечують, що інновації не можуть зводитись до створення засобів. Так, М. Ігнатенко 

вважає, що інновації – це ідеї, і процеси, і засоби, і результати, взяті в якості якісного 

вдосконалення педагогічної системи.  

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність 

якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему. 

Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і 

вдосконалення використовуваних раніше педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової 

спрямованості. [3 c.2-6.]. 

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, 

навичок, здібностей. Впровадження інновацій у початковій школі неможливе без педагога-

дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, 

сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій.  

На сьогоднішній день у системі початкової освіти особливо актуальним є впровадження 

інноваційних методів навчання, яке здійснюється за такими напрямками: демократизація 

навчального процесу. забезпечення автономії учнів у навчанні. суттєва зміна ролі вчителя у 

навчальному процесі. впровадження так званого кооперативного навчання. індивідуалізація 

навчального процесу. інформатизації навчального процесу. інтенсифікація навчального процесу та 

максимальна активізація студентів у ньому. використання проблемного підходу до навчання. 

Одним із таких методів, який набуває особливого поширення у початковій загальноосвітній 

школі, є метод навчальних проєктів - самостійна діяльність учнів (індивідуальна, парна, групова), 

що передбачає сукупність певних дій, документів, текстів з метою розв'язання деякої проблеми з 

отриманням кінцевого результату практично важливого для учасників проєкту (якщо це 

теоретична проблема, то пропонується конкретне її розв'язання, якщо практична - конкретний 

результат, готовий до впровадження). 

Даний метод передбачає гуманізацію, демократизацію та реалізацію впровадження 

індивідуалізації навчального процесу; сприяє інтелектуальному розвитку учнів; виробленню 

дослідницьких, творчих, пізнавальних навичок; критичного мислення [1]. 

Значна кількість основних методичних інновацій у математиці пов'язана сьогодні із 

застосуванням інтерактивних методів навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає 

досить часто використання наочних прикладів та демонстрації певних процесів, що практично не 

можливо (або займає багато часу підготовка – побудова на дошці фігури) без використання 

демонстраційного екрану. 

Саме демонстрація процесу вирішення задачі (процес побудови схем) спростить сприйняття 

учнями матеріалу і призведе до кращого засвоєння, а також звільнить вчителя від рутинної роботи 

по побудові складних фігур, і т.д. (що потребує додаткового часу).  

Інтерактивне навчання, при правильному застосуванні, робить можливим різко збільшити 

процент засвоєння матеріалу, оскільки запам’ятовування відбувається не лише через 

«зазубрювання» правил та формул, а й в значній мірі завдяки зоровій пам’яті та використанні 

аналогій із оточуючими речами. Однією з важливих функцій вчителя є ефективне керування 

процесом розвитку учнів. Щоб здійснювати таке керівництво, учитель повинен мати об’єктивну 

інформацію стосовно рівня навчальних досягнень учнів. Використання сучасних інформаційних 

технологій, зокрема персонального комп’ютера, дає можливість інтенсифікувати процес 

оцінювання знань учнів, зробити його більше систематичним, оперативним [5].  

Інтерактивне навчання у початковій школі може відбуватися : у парах (2 учні); у групках (3-4 

учні); у малих групах (5-7 учнів) разом з учителем. Враховуючи вікові психологічні особливості 

дітей молодшого шкільного віку, що не всі інтерактивні технології можна використовувати 



145 
 

одночасно. На даному етапі можна застосовувати принцип послідовності та поступово переходити 

від простих до складних технологій. На нашу думку, у 1 класі доцільно використовувати такі 

інтерактивні технології : «Робота в парах», «Знайди когось», «Мікрофон», «Незакінчене речення». 

У 2 класі : «Робота в малих групах», «Карусель». У 3-4 класах : «Мозаїка», «Проект», «Прес», 

«Дерево рішень», «Шкала думок» та ін. [6].  

Інтерактивні технології можуть використовуватися майже на всіх структурних етапах уроку 

математики в початкових класах, як під час перевірки домашнього завдання, так і під час 

узагальнення та систематизації знань. 

Таким чином, застосування цієї технології є надання учням можливості під час уроків 

навчання формулювати та висловлювати свою думку. Можна стверджувати, що включення дітей у 

різні види діяльності, а саме навчальну, суспільно корисну, виконання рольових функцій сприяє 

становленню нормальної адекватної самооцінки і є соціокультурним процесом, який передбачає 

систематичність та послідовність. Так одним з найважливіших стратегічних завдань на 

сьогоднішньому етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів 

на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання можливе за умови зміни 

педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання у початковій школі. 
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Рис.1. Динамічна модель 
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ЕВРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ – ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Одним із інноваційних підходів у навчанні математики є евристичний. Його використання 

передбачає активну пізнавальну діяльність учнів. При цьому роль учителя полягає в 

конструюванні пізнавального завдання, виділенні в ньому етапів, які учні мають виконати 

самостійно. В сучасних реаліях, організація евристичної діяльності учнів на уроках математики 

нерозривно пов’язана з використанням ІКТ, що сприяє якісній візуалізації навчального матеріалу, 

посиленню мотивації навчання, поглибленню міжпредметних зв’язків [1, c. 96], формуванню в 

учнів таких ключових компетентностей як математична та інформаційно-цифрова. 

Наведемо приклад організації евристичної діяльності на уроці з математики в 10 класі під час 

вивчення теми «Похідна функції та її застосування». На етапі формування в учнів поняття про 

геометричний зміст похідної вчитель пропонує учням 

розглянути динамічне креслення, створене в 

математичному додатку GeoGebra. 

Динамічна модель (рис.1) містить графік функції 

f(x)=x3-3x2+1 та дотичної до неї в точці А – g(x). Точка А 

рухається по графіку кривої f(x), при цьому змінюється 

положення дотичної та, відповідно, її рівняння. 

Завдання, яке ставиться перед учнями: 

«Користуючись запропонованою моделлю, складіть 

таблицю значень похідної функції y=x3-3x2+1 в точках -

1; 0; 1; 2; 3. Доповніть отриману таблицю рівняннями 

дотичних в кожній із заданих точок. Зробіть висновки». 

Під час виконання завдання учні можуть 

працювати самостійно, користуючись власними 

мобільними телефонами (концепція BYOD), або в 

групах. Результат їхньої роботи може мати наступний вигляд: 

х0 -1 0 1 2 3 

f'(x0) 9 0 -3 0 9 

Рівняння 

дотичної 

y=9x+6 y=0x+1 y=-3x+2 y=0x-3 y=9x-26 

Висновок, до якого мають дійти учні самостійно: f'(x0) = k або кутовий коефіцієнт дотичної 

дорівнює значенню похідної в точці дотику. Окрім того, бажано, щоб учні пригадали, що кутовий 

коефіцієнт є значенням тангенса кута нахилу прямої з додатним напрямом осі абсцис. Це 

дозволить зробити наступне узагальнення: f'(x0) = k = tgα. 

Роботу з даною моделлю можна продовжувати і на етапі формування поняття «екстремуму 

функції», дослідженні умов монотонності функції тощо. Для цього учням пропонується 

проаналізувати значення похідної в конкретних точках чи на проміжках. У класах із профільним 

рівнем вивчення математики доречним буде створення учнями власних динамічних моделей, у 

якості проєктів чи творчих завдань.  

Загалом, евристична діяльність на уроках математики: надає можливість учням створювати 

знання та освітню продукцію; формує в них здатності до глибокого аналізу, узагальнень та 

систематизації; сприяє розвитку вміння формулювати правильні умовиводи; забезпечує 

наступність в навчанні математики; реалізує особистісно зорієнтований та компетентнісний 

підходи. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧОГО ЦИКЛУ 

 

Реформування шкільної освіти, її орієнтація на розвиток ключових компетентностей вимагає 

пошуку інноваційних форм організації навчання учнів на усіх щаблях шкільної освіти. Результати 

останнього міжнародного моніторингового дослідження PISA спонукають українське освітнє 

товариство особливо активізувати впровадження інноваційних форм та засобів навчання 

предметів природничо-математичного циклу.  

Прагнення забезпечити перехід від «підтримуючої» до «випереджальної» інноваційної освіти 

на основі єдності її природничо-математичної і гуманітарної складових, надання учням досвіду 

вирішення дорослих життєвих компетентнісних завдань тісно і прямо пов’язано із завданнями  

диференціації навчання всіх базових предметів і математики,  і фізики  зокрема. 

Питанням пошуку та впровадження інновацій у вищій та шкільній освіті присвячені розвідки 

І.А. Акуленко, В.В. Ачкана, В.Г. Бевз, К.В. Завалко, Н.В. Зарічанської, Н.В. Кугай та ін. Не 

зважаючи на значні теоретичні напрацювання, питання розробки й впровадження у навчальний 

процес закладів загальної середньої освіти конкретних інноваційних форм і засобів організації 

навчання потребує додаткових досліджень  

Метою доповіді є представлення методичної розробки інноваційної форми організації 

навчання предметів природничо-математичного циклу  «Безпредметний день».   

Під педагогічною інновацією будемо розуміти новий (або удосконалений) педагогічний 

продукт, що впроваджується у навчально-виховний процес (концепції, теорії, системи, моделі, 

методики, технології, методи, прийоми тощо) та стимулює його розвиток [1]. 

До видів інноваційних форм навчання доцільно віднести «перевернуте навчання», бінарні та 

інтегровані уроки, уроки на основі ситуаційного аналізу, віртуальні екскурсії, уроки із 

використанням технології змішаного навчання, навчання на основі «безпредметного дня» тощо.  

«Безпредметний день» як дидактична інновація в освіті дає змогу  подолати розрив між 

існуючою освітньою практикою й новими вимогами до результатів навчання. Суть інноваційної  

структури навчально-виховного процесу є метапредметним, формує в учнів дослідницький досвід, 

реалізує компетентнісно зорієнтовані завдання міжнародного математичного дослідження PISA: 

відтворення – пряме застосування в знайомій ситуації стандартних прийомів і відомих алгоритмів; 

встановлення зв’язків – репродуктивна діяльність для розв’язування завдань, які хоч і не є типові, 

але знайомі дітям; міркування – інтуїція, мислення, творчість, самостійна розробка алгоритму 

розв’язання. 

Найкраще формування ключових компетентностей учнів здійснюється у ситуації 

багатофакторної невизначеності, непередбачуваності. «Безпредметний день» дає змогу занурити 

школярів у таку ситуацію. 

Виконуючи спеціальні, розроблені заздалегідь учителями-переметниками комплексні 

завдання для виконання проєкту, учні застосовують знання, отримані на уроках предметів 

природничо-математичного циклу, для вирішення повсякденних життєвих ситуацій. Діти 

отримають завдання, які дають змогу приміряти на себе різні соціальні ролі, вони також 

допомагають профорієнтувати школярів, наприклад, директором школи, мером міста, 

засновником Старт-апу, винахідником, екологом, ПР-менеджером, міжнародним перекладачем, 

бухгалтером або керівником власної туристичної фірми. Школярі самостійно освоюють всі 

аспекти запропонованого завдання, використовуючи міжпредметні зв’язки, будуючи власні шляхи 

розвитку. 

Учитель-предметник у цій структурі отримує спочатку роль розробника завдання для учнів 

на основі отриманих раніше традиційних  теоретичних і практичних знань. А під час виконання 

завдання - роль ментора, який буде відповідати на поставлені учнями уточнюючи запитання та, за 

необхідністю, консультувати їх. Наприклад, «Безпредметний день» для учнів 7-х класів, яким 

поставлено завдання розробити проєкт «Вражаюча шкільна ділянка». Учні повинні запропонувати 
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ідеї, що можна зробити з ділянкою біля школи та вирішити такі супутні проблеми: знайти розміри 

ділянки та огорожі без рулетки, дізнатись, які рослини підходять для цієї міні екосистеми, 

підрахувати витрати на закупівлю рослин та фарбу. На допомогу учням, в ролі менторів, 

виступають учителі таких предметів: математика, фізика, біологія, географія.  

Висновки. Інноваційні форми навчання є перспективними й ефективними, при цьому їх 

доцільно поєднувати із класичною поурочною формою навчання. Під час класичних уроків учні 

мають змогу здобувати базові програмові знання, а у процесі інноваційних форм навчання вчаться 

застосовувати їх у нових ситуаціях, наближених до реального життя. В школярів зростає 

зацікавленість та стійка мотивація до навчання. 
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ГРУПОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТОХАСТИКИ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ З КНР 

 

У процесі пошуку шляхів забезпечення ефективності процесу навчання зі стохастики 

здобувачів-іноземців з КНР освітньо-наукового рівня ми виходили з таких теоретичних положень: 

– як відомо, ефективність навчання зумовлюється вибором форм його організації і, якщо 

навчальне заняття з дисциплін природничо-математичного циклу проводиться в формі 

практикуму, за таких умов перевага надається груповим формам організації навчальної-

пізнавальної діяльності здобувачів (Ю. Бабанський, Х. Лійметс, І. Чередов та ін.); 

– у вищій школі саме групові форми організації навчальної діяльності за своїм змістом і 

структурою найближчі до майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти, що надає 

цим формам професійного значення як фактору формування й розвитку професійних знань, умінь, 

навичок та якостей особистості (Н. Савельєва); 

– за умов використання групових форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів, що передбачає їхнє конструктивне співробітництво задля перетворення в активних 

суб’єктів власного учіння, особистість того, хто навчається, є вільною у виборі, прийнятті рішень, 

прагне до проявів самостійності та відповідальності, до саморозвитку, що їй притаманні як 

потенційні (К. Роджерс); 

В організації групової діяльності китайських здобувачів, що розглядається нами як засіб 

оптимізації навчального процесу, спрямований на підвищення їхньої компетентності зі 

стохастики, ми виходили з того, що у дослідженнях В. Загвязинського, Х. Лійметса, Р. Немова, 

О. Пєхоти, Н. Савельєвої, І.Чередова, О.Ярошенко та багатьох інших учених доведено, що групова 

робота сприяє ефективному розв’язанню проблеми формування особистості здобувача як суб’єкта 

освітнього процесу [1]. 

Отже, наведені вище міркування вказують на доцільність застосування групових форм 

організації навчальної діяльності китайських здобувачів освітньо-наукового рівня у процесі їхньої 

підготовки до вивчення стохастики. 

Услід за Н. Савельєвою, під груповою формою організації навчальної діяльності здобувачів 

розуміємо таку, що вимагає поділ академгрупи на мікрогрупи з 2-5 осіб і передбачає безпосередню 

взаємодію, спільну діяльність здобувачів у мікрогрупах [2]. 

Викладач, за умови організації навчальної діяльності у груповій формі, має враховувати в 

процесі розподілу на групи індивідуальні особливості здобувачів, регулювати міру допомоги 

мікрогрупам у розв’язуванні задач. 

Ураховуючи мету, беручи до уваги завдання і специфіку процесу навчання стохастики 

китайських здобувачів, в проведеному дослідженні обирався постійний протягом півріччя варіант 

мікрогруп здобувачів освітньо-наукового рівня у кількості 4 осіб. Організація групової роботи на 

практичних заняттях зі стохастики здійснювалась за напрямами: робота гетерогенних груп, 

гомогенних груп (з лідером та без лідера), парна робота. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ У НАВЧАННІ 

СТОХАСТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ З КНР 

 

Проблема педагогічної підтримки здобувачів з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти у 

вивченні стохастики з метою оволодіння математичними методами обробки результатів 

педагогічних досліджень є вельми актуальною, оскільки відсутність спеціальних досліджень та 

низький рівень практичного розв’язання даної проблеми зумовлює потребу в її розробці 

педагогічною наукою і практикою. 

З урахуванням сучасних досліджень (О. Газман, С. Золотухіна, О.Попова та інші) педагогічну 

підтримку китайських здобувачів освітньо-наукового рівня в педагогічному ЗВО визначаємо як 

дидактично цілеспрямовану діяльність компетентних педагогів з надання превентивної, 

оперативної, дозованої допомоги здобувачам у розв’язанні їхніх індивідуальних проблем у 

навчанні, спілкуванні, професійному самовизначенні [1]. 

Услід за В. Лозовою педагогічну технологію розглядаємо як чітке наукове проєктування й 

відтворення гарантуючих успіх педагогічних дій, що передбачає визначення цілей, змісту, засобів, 

методів, форм навчання, алгоритму діяльності суб’єктів освітнього процесу; задовольняє вимогам 

концептуальності, системності, керованості, ефективності, відтворюваності; характеризується 

розділенням процесу навчання на етапи; координованим виконанням дій для досягнення мети; 

однозначністю включених у технологію процедур, операцій, спрямованих на результат, 

адекватний поставленій меті [2, 3]. 

Під технологією надання педагогічної підтримки здобувачам з КНР освітньо-наукового 

рівня вищої освіти у вивченні стохастики з метою оволодіння математичними методами обробки 

результатів педагогічних досліджень ми розуміємо особистісно-орієнтовану технологію, 

спрямовану на підвищення рівнів навчальних можливостей здобувачів за рахунок надання 

адекватної допомоги, що забезпечує навчання кожного здобувача в зоні найближчого розвитку і 

передбачає: 

– визначення діагностичних засобів, а саме критеріїв, рівнів, методик для збору інформації 

про здобувачів, подальшого розподілу здобувачів на мікрогрупи і корегування їх складом; 

– діагностику навчальних можливостей здобувачів (оцінювання результатів тестів, 

самостійних, контрольних робіт за допомогою анкет, педспостережень тощо); групування 

здобувачів з урахуванням результатів вивчення їхніх індивідуальних особливостей та 

особистісних відносин; 

– організацію педпідтримки у відповідності до особливостей мікрогруп здобувачів з боку 

викладача, здобувачів-консультантів. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

З давніх часів математика  «вбирала» в себе багаторічний досвід науково-навчальних робіт, 

досліджень і розробки нових формул. У сучасному світі, в умовах інформаційного середовища 

(адже ми живемо в столітті інформаційних технологій) все більшої актуальності набувають якість 

освіти, зокрема і середньої. 

На даний момент в освіті застосовують найрізноманітніші педагогічні інновації. Можна 

виокремити такі найхарактерніші інноваційні технології: інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ) в предметному навчанні; особистісно орієнтовані технології у викладанні предмету; 

інформаційно-аналітичне забезпечення навчального процесу та управління якістю освіти студента; 

дидактичні технології як умова розвитку навчального процесу. 

Сучасне уявлення про якісну освіту включає як необхідний елемент вільне володіння 

інформаційними технологіями. Наразі існує цілий ряд методів, які пропонуються застосовувати в 

процесі навчання у навчальних закладах крім традиційних форм проведення лекцій та практичних 

занять: це тренінг, дебати, кейс-стаді, ділова гра, круглий стіл, мозковий штурм і інші прийоми [1, 

с.11] 

Висновки з доповіді Національної комісії США з викладання математики і природничих 

наук у ХХІ ст., створеної з ініціативи Міністерства освіти США: «Наші діти втрачають здатність 

відповідати і реагувати не тільки на проблеми, вже пред'являються 21-м сторіччям, але і на його 

потенціал в цілому. Ми втрачаємо можливість зберегти інтерес нашої 

молоді до природничо-наукових і математичних знань. Ми не націлюємо їх на той рівень 

компетентності, який буде їм необхідний, щоб продуктивно жити і працювати »[3, с. 210]. Так, 

наприклад, одним з найпопулярніших інтерактивних методів організації професійної підготовки в 

закордонних вишах є кейс-метод [2, с.49]. Саме на посилення інтерактивної складової традиційних 

форм викладання – лекції та практичного заняття – і потрібно звернути увагу в першу чергу при 

вивченні дисциплін математичного циклу. Для цього необхідно позбавлятися від чисто 

монологічного характеру викладу, активніше залучаючи студентів в обговорення деталей 

доведення або способу розв’язання задачі, а також застосовуючи для проведення практичних 

занять технологію рівневої диференціації. З усіх сучасних освітніх методик, перерахованих вище, 

в найбільшій мірі для вивчення окремих математичних питань підходить, мабуть, метод 

«мозкового штурму», коли учні  не тільки набувають нових математичних знань, а й творчо беруть 

участь у вирішенні поставлених перед ними математичних питань. При цьому пасивне 

споживання знань замінюється активною участю в освоєнні нової теми.  

Практичне застосування методу мозкового штурму для вивчення математики стикається в 

дійсності з об'єктивними труднощами, в першу чергу, з нерозробленістю методичної бази, а також 

з недостатньо високим рівнем володіння учнями  шкільним курсом математики.  

Також, якщо використання в викладанні математики деяких сучасних освітніх технологій 

або їх елементів було б вельми корисно, то застосування інших з них може принести істотної 

шкоди. Перш за все це відноситься до тестування, якщо його використовувати як єдину форму 

контролю знань учнів з математики. Взагалі, будь-які форми проведення контролю в 

електронному вигляді суттєво звужують область математичних знань і, як наслідок, область 

досліджуваних знань.  

Таким чином, найефективнішим в даний час є поєднання традиційних форм навчання та 

інноваційних технологій в процесі навчання математики. Вони прекрасно доповнюють один 

одного, дозволяючи максимально реалізовувати здібності учнів до самостійного навчання і значно 

підвищувати ефективність роботи викладача. 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ 

 

Переведення шкіл на дистанційне навчання у зв’язку із поширенням коронавірусу призвело 

до того, що заклади освіти, вчителі, учні та їх батьки зіткнулися із великою кількістю проблем. 

Зокрема, це: 

1. Відсутність або ненадійність мережі Інтернет. 

2. Відсутність у вчителів та учнів відповідних технічних засобів навчання і програмного 

забезпечення. 

3. Недостатній рівень розвитку у вчителів та  учнів цифрової компетентності, яка 

унеможливлює вирішення завдань освітнього процесу [2, с.30]. 

4. Неготовність учнів до самоорганізації та самоосвіти. 

Якщо розглядати цифрову компетентність за  показником «інформаційні навички (рівень 

вище базових навичок)» в  розрізі регіонів України, то найменший відсоток (70,4%) 

спостерігається в Східному регіоні, а найбільший (81,5% ) – в Південному [2, с.34]. А для 

організації як дистанційного, так і змішаного навчання потрібні відповідна технічна, програмна 

оснащеність та певні уміння і навички роботи з ними всіх учасників освітнього процесу.  

Розглянемо на прикладі застосування програми Microsoft Teams організацію освітнього 

процесу. 

Teams – основний клієнт інтелектуальних 

комунікацій в Microsoft 365 і Office 365. Дана 

програма є безкоштовною для освітніх закладів 

України та має високий ступінь захисту інформації. 

[1]. 

Для роботи під час змішаного навчання 

безкоштовна версія Teams має багато зручних 

можливостей, зокрема: 

 Чат і пошук спрощує спілкування між усіма учасниками освітнього процесу, не потребує 

додаткових відомостей: пошти, номеру телефону і т.ін. Достатньо ввести в пошуковий рядок 

(Рис.1) лише прізвище та ім’я того, кого Ви шукаєте. 

 Віртуальні наради надають можливість планувати 
або проводити миттєві уроки (Рис.2) без додаткових 

посилань та з досить великою кількістю учнів. Достатньо 

створити команду, додати учасників та запланувати 

нараду. Даний урок синхронізується з календарем учня і 

виступає в якості нагадування.  

 Командне файлове сховище (Рис.3) надає можливість зберігати, переглядати, редагувати, 
створювати файли та папки. Під час змішаного навчання таке 

сховище доцільно використовувати, як спосіб систематизації 

контенту уроків та додаткової літератури. Папки та файли 

доступні з будь-якого пристрою та для будь-якого учня даного 

класу. Об’єм такого командного сховища – 10 ГБ. 

 Завдання та оцінки надають можливість вчителю 
збирати, перевіряти, коментувати домашні завдання та 

виставляти оцінки. Результати систематизуються в 

електронному журналі (рис.4), що є зручним в умовах 

карантину як для вчителя, так і для учня та його батьків. Учень 

отримує фітбек від вчителя так, як і на уроці.  

Рис.2 Планування онлайн уроку 

Рис.1 Рядок пошуку для чату 

Рис.3 Командне сховище 
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Microsoft Teams дозволяє вчителю та учню в умовах адаптивного карантину співпрацювати, 

не припиняючи процес навчання. Дана програма містить великий арсенал інструментів в одному 

місці, інтегрується з багатьма іншими додатками (Рис.5), за допомогою яких дистанційне навчання 

є продовженням очного.  Та, перш за все, Teams – це безпечне середовище для співпраці усіх 

учасників освітнього процесу, що є однією із головних вимог сьогодення. 
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Рис.4 Електронний журнал Рис.5 Додатки які інтегруються в Teams 
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МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМИХ КОЕФІЦІЄНТІВ У РОЗКЛАДІ ДРОБОВО-

РАЦІОНАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НА ЕЛЕМЕНТАРНІ ДРОБИ 

 

Під час знаходження невизначених інтегралів дробово-раціональних функцій виникає 

необхідність у розкладанні підінтегральної функції на суму елементарних дроіви. А це приводить 

до розв’язування систем лінійних рівнянь. Виявляється, якщо знаменник такої функції 

розкладається в добуток лінійних множників, обчислити невідомі коефіцієнти можна набагато 

швидше і простіше. 

Продемонструємо це на прикладі. 
𝑥2−4𝑥−1

(𝑥+1)(𝑥−3)(𝑥+2)
=

𝐴

𝑥+1
+

𝐵

𝑥−3
+

𝐶

𝑥+2
                                 (1) 

Далі ми повинні звести дроби до спільного знаменника і порівняти чисельники отриманих 

дробів. 

𝑥2 − 4𝑥 − 1

(𝑥 + 1)(𝑥 − 3)(𝑥 + 2)
=
𝐴(𝑥 − 3)(𝑥 + 2)+𝐵(𝑥 + 1)(𝑥 + 2)+ 𝐶(𝑥+ 1)(𝑥 − 3)

(𝑥 + 1)(𝑥 − 3)(𝑥 + 2)
 

Маємо систему рівнянь: 

{
𝐴 + 𝐵+ 𝐶 = 1

−𝐴+ 3𝐵 − 2𝐶 = −4
−6𝐴+ 2𝐵 − 3𝐶 = −1

 

Розв’язок якої є: А = −1, В = −
1

5
, С = 11/5. 

До цього ж розв’язку можна прийти швидше. При цьому враховується таке. 

Помножимо розклад (1) на (х+1): 

𝑥2 − 4𝑥 − 1

(𝑥 − 3)(𝑥 + 2)
= А+

𝐵(х + 1)

𝑥 − 3
+
𝐶(х + 1)

𝑥 + 2
 

Якщо тепер обчислити значення отриманого виразу для х=-1 (тобто корінь рівняння х+1=0 

(даний вираз розташований під А у розкладі)), то справа залишиться лише невідомий коефіцієнт А 

і ми його легко можемо обчислити: 

𝑥 = −1: 𝐴 =
(−1)2−4(−1)−1

(−1−3)(−1+2)
=

1+4−1

−4
= −1. 

Міркуючи аналогічно, знаходимо коефіцієнти В і С: 

𝑥 = 3: 𝐵 =
(3)2 − 4(3) − 1

(3 + 1)(3 + 2)
=
9 − 12 − 1

4 ∗ 5
=
−1

5
 

𝑥 = −2: 𝐶 =
(−2)2−4(−2)−1

(−2+1)(−2−3)
=

4+8−1

5
=

11

5
. 

Цей спосіб можна використовувати за умови, що один із дійсних коренів многочлена, що 

розташований у знаменнику, є двократним. Але міркування дещо зміняться. 

Покажемо це на прикладі. 
3𝑥−5

(𝑥+1)(𝑥+2)2
=

𝐴

𝑥+1
+

𝐵

𝑥+2
+

𝐶

(𝑥+2)2
                                     (2) 

Міркуючи аналогічно як у попередньому прикладі, ми можемо обчислити коефіцієнти А і С, 

безпосередньо підставивши спочатку х=-1, а потім х=-2 у відповідні вирази: 

𝑥 = −1: 𝐴 =
3(−1) − 5

(−1 + 2)2
= −8 

𝑥 = −2: 𝐶 =
3(−2) − 5

(−2 + 1)
= 11 

Для того, щоб обчислити коефіцієнт В, необхідно у розклад (2), де вже відомі А і С, замість х 

підставити будь-яке число, що не перетворює знаменник у нуль, простішим є  х = 0: 

𝑥 = 0: 
3 ∗ 0 − 5

(0 + 1)(0 + 2)2
=

−8

0 + 1
+

𝐵

0 + 2
+

11

(0 + 2)2
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−5

4
=
−8

1
+
𝐵

2
+
11

4
 

𝐵

2
=

−5

4
−
11

4
+ 8, 𝐵 = 8. 

Отже, 
3𝑥 − 5

(𝑥 + 1)(𝑥 + 2)2
=

−8

𝑥 + 1
+

8

𝑥 + 2
+

11

(𝑥 + 2)2
 

Цей метод працює і за умови, що у розкладі знаменника є вираз 𝑥2+ 1. Тоді необхідно 

обчислювати значення при х = і, причому дійсна частина отриманого числа буде дорівнювати 

коефіцієнту, який не множиться на змінну х у розкладі. Наприклад. 
1

(𝑥 + 2)(𝑥 − 3)(𝑥2 + 1)
=

𝐴

𝑥 + 2
+

𝐵

𝑥 − 3
+
𝐶𝑥 +𝐷

𝑥2 + 1
 

𝑥 = −2: 𝐴 =
1

−25
;  𝑥 = 3: 𝐵 =

1

50
 

𝑥 = 𝑖: 
1

(𝑖 + 2)(𝑖 − 3)
=

1

−7 − 𝑖
=

−7 + 𝑖

(−7 − 𝑖)(−7 + 𝑖)
=
−7 + 𝑖

50
, 𝐶 =

1

50
, 𝐷 =

−7

50
. 

Якщо знаходити коефіцієнти за традиційною методикою, то ми приходимо до необхідності 

розв’язати систему рівнянь:  

{

𝐴 + 𝐵+ 𝐶 = 0
−3𝐴 + 2𝐵− 𝐶+𝐷 = 0
𝐴+ 𝐵− 6𝐶−𝐷 = 0
−3𝐴+ 2𝐵 − 6𝐷 = 1

, 

розв’язавши яку приходимо до того ж результату. 

Враховуючи простоту розглянутого методу, вважаємо доречним познайомити студентів з 

ним. Але необхідно підкреслити обмеженість його використання. 

 

Література 
1. https://www.youtube.com/watch?v=fgPviiv_oZs 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fgPviiv_oZs
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ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ЯК СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ МАТЕМАТИКИ У РОБОЧИЙ 

ІНСТРУМЕНТ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

 

На етапі постіндустріального розвитку суспільства відтворення і подальше вдосконалення 

людського потенціалу, який, перш за все, визначається рівнем освіти в країні, набувають 

стратегічного значення. У зв’язку з цим виникають потреби у пошуку шляхів удосконалення 

освітнього процесу, застосуванні інноваційних технологій для підвищення ефективності навчання. 

Особливо це стосується вивчення природничо-математичних дисциплін. Саме з потребами у 

змінах пов’язане те, що життя вищої школи в останні десятиріччя можна охарактеризувати як час 

реформування тих чи інших сторін її діяльності.  При цьому суттєвих змін зазнають як кінцева 

мета навчання, так і методи, завдяки яким ця мета досягається.  

У роботі на прикладі викладання дисциплін математичного спрямування наведено 

результати досвіду щодо імплементації методики дизайн-мислення в процесі підготовки фахівців 

у галузі економіки й менеджменту.   

Однією з найважливіших потреб часу є вміння здійснювати управління, яке орієнтовано на 

інноваційні перетворення. Термін “дизайн“ (design) у цьому контексті слід розуміти як 

“створювання“, “конструювання“, а дизайн-мислення (design thinking) розглядається як методика, 

що орієнтована на кінцевий продукт пізнання, на командну співпрацю щодо визначення 

інноваційних рішень для досягнення стратегічної та/або тактичної мети дослідження. Велика 

кількість публікацій присвячена взаємозв’язку між дизайн-мисленням, інноваціями та 

ефективністю бізнеса [1]. Наприклад, такі провідні компанії як Apple, Google, IDEO широко 

використовують моделі, що були розроблені завдяки дизайн-мисленню. Для освіти як бізнесу [2] 

дизайн-мислення доцільно застосовувати для дослідження потреб людей різного віку, зважаючи 

на сучасну концепцію “Навчання протягом усього життя“ (Life Long Learning). Дизайн-мислення 

також знайшло своє місце і у сфері HR-діяльності як метод аналізу якості людського потенціалу, 

оскільки здатність працівника до творчості вважається ключовим фактором зростання 

ефективності компанії. Отже, майбутньому менеджеру треба бути готовим до перевірки здатності 

до дизайн-мислення ще на етапі влаштування на роботу. 

У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця для 

розвитку у студентів здатності до креативного мислення під час викладання дисциплін 

економічного циклу традиційно використовують такі форми активізації навчання, як дебати, 

ділові ігри, кейси тощо. Поряд з цим застосування дизайн-мислення при вивченні таких базових 

дисциплін математичного спрямування, як “Дослідження операцій” та “Економетрика”, 

дозволяють студентові краще розуміти, як саме можна  реалізовувати набуті знання з цих 

дисциплін для розв’язання реальних проблем керування економічними процесами.       

 Отже, хоча дизайн-мислення насамперед знаходить своє застосування як методика бізнес-

тренінгів, його доцільно використовувати і у загальному освітньому процесі, оскільки навіть при 

вивченні таких фундаментальних дисциплін, як математика, метою навчання є не стільки сам 

процес (хоча навчити навчатися є однією із задач освіти), скільки кінцевий результат, тобто 

здатність застосовувати набуті знання у подальшій професійній діяльності.            
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ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ В КЛАСАХ З 

ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ 

  

 Прикладну спрямованість розглядають як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. У значній кількості досліджень увага приділяється комплексному використанню 

прикладних задач, практичних і лабораторних робіт (М.Я.Ігнатенко, В.П.Денисова, М.І.Якутова). 

Основними ідеями реалізації є: посилення мотивації вивчення стереометрії; застосування методу 

математичного моделювання; виявлення прикладного потенціалу абстрактної складової шкільного 

курсу стереометрії; використання геометричного експерименту; формування якостей, які 

притаманні професійній діяльності [2, с.28]. Забезпечення прикладної спрямованості сприяє 

формуванню стійких мотивів до навчання взагалі й до вивчення математики зокрема. 

 Наведемо приклади задач прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії в класах 

з поглибленим вивченням математики, які доцільно розв’язати з учнями на уроках геометрії. 

 Приклад 1. Скільки повних порцій супу міститься в каструлі, яка має форму циліндра, 

висота якого 40 см, а діаметр 0,3 м. Відомо, що одна порція містить 0,25 л. супу. 

Розв’язання:  

.             

, тоді 

порцій супу. 
Отже, в даній каструлі міститься 113 порцій супу. 

Відповідь: 113  

Приклад 2. Для поливу висячих садів Сетміради щодня тисячі рабів качали воду з 

глибоких колодязів на поверхні тераси, а вже звідти по численних каналах вода стікала на нижні 

тераси. Визначте, якою була загальна глибина колодязів. Відомо, що радіус 12 м і щодня з них 

викачували 3140 м³ води.  

Розв’язання:  

. 

, тоді 

. 
Отже, загальна глибина колодязів садів Сетміради була 6,94 м. 

Відповідь: 6, 94  

 Отже, прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії в класах з поглибленим 

вивченням математики формує значний потенціал продуктивного мислення, гуманізації та 

гуманітаризації навчання. В учнів покращується просторова уява, підвищується пізнавальний 

інтерес та розвивається логічне мислення.  
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО МАТЕМАТИКИ В 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЮ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ 

 

Проблема розвитку пізнавального інтересу під час навчально-пізнавальної діяльності учнів 

не є новою, нею займались: Н.М. Бібік, Н.О. Бойко, Б.Г. Друзь,  Г.В. Кульчицька, В.І. Лозова, Н.Г. 

Морозова, Г.І. Щукіна та інші. 

Однак в цих дослідженнях не в повній мірі розглядається розвиток пізнавального інтересу 

під час навчання математики і, зокрема, формування пізнавального інтересу до математики в 

процесі навчання учнів розв’язуванню завдань з параметрами, які традиційно пропонуються в 

ЗНО з математики.  

Метою нашої роботи є: обґрунтування можливості і доцільності формування пізнавального 

інтересу учнів у процесі розв’язування завдань з параметрами та розробка відповідних 

методичних рекомендацій для навчання розв’язуванню завдань з параметрами. 

Найчастіше під пізнавальним інтересом до навчального предмета розуміють емоційно 

усвідомлену, вибіркову спрямованість особистості, яка звернена до предмета й діяльності, 

пов’язаної  з ним, що супроводжується внутрішнім задоволенням від результатів цієї діяльності.  

Проведений аналіз науково-методичної літератури дозволив уточнити етапи формування 

пізнавального інтересу: підготовка основи (вивчення інтересів учнів, підготовка відповідного 

матеріалу ); створення позитивного ставлення до навчального предмета і до навчальної діяльності; 

організація навчальної діяльності, у процесі якої формується справжній пізнавальний інтерес. 

Також визначено основні шляхи формування пізнавального інтересу учнів до навчання 

математики: 

-  через зміст навчального матеріалу (новизну, виразність подання, вплив на емоційну сферу 

учня);  

- через організацію і характер протікання пізнавальної діяльності (створення проблемних 

ситуацій, залучення учнів до самостійної практичної, зокрема дослідницької, творчої діяльності); 

- через відносини між учасниками навчального процесу (створення атмосфери успіху, 

співробітництва). 

Проаналізовані дослідження показують, що найефективніше пізнавальний інтерес до 

математики можна розвинути через організацію навчально-пізнавальної діяльності учня. Успішна 

діяльність, що приносить учню задоволення, є найсильнішим збудником його пізнавального 

інтересу. 

Для реалізації окреслених шляхів формування пізнавального інтересу учнів у процесі 

навчання їх розв’язуванню завдань з параметрами нами розроблені методичні рекомендації, які 

спираються на спеціальні орієнтири навчальної діяльності учнів для ефективного пошуку планів 

розв’язування завдань з параметрами та на спеціальні прийоми і засоби організації навчальної 

діяльності та педагогічної підтримки учнів.  

Впровадження розроблених методичних рекомендацій дозволило в процесі навчання учнів 

розв’язуванню завдань з параметрами ефективно формувати в них елементи дослідницьких умінь і 

формувати пізнавальний інтерес учнів до математики. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ З 

ПАРАМЕТРАМИ  

 

Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти України [1] вимагає 

від шкільної математичної освіти стимулювання учнів до активності та самостійності в навчанні, 

переносу акцентів із збільшення обсягу інформації, яку учням необхідно засвоїти, на формування 

вмінь засвоювати та використовувати цю інформацію, оволодіння учнями прийомами розумової 

діяльності, завдяки чому їх знання набувають дієвості та з’являється можливість для їх творчого 

використання. Серед загальних прийомів розумової діяльності учнів важливе значення мають 

систематизація та узагальнення, які забезпечують активну і самостійну теоретичну та практичну 

діяльність учнів в усіх ланках навчального процесу. 

Проблема систематизації та узагальнення знайшла широке відображення в дослідженнях 

педагогів, психологів та методистів (Дж. Брунер, С.Л. Рубінштейн, В.О. Оніщук, М.І. Бурда, З.І. 

Слєпкань, В.О Швець та ін.). Але використання систематизації та узагальнення при навчанні учнів 

розв’язуванню завдань з параметрами недостатньо розглядалася в методиці навчання математики. 

Аналіз результатів розв'язування рівнянь і нерівностей з параметрами в завданнях зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО) з математики показує, що основна частина випускників старшої 

школи не можуть правильно виконувати такі завдання.  

Проведений аналіз методів розв'язування рівнянь і нерівностей з параметрами дозволив 

уточнити причину утруднень учнів з розв'язування завдань з параметрами. Вони пов’язані з тим, 

що в підручниках і посібниках учням практично не пропонуються алгоритми діяльності по 

розв'язуванню рівнянь і нерівностей з параметрами, а пропонуються тільки зразки такого 

розв'язування, спираючись на які, учні повинні самостійно виділити ті орієнтири, що будуть 

використані для розв'язування (так звані орієтовні основи відповідної діяльності). Але таке 

навчання вимагає багаторазових повторень правильних зразків розв'язування, що, на жаль, не 

завжди вдається реалізувати через брак навчального часу для багаторазових спроб і помилок учнів 

та закріплення правильних способів діяльності.  

Більш детальний аналіз показав можливість удосконалення навчання учнів розв'язуванню 

рівнянь і нерівностей з параметрами за рахунок спеціально організованої систематизації та 

узагальнення методів їх розв’язування, що служить основою виділення спеціальних орієнтирів для 

роботи з задачами з параметрами [2], [3]. Це дозволяє суттєво змінити методику навчання 

розв’язуванню рівнянь і нерівностей з параметрами, переорієнтовуючи діяльність учнів на уроці з 

розгляду зразків розв’язань завдань на виділення та засвоєння загальних схем діяльності по 

пошуку плану розв’язування цих завдань та по їх розв’язуванню. 

Практика впровадження показала ефективність запропонованої методики і учнів вдається 

успішно підготувати до розв’язування завдань з параметрами, що пропонуються в завданнях ЗНО 

з математики. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ КАРТ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 

Сьогодні перед вітчизняною освітянською спільнотою постає актуальне питання орієнтації 

навчального процесу на розвиток та саморозвиток творчої особистості. Якість навчально-

пізнавальної діяльності студентів значною мірою залежить від їхнього вміння самостійно 

працювати, мислити, аналізувати, порівнювати та виробляти систему поповнення знань й 

самовдосконалення. В умовах скорочення аудиторних годин на викладання дисциплін самостійна 

робота набуває особливого значення. Оскільки візуалізація стає потужним трендом в усіх розділах 

наук про інформацію та знання, то як метод активізації самостійної роботи студентів пропонується 

застосування концептуальних карт в процесі опрацювання ними теоретичного та практичного 

матеріалу навчальних дисциплін математичного циклу.  

Сьогодні студенти відчувають інформаційне перевантаження і стрес, викликані роботою 

мозку, пов'язаною з необхідністю запам'ятовувати певні поняття і терміни базових і спеціальних 

фахових дисциплін разом. Концептуальні карти надають вирішення цієї проблеми – замість того, 

щоб зберігати надлишкові знання у голові та поєднувати їх разом, техніка складання 

концептуальних карт надає інструменти, які допомагають інформації мати сенс та дозволяють 

студентам у повній мірі приймати участь у вивченні різних тем.   

Техніка, відома як концептуальне картування, розроблена в 1972 р. професором Дж. Д. 

Новаком на основі ідей психології навчання і пізнання дітей, що полягають в асиміляції нових 

понять і пропозицій в існуючі концепції структури учня (так звана когнітивна структура 

особистості). Автори статті [1] визначають, що використання концептуальної картографії може 

стати важливою методикою викладання з метою підвищення якості освіти на рівні університетів. 

Цей освітній інструмент заснований на когнітивних теоріях, що відрізняє навчання-

запам’ятовування від навчання за змістом, коли студенти можуть налаштувати процес набуття 

нових знань та сформувати структуру творчого вирішення прикладної задачі. У роботі [2] також 

показано, що здатність до розуміння концептуальних карт, вміння означати складні відносини між 

новими знаннями та попередніми, включати нові концепції у структуру своїх знань забезпечує 

більш глибоке навчання, ніж поверхневе. 

Ефективність використання концептуальних карт доведено під час викладання навчальної 

дисципліни «Прикладна математика» для студентів 1 курсу Харківського економічного 

університету імені Семена Кузнеця спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія». В якості 

самостійної творчої роботи студентам було запропоновано побудувати концептуальні карти за 

окремими питаннями тем навчальної дисципліни. Студенти мали самостійно опанувати 

навчальний теоретичний та практичний матеріал, структурувати отримані знання та надати 

візуалізацію опису певного питання теми.  На рис. 1 наведено фрагмент концептуальної карти, 

виконаної студентом під час опрацювання одного з питань теми «Вступ в теорію сигналів», що 

містить опис поняття «сигнал».  

Наприкінці навчального семестру було проведено експертизу й захист концептуальних карт 

у вигляді аналізу та обговорення ієрархічних рівнів складених концептуальних карт. Під час 

дискусії студенти мали змогу продемонструвати не лише набуті ними вміння та знання, але й 

важливі складові комунікативної компетентності, автономності та відповідальності. Слід також 

зазначити, що такий підхід до активізації самостійної роботи студентів надає додатковий 

інструмент оцінювання. Коли студенти створюють концептуальні карти, вони опановують основні 

поняття, використовуючи свої власні знання та демонструючи своє розуміння, що може допомогти 
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викладачу (модератору дискусії) об’єктивно виявити неправильні відповіді визначити, що саме 

студенти не розуміють.  

 
Рис. 1. Фрагмент концептуальної карти за темою «Вступ у теорію сигналів» 

Таким чином, використання концептуальних карт суттєво активізує самостійну роботу 

студентів, мотивує їх до вивчення навчальних дисциплін та забезпечує цілісний погляд на 

предметну область; матеріал, поданий студентом, краще розуміється і відтворюється; побудова 

карти дозволяє виявити відсутні логічні зв’язки та уточнити особливі властивості категоріального 

апарату навчальної дисципліни.  
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ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ  

 

Навчання й оцінювання – нероздільні та взаємопов’язані елементи сучасного освітнього 

процесу. Від правильної організації педагогічного оцінювання значною мірою залежить якість 

засвоєння навчального матеріалу здобувачами освіти. 

Новий Закон України «Про освіту» орієнтований на компетентністну освіту і визначає 

математичну компетентність як ключову й таку, що необхідна кожній людині для успішної 

самореалізації у сучасному світі.  За цих умов стає очевидним необхідність у зміні підходів до 

оцінювання досягнень школярів. Зокрема, сприяти підвищенню навчальної мотивації учнів, 

індивідуалізації освітнього процесу, спонукати здобувачів освіти до самонавчання та співпраці 

тощо. 

Формувальне або формативне, формуюче, формаційне оцінювання називають ще 

оцінюванням для поліпшення навчання [2]. Зокрема, дослідниця Олена Локшина пропонує таке 

визначення: «Формувальне оцінювання розуміється як інтерактивне оцінювання учнівського 

прогресу, що дає змогу вчителям визначати потреби учнів, адаптуючи до них процес навчання» [2, 

с. 223-224]. 

Формувальна оцінка – це «зворотній зв’язок» для учнів, який дозволяє їм усвідомити, яких 

заходів слід вжити, аби покращити власні результати [1]. 

З цією метою на уроках можна використовувати такі інструменти, як індекс-картки для 

узагальнення або запитань, сигнали рукою, «лінійка успіху» або «світлофор», «тижневий звіт», 

рефлексія тощо. 

Напевно, найпростіше і найшвидше можна визначити розуміння учнями навчального 

матеріалу за сигналами рукою. Цей прийом зручно використовувати на будь-якому уроці та при 

вивченні будь-якої теми. Достатньо учнів попросити показати сигнал:  

 – я розумію,  – я все ще не розумію, – я не розумію. 

Аналіз відповідей дасть чітку підказку педагогу щодо подальшого вивчення матеріалу теми, 

повторення чи закріплення.  

Індекс-картки розраховані на самооцінювання. Наприклад, при вивченні теми «Похідна» у 10 

класі пропоную учням оцінити свої знання та уміння за такою схемою: 

Оціни свої знання та уміння Так Ні 

Я знаю, що таке похідна.   

Я знаю таблицю похідних.   

Я умію користуватися таблицею похідних.   

Я знаю правила диференціювання.   

Я знаю ознаку зростання функції.   

Я знаю ознаку спадання функції.   

Я знаю схему відшукання точок екстремуму функції …   

Використання інформаційних технологій дозволяє вчителю налагодити 

продуктивний взаємозв’язок із учнями та здійснити проведення нестандартної 

рефлексії. До прикладу, за QR-кодом можна переглянути сторінку рефлексії учнів 

6-го класу при вивченні теми «Найменше спільне кратне».  

Отже, формувальне оцінювання – це системний, цілеспрямований та 

неперервний процес спостереження за навчанням учнів, що є необхідною умовою 

інтерактивного навчання та підтримує впевненість учнів у тому, що кожен із них здатен 

покращити свої результати. 
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Процес формування і розвитку творчих здібностей дитини складний і довготривалий, 

вимагає вмілого застосування різних методів, форм і засобів роботи. 

Проблемне навчання – організований вчителем спосіб активної взаємодії учня з проблемним 

змістом навчання, в процесі якого він спирається на протиріччя наукових знань та методів їх 

розв’язання. Вчитися мислити, творчо засвоювати знання. 

Схема проблемного навчання – послідовність процедур, що включає: 

- постановку вчителем навчально-проблемної задачі, створення для учнів проблемної 

ситуації; 

- усвідомлення, прийняття і розв’язання проблеми, в процесі якого вони оволодіють 
способами засвоєння нових знань; 

- застосування цих способів для подальшого використання. 
Проблемний метод навчання тісно пов’язаний з діяльнісним підходом, який в процесі 

формування креативного мислення реалізується через інтерактивні методи навчання. 

Вагомий впив на результативність й ефективність творчого мислення в процесі навчання 

математики сприяє виконанню завдань на дослідження. Розвитку дослідницьких здібностей 

сприяють зосередженість, стійкість уваги, допитливість, бажання вивчити об’єкт з усіх боків, 

зацікавленість, концентрація зусиль. 

Дослідницькі здібності є вагомим компонентом креативного мислення.  

Можна виокремити таку систему дослідницьких здібностей: 

1) нешаблонність мислення (спроможність самостійно встановлювати предмет дослідження, 

аналізувати, знаходити невідповідності); 

2) критичність мислення (спроможність виявляти нерозв’язні питання, ставити проблему, 

здатність досліджувати, раціональність вибраних способів розв’язання, межу їх застосування, 

здатність оцінювати реальність отриманих результатів, досліджувати відповідність їх мети); 

3) прогностичність мислення (інтуїція, спроможність передбачати кінцевий результат); 

4) багатоплановість мислення (спроможність досліджувати реальні економічні процеси за 

допомогою математичного апарату, здатність аналізувати, порівнювати та встановлювати 

закономірності, взаємозв’язки); 

5) самостійність мислення (здатність самостійно знаходити та використовувати нові дані). 

Розвивати творчі здібності доцільно поступово й систематично, використовуючи у 

навчальному процесі, крім традиційного уроку, урок-семінар, урок-практикум, урок-лекція, урок-

конкурс, урок-гра. 

Одним із найперспективніших шляхів виховання активних, творчих учнів, озброєння їх 

необхідними вміннями і навичками є навчальна гра, яка посідає провідне місце серед активних 

форм і методів навчання. Зацікавленість і подив можуть залучити будь-яких учнів замислитись 

над тим чи іншим питанням. Розуміння приходить тоді, коли поряд з розумом працюють відчуття, 

що породжують творчу активність. Доцільним є використання в процесі роботи з учнями 

різноманітних кросвордів, ребусів.  

Також варто пам’ятати про таку важливу річ, як унаочнення навчального матеріалу. З цією 

метою можна використовувати різноманітні ілюстраційні матеріали, навчальні моделі.  

Вивчення математики здійснюється в основному в процесі розв’язування задач. Вони є 

одночасно методом і засобом навчання математики, тому в процесі формування креативності 

особливу увагу потрібно приділити роботі над задачами.  

Як показує досвід, у шкільному віці одним з ефективних способів розвитку творчого 

мислення є розв’язання нестандартних логічних задач. 

Крім того, розв’язанная нестандартних логічних задач здатне прищепити інтерес дитини до 

вивчення «класичної» математики. 
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Щоб навчання набуло розвивального спрямування потрібно не лише створити певну систему 

розвивальних задач, але й цілеспрямовано посилювати розвивальну функцію інших задач.  

З цією метою можна використати певні прийоми роботи над задачами: 

1) прийом розширення кола запитань до умови задачі, поставити якомога більше можливих 

запитань; 

2) прийом розв’язування задачі кількома способами, запропонувати порівняти різні методи 

розв’язування задач; 

3) прийом переформування задачі;  змінити умову задачі так, щоб її можна було розв’язати, 

як обернену до даної; 

4) прийом заміни числових значень на буквені та розв’язання задачі у загальному вигляді; 

5) прийом складання задач, подібних до даної; не просто скласти задачі подібні за змістом до 

даної, але й серед них виділити ті, які можна розв’язати аналогічним способом до даної.  

Таким чином, запропонована методика розвитку креативного мислення учнів на уроках 

математики, в тому числі й використання практичних завдань, сприятимуть розвитку особистості 

школяра, зробить освітній процес більш яскравим і продуктивним.  
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ТРИГРАННИК ВНУТРІШНЬОГО ПРОЯВУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

У представленій роботі концептуальним є положення про дуальну природу математичної 

компетентності, у якій її двоїсті феноменологічні характеристики мають зовнішні та внутрішні 

прояви. До зовнішнього прояву математичної компетентності відносимо соціально прийняті 

виміри та їх характеристики, що дозволяють суспільству судити про компетентність особистості в 

галузі математики [1]. Натомість внутрішній її прояв окреслюємо індивідуально-психологічними 

вимірами та характеристиками якості особистості, завдяки яким математична компетентність є 

цілісною саморозвивальною системою.  

Тригранник внутрішнього прояву математичної компетентності слугує декартовою 

інтерпретацією його тривимірної структури (рис. 1).  

 
Три координатні осі задають три лінійні виміри (ціннісно-мотиваційний, рефлексивно-

оцінний, особистісно-психологічний), а три координатні площини представляють три плоскі 

виміри (XOY - ціннісно-рефлексивний,  YOZ - рефлексивно-особистісний, XOZ - ціннісно-

особистісний). Зауважимо, що значення координати (абсциса - Х, ордината – У, апліката - Z) 

представляє місце (вагомість) тієї чи іншої змістової характеристики в названих вимірах 

математичної компетентності, а співвідношення кількості змістових характеристик вимірів 

віддзеркалює ознаку єгипетського трикутника, сторони якого утворюють найпростішу 

трійку Піфагора - 3, 4, 5. 
Ціннісно-мотиваційний вимір математичної компетентності репрезентує потребово-

мотиваційну складову математичної діяльності, окреслює її основу - систему особистісних 

цінностей, що визначає ставлення до математики.  

Рефлексивно-оцінний вимір віддзеркалює рефлексивну складову математичної діяльності. 

Суб’єкт такої діяльності повертається до власного «Я», він оцінює власну готовність і осмислює 

власні зміни, фіксує новий досвід і формулює нові завдання (задачі).  

Z. Особистісно-психологічний вимір 

X. Ціннісно-мотиваційний вимір 

Y. Рефлексивно-оцінний вимір 

Z 1. Пам'ять на математичний матеріал  

Z 2. Дедуктивне й структурно-математичне мислення 

Z 3. Досвід математичної діяльності 

Z 4. Самосвідомість («Я-концепція») у математичній діяльності 

Z 5. Математичні здібності  

X 1. Потреби математичної діяльності 

X 2. Мотиви математичної діяльності  

X 3. Цінності математичної діяльності 

 

Y 1. Самоаналіз математичної діяльності 

Y 2. Самоконтроль математичної діяльності 

Y 3. Самокорекція математичної діяльності 

Рис. 1. Тригранник внутрішнього прояву математичної компетентності 

0 

Y 4. Самооцінка математичної діяльності 
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Особистісно-психологічний вимір, з одного боку, репрезентує феноменологічні 

характеристики психіки особистості, а з іншого боку, відображає результати процесів 

самосвідомості – розкриває зміст «Я-концепції» особистості.  

 

Література 
1. Семенець С. П. Дуальна природа математичної компетентності: тривимірна структура 

зовнішнього прояву / С. П. Семенець // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський 

збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. - 2020. - Випуск 27. - С. 77-85. 
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ВИКОРИСТАННЯ ППЗ GEOGEBRA У НАВЧАННІ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що серед пріоритетних напрямів 

державної політики вищої освіти виокремлюються постійне підвищення якості освіти, оновлення 

її змісту та форм організації освітнього процесу, розвиток дистанційної освіти, запровадження 

освітніх інновацій тощо [1].  

Впровадження інформаційних технологій, зокрема ППЗ навчального призначення,  відкриває 

нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу та сприяє тому, щоб навчання 

було максимально сучасним, простим, доступним і зрозумілим для здобувачів вищої освіти.  

Дидактичні умови використання ППЗ у підготовці майбутніх учителів математики  знайшли 

своє відображення в працях М. І. Жалдака, Н. В. Морзе, С. А. Ракова,  О. В. Співаковського, Ю. М. 

Ткача, Ю. В. Триуса та інших. 

Науковці акцентують увагу на різних ППЗ для вивчення математики, зокрема комплекті 

програм Gran, GeoGebra, Derive, MathCAD, MatLab тощо. 

Окремої уваги заслуговує ППЗ GeoGebra [2], який є потужним і зручним інструментом для 

здійснення математичних досліджень, оскільки має низку переваг: безкоштовність, доступність, 

зрозумілість та простота у використанні інтерфейсу з потужними функціональними 

можливостями. У GeoGebra можуть працювати всі, хто має елементарні навички роботи за 

комп’ютером, що безумовно є значною перевагою даного програмного середовища. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Елементарна математика» у педагогічних ЗВО 

доцільним є використання GeoGebra під час вивчення тем: побудова графіків функцій методом 

геометричних перетворень; графічне розв’язування рівнянь та систем рівнянь; розв’язування 

нерівностей та систем нерівностей; побудова геометричних фігур, комбінацій тіл, перерізів 

многогранників; обчислення площ плоских фігур тощо. 

Приклади використання ППЗ GeoGebra подано на рис. 1, рис. 2, рис. 3. 

 
Рис. 1. Графічний метод розв’язування 

системи рівнянь 

          Рис. 

2. Побудова перерізу п’ятикутної піраміди 

 
Рис.3. Графічний спосіб розв’язування рівняння 
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 2𝑐𝑜𝑠2
𝑥2+𝑥

6
= 2𝑥 + 2−𝑥 

Таким чином, використання ППЗ GeoGebra на заняттях з ЕМ сприяє розвитку пізнавальної 

активності, надає більшої гнучкості в роботі студентів і викладачів у процесі засвоєння матеріалу 

та дає можливість наблизити підготовку майбутнього вчителя до його безпосередньої майбутньої 

діяльності, тобто не лише навчитися розв’язувати задачі, а й навчитися передавати свій досвід 

іншим із застосуванням сучасних засобів ІКТ. 

 

Література 

1. Національна доктрина розвитку освіти затверджена указом президента України від 

17.04.2002 № 347/2002. URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (дата звернення 03. 10. 

2020). 

2. https://www.geogebra.org/classic?lang=ru. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

 Наші дослідження показують, що учнів закладів професійно-технічної освіти (ЗП(ПТ)О) 

мають досить низьку мотивацію до навчання стереометрії. Однією з причин є небажання учнів 

вивчати математику через бар’єр між «сухим» предметом та «живою стороною життя». Для 

подолання цього бар’єру пропонуємо використовувати інтернет-меми під час навчання 

математики. Інтернет-мем – це будь-яка дотепна коротка інформація (фраза, зображення, 

звукоряд, відео) іронічного характеру, яка відтворює певне ставлення до якихось подій чи 

обставин і поширюється в Інтернеті [2]. Інтернет-меми здійснюють такі освітні функцій [1]: 

інформативна (передача інформації); комунікативна (реакція на ситуацію, яка породжує дискусію, 

а також створення особливого мовного простору, зрозумілого певній групі); репрезентативна 

(відтворення побаченого, прочитаного й почутого з відповідним акцентом на певній інформації); 

креативна (відтворення подій дійсності у творчому форматі з використанням сучасних он-лайн 

інструментів). Інтернет-меми, які використовуються в освітньому процесі, зокрема під час 

навчання математики, мають базуватися на наступних принципах [1]: інформаційний (в основі 

мему може бути певна фраза, спірне питання, формула, афоризм тощо); емоційний (сенс мему – 

гумор, емоційна близькість поєднання зображення та текстової складової); парадокс або новий 

сенс загальновідомого (доцільно використовувати гру слів, оксюморони, метафори чи переносне 

значення слів, тобто ситуації, коли певне словосполучення набуває нового нетипового значення).  

Нами було проведено дослідження із застосування інтернет-мемів при вивченні розділу 

«Похідна та її застосування» учнями ЗП(ПТ)О. Метою вивчення розділу «Похідна та її 

застосування» є: більш повне вивчення властивостей функцій; ознайомлення учнів з 

диференціальним численням; практичне застосування диференціального числення. На етапі 

мотивації викладач показував учням інтернет-меми (наприклад рис. 1, рис. 2, рис. 3). Далі учні з 

викладачем обговорювали запитання: «Що зображено у інтернет-мемі?», «Які емоції викликав у 

вас інтернет-мем?», «Який зміст несе у собі даний інтернет-мем?». 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

 

Демонстрація інтернет-мемів учням ЗП(ПТ)О викликала у них позитивні емоції і жваве 

обговорення. Тим самим порушувався бар’єр між «нецікавою» математикою  і життям. 

Результати дослідження показали, що педагогічно доцільне використання інтернет-мемів 

сприяє підвищенню цікавості до теми уроку й посилює розумову діяльність учнів ЗП(ПТ)О. 

 

Література 
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https://naurok.com.ua/post/osvitniytrend-vikoristannya-internet-memiv-na-urokah


172 
 

Зелман Філєр 

д. тех. наук, канд. фіз.-мат. наук, професор,  

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

ім. В. Винниченка 

 

НАШ ДОСВІД 66-РІЧНОГО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 Автору прийшлося навчатися в школі лише 5 класів. У 1947 р.  вступив до Ремісничого 

училища в Макіївці, продовжив навчання у вечірній школі. Після закінчення РУ та 7-річки вступив 

в Гірничий технікум, а після 1-курсу залишив його і пішов працювати слюсарем в шахті, 

навчаючись в 10-му класі вечірньої школи. Бажання вчитися на стаціонарі Харківського 

університету не здійснилося, прийшлося вчитися заочно. Після 2-го курсу отримав запрошення 

завРОНО працювати в школі з вересня 1953 р. Після 3-го курсу був призваний на службу в м. 

Кронштадт. За скороченням збройних сил був демобілізованим в 1957 р., повернувся в школу 

перед закінченням університету. В зв’язку з одруженням перейшов до роботи вчителем праці й 

згодом фізики в м. Іловайськ. Там саме став працювати в відділені інституту залізничного 

транспорту викладачем математики. У 1960 р. був обраний асистентом кафедри вищої математики 

Донецької політехніки (ДПІ). У викладані згодився досвід роботи на заводі та шахті, служби на 

флоті. Через 3 міс. знайшов собі керівника, який починав роботу над докторською дисертацією з 

динаміки вібромашин, доц. В.К. Преснякова. Він мене вчив побудові математичних моделей, а я 

його – застосуванню методів аналізу цих моделей. Через рік мені доручено читати лекції з курсу 

вищої математики в Макіівському відділені ДПІ. У 1963 р. мене направлено в цільову аспірантуру 

в Інститут математики АН УРСР (ІМ), але не прийняли. Від директора Ю.О. Митропольського 

отримав пропозицію вступу в 1964 р. Відмовився, отримавши згоду на зустріч двічі на рік. Через 

1,5 р. показав Ю.О. Митропольському чернетку дисертації. Восени 1965 р. доповів роботу на 

семінарі. Восени здав роботу на захист, який відбувся 7.05.1966 р. Узнав, що мене запропоновано 

завкафедрою при розділі великої кафедри. Керував кафедрою 10 р., а потім перейшов на кафедру 

прикладної математики, зі студентами якої працював з 1965 р. 

 З перших днів роботи в школі почав скорочувати фронтальні домашні завдання. Краще 

задавати індивідуальні завдання, які учень виконує сам. Зрозумів, що завдання у збірнику доцільно 

розділити на всіх учнів класу і допомогати учням виконувати їх в разі потреби. Бажано давати 

сильним учням важчі завдання. Таку практику застосовував і в ДПІ на традиційних 

спеціальностях. Давав студентам і задачі, які мали походження з майбутньої спеціальності. 

Вивчаючи з гірниками неперервні функції, приносив з геологічного управління мапи з 

порушеннями пластів. З металургами розглядали задачу про нагрів блюмсів тощо. Поява в ДПІ 

нової спеціальності «Прикладна математика» змінила акценти – спершу розмовляли про методи 

побудови математичних моделей машин та технологій. Тут згодився і мій досвід роботи з В.К. 

Пресняковим. На екзамені з курсу «Звичайні диференціальні рівняння» мій учень О. Рузін зізнався 

мені, що він не пам’ятає доведення теореми про коливність розв’язків лінійного рівняння y''+Q(x)y 

= 0. Запропонував йому скласти вронскіан двох розв’язків. Він довів, але не так, як я. Продивився 

його доведення і запропонував після сесії знайти мене. Назавтра студент знову прибіг. «Я ж просив 

тебе прийти після сесії» - зауважив йому. Він відповів, що не може не думати про це. Наступна 

зустріч привела до статті в збірнику «Математика» в МДУ. Більш прозаїчною здавалася робота з 

студентами по госптемах із замовниками. У них приймали участь десятки студентів ПМ. 

Створення програми DIFF аналітичного диференціювання та програми LAGR для побудови 

рівнянь Лагранжа за допомогою кінетичної та потенціальної енергії з дисипативною функцією 

дипломниками І. Кірютенком та В. Карабчевським, багаторічна співпраця з Л. Хухловичем, з В. 

Роговим, з Б. Березецьким відзначена спільними публікаціями. Роботи на конкурс приносили 

результати – перше місце Хухловича на конференції в Баку, золота медаль В. Рогова на 

Всесоюзному конкурсі в Москві, медалі журі на конкурсі Є. Бєлоконя та Є. Проторчина та інші. 

При моделюванні роботи зневожучої вібраційної центрифуги був отриманий результат Б. 

Березецьким: при суттєвих коливаннях осі ротора очікувалося помітне збільшення ефективності. 

На цій основі була створена модель у «Гіпромашвуглезбагачення» (Луганськ), перевірені 

результати наших розрахунків і надіслана заявка в Комітет по винаходам. Борис став співавтором 
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винаходу. Студенти стали учасниками колективу зі створення пакету програм VIBRO. Найбільшу 

долю сюди вніс мій учень Л.Г. Хухлович, який захистив дисертацію в 1986 р. В 1987 р. стався 

захист і моєї докторської дисертації. 

Переїзд в Кіровоград 1989 р. корінним чином змінив характер викладання. Студенти були 

значно слабшими, ніж у Донецьку, але їм було цікаво оволодівати обчислювальною технікою та 

математикою. Мій досвід викладання привів до метода заучування малих доз формалізованої 

інформації та розуміння можливостей математики до розвитку критичного мислення. Тут стали 

частішими мої роботи зі студентами з математики та з дослідження впливу Сонця на психіку та 

здоров’я людей, на їх творчість, на соціально-економічні процеси. Взаємодія з студентами 

поглибилася при викладанні курсу «Числові системи», де вдалося викласти свої ідеї фінітизації 

натурального ряду, множин дійсних та комплексних чисел та простору. Впорядкування множини 

комплексних чисел дозволило отримати в 1999 р. комплексні розв’язки нерівностей. Пізніше 

методом комплексної нев’язки отримано повний варіант розв’язків (рис. 1).  
  Im x  
 
 

  3r   

  0r   

     Re x  
 

 

 

 

  
Рис.1. Розв’язки нерівності х2<0→x2+r=0, r>0    Рис.2. Фінітизація годографа 

 

Багато нового вдалося досягти в курсах для статистиків та інформатиків, в спецкурсах для 

математиків «Стійкість лінійних систем» тощо. 
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ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ТЕМИ 

«РІВНЯННЯ З МОДУЛЯМИ» 

 

 Актуальною на даний час проблемою є організація процесу узагальнення й систематизації 

знань здобувачів закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) з тієї чи іншої теми навчального 

предмету. Здійснити це здобувач ЗЗСО може під час уроків, на факультативних заняттях й інших 

видах навчальної діяльності, які передбачають очну форму спілкування учасників освітнього 

процесу. 

 Дистанційна форма навчання дає можливість здійснювати процес узагальнення й 

систематизації знань здобувачів освіти (в синхронному чи асинхронному режимах) за допомогою 

сучасних платформ управління навчанням: eFront, Claroline, Moodle, ATutor та інших. Дистанційна 

форма освіти передбачає створення інформаційно-освітнього простору навчального процесу, який 

повинен, як основу, містити фактичний навчальний матеріал [1]. 

 Для прикладу розглянемо формування навчального матеріалу з теми «Рівняння з модулями». 

Оскільки перед нами поставлена мета узагальнити й систематизувати знання з даної теми, то в 

навчальному матеріалі повинні відображатись як найпростіші означення та твердження, так і 

поняття про складніші математичні конструкції, наприклад, рівняння з параметрами. Найбільш 

наочно це можна показати, продемонструвавши підбірку завдань для тестового контролю. 

Розпочинати тест слід з простих задач, поступово переходячи до складніших: 

1) Знайти суму коренів рівняння 5 7x   , 2 0x x y    ,
2 22 4 4 0x x xy y     , 

тощо. 

2) Знайти найбільше значення параметра a , при якому рівняння 3 1 1 6x a    має 

розв’язок. 

3) Визначити розв’язок рівняння у заданому проміжку: 

 4 2 1, 2;4 .x x x       

4) Знайти суму коренів рівняння 2 1 4.x      

5) При якому значенні a  рівняння 9 17x a    має один розв’язок? 

6) При якому m  рівняння 
2 2 5 0x x m     має три розв’язки? 

Бажано також використовувати ті переваги, що їх надають існуючі платформи управління 

навчанням, – можливість графічного моделювання розв’язку задачі шляхом побудови відповідних 

графіків, динамічного моделювання процесу знаходження кількості розв’язків задачі залежно від 

значень параметра (використовуючи, наприклад, програму GeoGebra). 

Таким чином, застосування різноманітних форм і методів дистанційного навчання дозволяє 

здобувачам ЗЗСО узагальнювати й систематизовувати навчальний матеріал та здійснювати 

самоконтроль засобами тієї чи іншої платформи управління навчанням. 
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USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN MODERN EDUCATION 

 

The modern period of society development is characterized by the introduction of computer 

technologies in all spheres of activity. Currently, in connection with the coronavirus pandemic, all 

educational institutions in Kazakhstan, like many other countries, have switched to distance learning, 

which has become an integral part of the education process, in which today forms, methods and 

technologies of education are being qualitatively changed [2]. Innovations contribute to the updating of 

communication based on qualitatively new learning tools with a wide use of multimedia tools. There are 

already many special programs, electronic textbooks, sites, publications written and developed for 

teachers and students. 

The introduction of new technologies into the professional activities of teachers opens up new 

opportunities for submitting educational material, which can be more interesting and entertaining than the 

study of boring pages of a textbook. 

Modern information and computer technologies allow you to demonstrate thematic presentations, 

excerpts of multimedia fragments of films, find an interactive solution to your tasks, use training games 

and development programs, didactic materials, programs - simulators, virtual experiment systems. 

Computers allow you to integrate texts, graphics, sound, animation, high-quality photo images into one 

program. 

So, when presenting new material for visualizing knowledge, the “Power Point” presentation 

program is often used; various training programs are used to fix the above material; Assessment testing, 

monitoring programs are used to verify knowledge. Integrated project lessons and teleconferences are 

possible. Visualization of the presented material forms the ability to transform visual thinking into 

productive. 

However, along with the positive aspects, the negative aspects of this process can be noted. 

Remember that distance learning can also lead to sensory degradation in communication [3]. It is also 

necessary to take into consideration the health-saving conditions established by sanitary and 

epidemiological standards, which indicate that long-term work at the computer can cause emotional 

overloads, especially in children. In the educational process, when distance learning, the child does not 

always contact the teacher, which is why the student has a decrease in activity that negatively affects the 

child's motivation for learning, be accompanied by "irritation and redness of the eyes, unpleasant 

sensations, corneal dryness, overwork, back pain, muscle cramps, as well as the lack of clear visual 

perception, which can lead to blindness, disability" [1]. In this regard, people have a need to use special 

computer glasses. 

Monitoring among students in different groups in order to identify their interest in using computer 

technologies showed the following results: 80% consider it to be interesting; 8% consider this way of 

learning to be uninteresting: and only 12% found the difficulty with answering. These data clearly show 

the advantages and efficiency of using information computer technologies in the educational process. 
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У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. Кожна 

цивілізована країна дбає про творчий потенціал нації загалом і кожного громадянина зокрема. 

Посилюється увага до розвитку творчих здібностей і креативності, інноваційного мислення 

фахівця, надання йому можливості виявити їх у професійній діяльності. 

Джерелом розвитку людства, його освіти, культури, науки, мистецтва, політики, економіки 

тощо є інновація. 

В освіті даний термін виступає характеристикою процесу і творчої діяльності. Освітня 

інновація - це одержання знання, яке не мало місця раніше в рамках домінуючої парадигми, не 

знаходило можливості використання його не лише для одержання нового знання, але і широкого 

поширення в суспільстві. 

Інновації, таким чином, є невід'ємною частиною всього нашого життя та освітньо-

педагогічної теорії і практики зокрема, оскільки саме за допомогою інновацій освіта робить 

поступальний крок вперед. Крім того, інновації допомагають вирішити ряд завдань, що дозволяє 

суттєво змінити наявний стан соціо-економічного і культурного буття. Кожний діяч - вчитель, 

вчений, політик, адміністратор, повинен усвідомити, що інновація дає змогу отримувати нові 

результати в будь -якій сфері, яка у свою чергу розвиває і весь спектр інших практик. Передова 

наука розвивається завдяки постійному пошуку інновацій та їх енергійному та ефективному 

втіленню. 

Однак слід враховувати, що інновація - не тільки нововведення, але й здатність до нового 

мислення, до переосмислення існуючих теорій, сталих істин, правил та норм. Проникаючи в 

сутність реалій, інноваційне мислення здійснює зворотний вплив на їх розвиток, в кінцевому 

рахунку на темпи і якість суспільного розвитку, спосіб діяльності і поведінку соціального суб'єкта. 

Ніяке нововведення не відбувається, якщо мислення саме не буде інноваційним. Крім того, сама 

динаміка мінливого світу вимагає інноваційного мислення. 

Інноваційне мислення - шлях до добробуту країни і, зокрема, України [1]. Держава може 

витрачати безліч коштів на впровадження новітніх технологій, проведення ґрунтовних 

досліджень, але якщо зусилля не будуть підкріплені розумінням кожного громадянина його ролі у 

цьому інноваційному процесі, очікуваної ефективності не буде досягнуто. 

Те, наскільки швидко впроваджуються та ефективно використовуються інновації, великою 

мірою залежить від людей - адміністрації і персоналу підприємств, навчальних закладів тощо, від 

їх готовності та здатності реалізувати інноваційні заходи [2]. Отже, перехід держави на 

інноваційний шлях розвитку можливий, насамперед, після підвищення інноваційності її громадян. 

Інноваційне мислення спрямовує освітній процес у «модус можливого». Завдяки його 

креативному змісту в освітньому процесі народжуються нові підходи щодо розуміння явищ і 

процесів професійної підготовки майбутніх фахівців, у результаті яких суттєво поліпшується 

кінцевий результат. 

Основні критерії розвитку інноваційного мислення визначають рівень становлення творчої 

зрілості фахівця в процесі самоактуалізації в досягненні професійної вершини. 

Динаміку особистісної, професійної та духовної творчої зрілості визначають такі чинники: 1) 

ресурсна сфера, творчий потенціал, багатий внутрішній світ і прагнення до особистісного 

зростання; 2) вплив різних рівнів соціуму, зокрема макросоціуму (суспільства, держави), 

мезосоціуму (навчального й трудового колективу), мікросоціуму (родини, друзів). 

В такому контексті перед нами постає проблема інноваційної людини. Її вирішення сьогодні 

багато в чому залежить від рівня культури оточуючого середовища, суспільного комфорту, 

особистого добробуту, впевненості в своїх професійних можливостях тощо. Саме інноваційна 

людина і може осмислити ті проблеми та суперечності, які породжує сучасний етап розвитку 

науково-технічного прогресу. 
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У зв’язку з реформуванням сфери освіти в Україні необхідним є якісне вдосконалення 

системи професійної підготовки психолого-педагогічних працівників, зокрема, майбутніх 

психологів. Важливості набуває розвиток і формування у них дослідницької компетентності, а 

також постійне стимулювання потреби в актуальній, цілеспрямованій дослідницькій діяльності, 

розвинення відповідних психологічних якостей, які є потрібними сучасній людині в умовах 

інформаційного суспільства [1, c. 50]. Тому зараз відбувається активний пошук нових концепцій 

та моделей освіти, методів, технологій професійної підготовки майбутніх психологів. 

У свою чергу, ІКТ існують у всіх сферах діяльності людини, але найбільш наявний, сильний 

та чуттєвий позитивний вплив вони мають саме на освіту, оскільки відкривають можливості 

впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання. В умовах інтеграції ІКТ в освіту 

важливим завданням фахової підготовки стає навчання студентів способам здобуття, обробки та 

збереження отриманої інформації, ефективного її використання у майбутній професійній 

діяльності [3]. Навчання з використанням ІКТ може стати більш продуктивним і дозволить 

студентам якісніше і швидше одержувати, аналізувати та використовувати навчальну інформацію, 

а також покращить організацію їх самостійної підготовки. 

Зазначимо, що сучасний фахівець психологічної галузі має вільно використовувати загальні 

та професійні програмні продукти для пошуку та обробки інформації, вільно спілкуватися з 

колегами з приводу професійних питань в мережі Інтернет за допомогою соціально-орієнтованих 

ІКТ тощо [2, c. 5]. Також сучасними професійними вимогами визначено проведення психологами 

експериментальних досліджень, збору статистичного матеріалу та його аналізу з використанням 

сучасних методів та інформаційних технологій, табличних, текстових та графічних редакторів для 

отримання, опрацювання й подальшого застосування інформації в процесі дослідницької 

діяльності. Отже, інтенсивний розвиток інформаційних технологій вимагає розвитку 

дослідницької компетентності майбутніх психологів [4, c. 92]. Тому дослідницький підхід до 

навчання та відповідна організації освітнього процесу у закладах вищої освіти з використанням 

ІКТ є передумовою формування дослідницької компетентності у студентів-психологів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

 

Інформатика як наука розвивається динамічно та в швидкому темпі, і як наслідок, постійно 

оновлюється зміст шкільного предмету «Інформатика». Відтак змінюватись і удосконалюватись 

мають цілі, методи, засоби і форми навчання, навіть сама система навчання. Крім того, свої 

корективи в освітній процес вносять реалії сьогодення, зокрема введення карантину. На сьогодні, 

крім традиційної класно-урочної системи навчання, набуває популярності поряд із дистанційним 

навчанням і така модель як змішане навчання. За останні роки чимало дослідників намагалися 

проаналізувати зміст поняття «змішаного навчання» [1, с. 49]. Зокрема, Воротнікова І. П., 

Данькевич Л. Р., Кухаренко В. М., Рашевська Н. В., Фандей В. О. та ін. Ця система навчання 

активно і плідно використовується для організації навчального процесу в закордонних школах та 

університетах, в Україні вона лише набуває поширення, про що свідчить збільшення кількості 

публікацій на дану тему та проведення онлайн курсів на освітніх платформах «Всеосвіта» та «На 

Урок». А отже, актуальним є дослідження ефективності даної моделі навчання на практиці.  

Характерною особливістю змішаного навчання є поєднання онлайн та офлайн навчання. 

Організацію навчання інформатики за цією моделлю можна провести, наприклад, так: теоретичний 

матеріал подавати за допомогою невеликих за часом відео уроків, а живе спілкування 

використовувати для формування практичних навичок роботи з програмним забезпеченням та на 

розбір незрозумілих учням понять та ситуацій.  

Як і будь яка система навчання, змішане навчання має свої переваги і недоліки. До переваг 

можна віднести використання і комбінування значної кількості джерел інформації, стимуляцію 

розвитку самостійності та відповідальності, врахування індивідуальних особливостей учнів, 

більшу свободу дій для викладача та учнів. Недоліками змішаного навчання є імовірність 

послаблення прямого контакту учнів з вчителем та іншими учнями, високий рівень самоорганізації 

дітей, а також постійний самоконтроль, що важко досягти в молодших класах. Не меншою 

проблемою є низька мотивація вчителів щодо використання інноваційних технологій викладання, а 

також нестача або застаріле матеріально-технічне забезпечення. Одним із шляхів вирішення 

останньої проблеми є використання хмарних технологій або мобільного навчання. Хмарні сервіси 

застосовують для того, щоб зробити доступним для учасника навчального процесу електронні 

освітні ресурси, а також забезпечити процеси створення і постачання освітніх сервісів. Мобільне 

навчання використовує для організації навчального процесу мобільні пристрої, за допомогою яких 

учні можуть також отримувати доступ до освітніх ресурсів, зв’язуватися з іншими користувачами, 

створювати контент в навчальному класі і за його межами. 

Отже, сучасний вчитель інформатики, щоб організувати навчальний процес і забезпечити 

виконання освітньої мети, має володіти необхідними компетенціями в галузі предметного 

використання інформаційних технологій, бути готовим до імпровізації, гнучким у виборі методів 

та засобів навчання. 
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ЦИФРОВІ ЛАБОРАТОРІЇ "ЕЙНШТЕЙН" ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

ФРОНТАЛЬНОГО І ДЕМОНСТРАЦІОННОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 

 

В сучасному суспільстві інформатизація посідає настільки важливу роль, що представляти 

освітню галузь без проникнення в неї інформаційних технологій не можна. Зазнає змін не лише 

матеріально-технічне забезпечення навчання різних предметів, а і з’являються нові інформаційні 

засоби за допомогою яких здійснюється моделювання, емуляція та експеримент без залучення при 

цьому додаткового спеціального обладнання. В природничих дисциплінах до таких засобів 

відносяться віртуальні або цифрові лабораторії. Підґрунтям цим новаторствам стало активне 

використання комп’ютерної техніки та розвитку інтерактивного програмного забезпечення, яке 

унаочнює демонстрації різних фізичних, хімічних, біологічних процесів, моделює досліди та дає 

можливість опрацьовувати результати в автоматизованому режимі. 

Зупинившись на розгляді використання цифрових лабораторій (ЦЛ) на уроках фізики 

виділимо ряд переваг: скорочення часу, який витрачається на підготовку і проведення 

фронтального або демонстраційного експерименту; підвищення наочності експерименту та 

візуалізація його результатів, розширюється список експериментів; з великою точністю 

обробляються дані експерименту; наявна можливість проводити вимірювання у польових умовах; 

модернізація вже звичних експериментів. 

Перші ЦЛ розраховувались лише для лабораторних робіт учнів. Наступні версії 

лабораторій вже дозволяли проводити і демонстраційний експеримент. На сьогодні за допомогою 

ЦЛ можна розміщувати дані і результати обробки в інформаційному середовищі, у тому числі, що 

є актуальним в умовах карантину, і в середовищі дистанційного навчання. Це надає можливість 

мати доступ до одержаних даних чи результатів «колегам» по дослідженню не тільки з сусідньої 

парти, але й з іншого міста або країни. 

На українському ринку ЦЛ популярною є цифрова лабораторія «Einstein». Вона 

передбачає використання різних цифрових датчиків, за допомогою яких можна проводити 

широкий спектр досліджень, демонстраційних і лабораторних робіт, а також здійснювати науково-

дослідні проєкти, що сприяють вирішенню міжпредметних завдань. Така лабораторія надає 

можливість проводити різного роду природничо-наукові експерименти як у приміщенні 

навчального закладу, так і за його межами. Програмне забезпечення для аналізу 

експериментальних даних є простим, зручним, інтуїтивно зрозумілим школярам інтерфейсом.  

Виробники рекомендують наступний мінімальний набір датчиків: 

Отже, майбутнім вчителям фізики необхідно вивчати сучасні засоби такого типу, оскільки 

цифрові лабораторії починають активно з’являтися на лабораторних столах шкіл України. 

Використання сучасних ЦЛ виступає ефективним засобом активізації дослідницької діяльності 

учнів. Наочні демонстрації з основних розділів фізики (від механіки до оптики) з використанням 

сучасних інформаційних технологій в подальшому допоможе зрозуміти і освоїти принципи 

одержання даних та здійснення автоматизованих розрахунків. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНКУРСНИХ ЗАВДАНЬ ЗІ 

ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ 

 

На математичних турнірах часто зустрічаються задачі, які приводять до невизначених систем 

рівнянь. У даному повідомленні ми ділимося власним досвідом створення текстових задач на 

прикладі задачі геометричного змісту, розв’язання якої приводить до невизначеної системи 

лінійних рівнянь. Особливий акцент робимо на тому, як розв’язок задачі задовольняє наперед 

задану властивість та як, використовуючи ІКТ, отримати «красиву» умову. 

Задача. Троє велосипедистів стартують одночасно та їдуть по сторонах ΔАВС у порядку: 

АВ, ВС, СА. Відомі їхні швидкості на кожному з відрізків АВ, ВС, СА: у першого вони відповідно 

х1, y1 та z1 км/год, у другого х2, y2 та z2 км/год; у третього – х3, y3 та z3 км/год. Яким може бути 

значення кута АВС, якщо відомо, що вони прибули в точку А одночасно? Яка ділянка шляху АВ, 

ВС чи СА була найбільшою? 

 
Наша мета: підібрати числа хі, yі та zі (і=1,2,3) для того, щоб задача була, по-перше, 

максимально коректною з фізичної точки зору (реальні швидкості велосипедистів), по-друге, дані 

числа були по-можливості цілими, по-третє, привести до такого значення кута АВС, який нам 

потрібен. Почнемо з кінця, тобто нехай ми хочемо отримати у кінці задачі ΔАВС, сторони якого 

дорівнюють 𝑐 = 5, 𝑎 = 8, 𝑏 = 7 або пропорційні цим числам (можна взяти і інші набори, 

наприклад, 𝑐 = 3, 𝑎 = 4, 𝑏 = 5 ⇒ ∠АВС – прямий; 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 ⇒ 60ABC  і т.д.). Тоді 

розв’язання задачі зводиться до 
𝑐

𝑥𝑖
+

𝑎

𝑦𝑖
+

𝑏

𝑧𝑖
= 𝑡, і=1,2,3. Виберемо який-небудь час руху спортсменів 

(близький до реальних змагань): t =1,5 год; очікувані значення сторін: 𝑐 = 5, 𝑎 = 8, 𝑏 = 7. Рівняння 

набуде вигляду 
5

𝑥
+
8

𝑦
+
7

𝑧
= 1,5; після спрощення 3𝑥𝑦𝑧 − 10𝑦𝑧 − 16𝑥𝑧 − 14𝑥𝑦 = 0. Скористаємося 

можливостями якого-небудь математичного пакету, наприклад, Maple 15, та знайдемо цілочислові 

розв’язки цього рівняння (isolve), надаючи змінній х реально можливих значень: 

 

 
Очевидно, що з фізичної точки зору підходить останній розв’язок, ми можемо в умову задавати 

х1=13, y1=13 та z1=14. Повторимо процедуру декілька разів: 

 

 

 

 

 
Виберемо серед них ті, які нам подобаються найбільше, наприклад, х2=15, y2=12 та z2=14; 

х3=18, y3=18 та z3=9. Задача перетворюється в таку: Троє велосипедистів стартують одночасно та 

їдуть по сторонах ΔАВС у порядку: АВ, ВС, СА. Відомі їхні швидкості на кожному з відрізків АВ, 

ВС, СА: у першого вони відповідно 13, 13 та 14 км/год, у другого 15, 12 та 14 км/год; у третього – 

18, 18 та 9 км/год. Яким є значення кута АВС, якщо відомо, що вони прибули в точку А одночасно? 

Яка ділянка АВ, ВС чи СА була найбільшою? 
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Її розв’язання приводить до невизначеної системи 

{
 
 

 
 
𝑐

13
+

𝑎

13
+

𝑏

14
= 𝑡,

𝑐

15
+

𝑎

12
+

𝑏

14
= 𝑡,

𝑐

18
+

𝑎

18
+
𝑏

9
= 𝑡,

 множина розв’язків якої 

описується 𝑎 = 8k, 𝑏 = 7k, 𝑐 = 5k. Усі трикутники з такими сторонами є подібними, сторона a 

(ВС) є найбільшою. За теоремою косинусів визначаємо, що 
60ABC . Задача є коректною і з 

фізичної, і з геометричної точок зору, її можна запропонувати учням 9-11 класів. 
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SMART-ОСВІТА ЯК ОСНОВНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

SMART-освіта є концепцією, яка передбачає комплексну модернізацію всіх освітніх 

процесів, а також методів і технологій, що використовуються в них. Концепція «смарт» в 

освітньому розрізі тягне за собою виникнення таких технологій, як розумна дошка, розумні 

екрани, доступ в Інтернет з будь-якої точки. Кожна з цих технологій дозволяє по-новому 

побудувати процес розробки контенту, його подачі й актуалізації. Навчання стає можливим не 

тільки в класі, але в будь-якому іншому місці. Основним елементом, що зв’язує освітній процес, 

стає активний освітній контент, на базі якого створюються єдині репозиторії, що дозволяють зняти 

часові та просторові рамки. 

В основі концепції SMART-освіти також лежить ідея індивідуалізації навчання, що можливо 

лише внаслідок створення викладачем контенту, націленого на конкретного слухача. Цього 

можливо досягти лише шляхом управління академічними знаннями [1]. 

Основні принципи SMART-освіти: 

1. Використання в освітній програмі актуальних відомостей для вирішення навчальних 

завдань. Існуючі навчальні матеріали необхідно доповнювати відомостями, що надходять в 

режимі реального часу, для підготовки студентів до вирішення практичних завдань, до роботи в 

умовах реальної ситуації, а не на тренувальних прикладах і моделях. 

2. Організація самостійної пізнавальної, дослідницької, проєктної діяльності студентів. 

Даний принцип є ключовим при підготовці фахівців готових до творчого пошуку вирішення 

професійних завдань, самостійної інформаційної та дослідницької діяльності. 

3. Реалізація освітнього процесу в розподіленому освітньому середовищі. На сьогодні 

освітнє середовище не обмежується територією університету, або межами системи дистанційного 

навчання (LMS). Освітній процес повинен бути безперервним, що включає навчання в 

професійному середовищі з використанням засобів професійної діяльності. 

4. Взаємодія студентів з професійною спільнотою. Професійне середовище 

розглядається не тільки як замовник на підготовку фахівців, але стає активним учасником 

освітнього процесу. ІКТ надають студентам нові можливості щодо участі в роботі професійних 

спільнот, спостереження за розв’язанням задач професіоналами. 

5. Гнучкі освітні траєкторії, індивідуалізація навчання. Сфера освіти значно 

розширюється шляхом залучення в систему освіти працюючих громадян, частої зміни виду 

професійної діяльності, інтенсивним розвитком технології. 

6. Різноманіття освітньої діяльності вимагає надання широких можливостей для 

студентів з вивчення освітніх програм і курсів, використання інструментів у освітньому процесі, 

відповідно до можливостей їх здоров’я, матеріальних і соціальних умов [2]. 

Відбувається зміна освітньої парадигми з традиційної моделі навчання до електронної (e-

learning) і далі до SMART-освіти. Відповідно, змінюється роль університетів – від постачальника 

знань до створення студентам умов для отримання нових знань самостійно. Реалізація концепції 

SMART-освіти неможлива без накопиченого досвіду електронного навчання (e-learning). Основне 

завдання SMART-освіти створювати умови отримання нової ефективності в освітньому процесі 

для студентів і викладачів. Застосування SMART-освіти вимагає комплексного підходу. В основі 

SMART-освіти лежить стратегічне рішення керівництва про створення і підтримки умов її 

розвитку, що забезпечується прийняттям стратегії університету. Нова ефективність, що 

досягається студентами може включати інтеграцію в професійну спільноту, компетенції 

інноваційної проєктної діяльності, практико-орієнтовані компетенції. Розвиток концепції SMART-

освіти відповідає розвитку нової технологічної парадигми в світі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ПРИ 

ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ 

 

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій стали невід’ємною частиною 

розвитку сучасної освіти. Їх не тільки використовують як арсенал інструментів для вирішення 

деяких педагогічних задач, а й застосовують для надання нових можливостей навчання, 

формування умінь і навичок самостійної освітньої діяльності та для створення різноманітних 

нових форм навчання і освіти.  

Важливість електронного навчання у закладах вищої освіти постійно зростає, тому що воно: 

 задовольняє потреби сучасних студентів, які мешкають у цифровому світі; 

 стимулює педагогічні нововведення; 

 сприяє обміну знаннями; 

 розширює можливості дистанційного навчання.   

Залежно від ступеня використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі виділяється онлайн навчання та змішане навчання. Онлайн навчання – спосіб якісної 

організації освітнього процесу для самостійного опрацювання навчальних матеріалів з 

використанням цифрових технологій. Змішане навчання – це поєднання мережевого навчання з 

офлайн навчанням, інтеграція традиційних форм з активним використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, щоб знаходити матеріал та отримувати нові знання.  

Змішане навчання — не тотожне електронному (або онлайн-) навчанню. Онлайн-навчання не 

передбачає особистої комунікації між тими, хто навчається вчителем. Це водночас його основна 

перевага і недолік у порівнянні зі змішаним навчанням [1]. 

Інформаційно-комунікаційні технології стали повноцінними в освітньому процесі: 

поєднуються різні підходи, способи подачі матеріалу, виду роботи – частина інформації 

розділяється для групового опрацювання, частина для самостійного вивчення. При змішаному 

навчанні у реальному часі можна використовувати скайп, мобільні технології, соціальні мережі. 

За допомогою змішаного навчання у студентів формуються відповідні компетенції, які 

пов’язані з цифровими технологіями й упроваджується електронне навчання як освітня діяльність 

із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів, соціальних мереж, 

які забезпечують взаємодію тих, хто навчається та викладачів. Змішане навчання дозволяє зробити 

більше з меншими витратами й відноситься до будь-якого поєднання традиційного та 

дистанційного навчання, де студент краще контролюється, виконує більше кроків і реалізує 

індивідуальний шлях навчання [2, с. 52]. 

У свою чергу, застосування інформаційно-комунікаційних технологій потребує постійного 
підвищення професійного рівня та розвитку викладачів. Адже надання якісних знань при 

змішаному навчанні передусім спираються на готовність викладачів запроваджувати підходи до 

подачі матеріалів, методики викладання й методів навчання за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, вміння ефективно поєднувати навчання як в аудиторії, так і 

дистанційно, створювати безпечне інформаційне середовище. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПЛАТФОРМ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 
 

Компанія DFC Intelligence дослідила ринок геймінгу. Станом на серпень 2020 року в світі 

налічується майже 3,1 млрд геймерів, а це приблизно 40% населення планети. При цьому, майже 

половина всіх геймерів грає на смартфонах і інших мобільних пристроях.  

Як пов’язати вище зазначене з освітнім процесом? Сучасний інформаційний світ вимагає 

переосмислення підходів до отримання освіти і процес гри (гейміфікація) виступає як один з таких 

напрямів вітчизняної освіти. 

Приклади сервісів та мобільних додатків, які використовують гейміфікацію для освіти: 

Motion Math Games – мобільні ігри з математики; Codeacademy – інтерактивні курси з вивчення 

основ програмування; Khan Academy – некомерційний стартап, відеоматеріали і завдання з 

математики, фізики, біології, астрономії та інших, переважно, природничих наук; Duolingo – 

стартап в області навчання мовам: англійської, німецької, французької, іспанської, 

португальської, італійської, голландської, датської та шведської; Foldit – розв’язок наукових 

завдань як пазлів та інші [3, с. 252-253].  

У ході аналізу наукових джерел, щодо впровадження ігрових елементів та гри у процес 

навчання [1, 2, 3, 4], виявлено, що в США близько 400 коледжів пропонують навчальні курси у 

вигляді відеоігор [5], а в освітній практиці України гейміфікація не отримала широкого 

поширення. Це пов’язано з багатьма чинниками. Наприклад, відсутністю чітко визначених 

термінів «комп’ютерні ігри», «ігрові платформи» та «хмарні ігрові платформи», навичок 

застосування певних ігрових платформ під час організації освітнього процесу, методологічні та 

методичні недоліки у використанні принципів гейміфікації, або несприйняття «англомовних» 

інтерфейсів, що притаманні більшості ігрових платформ. Ігрова платформа перестає бути лише 

апаратною складовою. Як приклад, можна назвати ігрову платформу Steam, яка сьогодні є 

повноцінною соціальною мережею з багатьма функціями.  

Виходячи з цього, деякі заклади освіти для формування фахових (спеціальних) 

компетентностей вводять вибіркові курси «Гейміфікація в навчальному процесі» або в курсах 

методики викладання фахових дисциплін пропонують технології гейміфікації для створення 

інтерактивних вправ і тестових завдань із застосуванням Інтернет-ресурсів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ 

 

Реформування сучасної системи освіти передбачає не лише використання інноваційних 

педагогічних технологій, а й впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, що 

дозволяє підвищити рівень компетентностей, якість здобутих дітьми знань, умінь, навичок та 

забезпечення безпечних та комфортних умов, що сприятиме не лише успішному навчанню дітей, а 

й їх соціокультурній адаптації та майбутній самореалізації [3, с. 96].  

Програма початкової загальної освіти, що реалізується сьогодні, вже націлює на виховання у 

школярів навчальної самостійності та уміння вчитися [1, с. 11]. Варто зазначити, що сучасний світ 

потребує творчої, інтелектуальної, соціально зрілої, національно свідомої особистості, яка здатна 

до критичного мислення. На нашу думку, дана проблема повною мірою реалізується в науково-

педагогічному проєкті «Інтелект України», адже в його межах гармонійно поєднано сучасні 

методи, форми роботи та ІКТ. 

Використання таких програмних засобів на уроках розуміються науковцями як «сукупність 

методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж та 

засобів зв’язку для забезпечення ефективного процесу навчання [4, с. 80]. За експериментальною 

програмою «Інтелект України» враховано вікові особливості учнів, оскільки дібрані завдання 

спрямовані на підвищення інтересу дитини до навчання. Учні мають можливість реалізувати свій 

творчий потенціал, розкрити свою особистість шляхом вираження власних думок [2, с. 400]. 

Кожне завдання, кожна вправа доцільно поєднана із ІКТ засобами. Мова йдеться про різного роду 

презентацій,  аудіо та відео записів. Розробники програми підібрали якісний матеріал, який 

відповідає усім віковим та психологічним особливостям молодшого школяра, що у поєднанні із 

формами роботи, в результаті дає досить хороший інтелектуальний розвиток дитини. 

Кожен етап уроку передбачає використання вище зазначених матеріалів. Наприклад: при 

вивченні будь якого правила, перед тим як його вивчити, дитині спочатку пропонується читати 

його із диктором, що удосконалює не лише слухову пам'ять, а й формує правильну вимову. Також 

яскравим прикладом є вправа «Фотоапарат». Дитині пропонується запам’ятати слова, склади, 

зображення тощо, що з’являється на екрані,  потім якомога точніше відтворити. Варто зазначити, 

що в умовах пандемії, даних матеріал також можна використовувати під час дистанційного 

навчання.  

Сучасну освіту неможливо уявити без використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, адже їх використання не лише полегшує роботу вчителя, а урізноманітнює та робить 

цікавим діяльність учнів. Підсумовуючи вище зазначене, слід сказати, що пoєднання класичної та 

інноваційної систем навчання, розроблених автoрами науково-педагогічного прoєкту «Інтелект 

України» сприяють розвитку обдарованої молоді [2, с. 402]. 
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ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» ЗА ДОПОМОГОЮ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

З 12 березня 2020 року в Україні запровадили карантин, під час якого навчальні заклади 

вимушені були перейти на дистанційну форму навчання. 

Дистанційне навчання – це сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку 

інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних 

технологій від тих, хто навчає, до тих, хто навчається. Основними принципами дистанційного 

навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного 

освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької 

діяльності. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні 

технології. 

Курс «Вища математика» і споріднені з нею дисципліни мають великі можливості для 

реалізації дистанційного навчання, так як використання сучасних засобів комп’ютерних 

технологій дозволяє підсилити прикладну і практичну спрямованість певних розділів курсу та 

створює умови для реалізації індивідуального підходу на якісно новому рівні. Весь світ вже давно 

успішно використовує інструменти дистанційного навчання. 

Але онлайн-навчання не може повністю замінити роботу в аудиторії викладача з студентами, 

особливо для такої непростої для опанування пересічного студента дисципліни як «Вища 

математика»: для того, щоб зрозуміти принципи обчислення визначників, знаходження оберненої 

матриці, обчислення границь, розв’язання задач пов’язаних з знаходженням екстремумів функцій 

не завжди є достатнім перегляд відео чи опрацювання відповідної літератури. Раптовий перехід на 

дистанційну форму навчання був вимушеною мірою, пов’язаний з всесвітньою пандемією вірусу і 

показав недоліки дистанційної освіти. Зокрема, це слабке інтернет-покриття в деяких регіонах 

країни, неналежне матеріально-технічне забезпечення, відсутність «живого» спілкування, 

неефективність відеороликів тощо [1]. 

На думку деяких експертів [3], майбутнє – за поєднанням дистанційного та очного форматів. 

Змішане навчання є найкращою світовою практикою у найбільш інноваційних школах світу, адже 

воно дозволяє і розробляти індивідуальні навчальні траєкторії, і розвиватися у напрямку живого 

спілкування. 

Необхідність комплексного використання дистанційних та традиційних методів для 

викладання «Вищої математики» обумовлена активним впровадженням в навчальний процес 

вищої школи дистанційних освітніх технологій, широким застосуванням комп'ютерних методів 

при вивченні математичних дисциплін, що надають додаткові можливості (обчислювальні, 

графічні) для інтенсифікації та вдосконалення процесу навчання. Це урізноманітнить процес 

навчання, зробить його інтерактивним, дозволить оптимізувати час, якого завжди бракує на якісне 

освоєння програми, частково вирішить проблеми розуміння матеріалу, пов’язані з візуалізацією 

даних. 
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УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ  

ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ ARDUINO 

 

Осучаснення освітнього процесу неможливо без застосування інноваційних 

технологій. Одним із перспективних напрямів удосконалення освітнього процесу є 

STEM-технології (скорочено від Science, Technology, Engineering and Math, тобто 

Наука, Технології, Інженерія і Математика). 

STEM - це освітні програми, які ґрунтуються на ідеї навчання студентів за 

чотирма дисциплінами, використовуючи міждисциплінарний і прикладний підхід. 

STEM об'єднує їх в єдину парадигму навчання, засновану на реальному 

практичному застосуванні.  

Одним із прикладів застосування STEM-технологій є розробка і впровадження 

науково-технічних проєктів із застосуванням Arduino.  

Arduino – це сімейство різноманітних технологій та відкритої платформи, в 

яку входять як апаратні пристрої (плати контролерів й сумісне обладнання), так і 

програмне забезпечення, призначене для управління електронними схемами.  

Arduino – це інфраструктура й середовище, в якому можна збирати сумісні 

між собою електронні і механічні компоненти в єдиний пристрій, а потім 

запрограмувати поведінку цих пристроїв. Програма дозволяє управляти не 

віртуальними об'єктами, а реальними давачами, двигунами, світловими 

індикаторами, екранами тощо. 

Розробка і впровадження творчих проєктів Arduino можлива в рамках таких 

дисциплін, як  "Інформатика", "Програмування", "Методика навчання інформатики", 

"Методика навчання фізики", "Загальна фізика", "Основи сучасної електроніки", 

"Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання", "ІКТ в освіті" тощо. 

Приклади застосування Arduino можуть бути різноманітними: розробка 

електронного термометра, пристрою для вимірювання вологості повітря, 

атмосферного тиску, пристрою для перевірки газових законів, пристроїв "розумного 

будинку",  електронного пульсооксиметра, давача руху тощо (рис. 1).  

Отже, STEM – це цікаві експерименти, наукові досліди, вивчення устрою світу 

і всесвіту, створення своїх ігор і своїх проектів,  можливість здійснити унікальне 

відкриття, врятувати й полегшити життя, створити щось дійсно важливе для 

людства. 
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Рис. 1. Творчі проєкти із застосуванням Arduino 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ ЯК ШЛЯХ 

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Провідною тенденцією розвитку сучасної вищої школи є імплементація 

студентоцентрованого підходу реалізації освітніх програм, тобто перенесення фокусу освіти з 

викладача на студента. У свою чергу це вимагає внесення певних змін у структуру і контент 

навчальних дисциплін, а також розроблення інноваційних технологій навчання, які забезпечують 

підвищення якості самостійної роботи студентів.  

У цьому дослідженні наведено досвід Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця із застосування мультимедійних електронних видань в умовах 

дистанційного навчання. В якості прикладу розглянуто успішність студентів у вивченні «Теорії 

ймовірностей і математичної статистики», яка є однією з базових дисциплін у підготовці економістів 

та менеджерів.  

Мультимедіа є формою комунікації, яка дозволяє об'єднувати такі форми контенту, як текст, 

зображення, аудіо, анімацію та відео в єдину презентацію. Під час викладання «Теорії ймовірностей 

та математичної статистики» застосовувалися електронні мультимедійні методичні рекомендації, 

що містять систематизований матеріал з окремих тем цієї навчальної дисципліни. Ці інтерактивні 

методичні рекомендації були розроблені викладачами кафедри вищої математики й економіко-

математичних методів на основі робочої програми дисципліни. За кожною темою вони містять 

теоретичні відомості двох рівнів відображення тексту (основна інформація та додаткова), а також 

приклади, тренувальні вправи, тести, задачі для самостійного розв’язання. У прикладах, що входять 

до складу методичних рекомендацій, ретельно розглядаються усі етапи їх розв’язання, які мають 

аудіовізуальний супровід. Ще однією перевагою мультимедійного видання є наявність 

тренувальних вправ, які розроблені таким чином, що студент в інтерактивній формі може проходити 

всі етапи їх виконання й одночасно опрацьовувати навчальний матеріал. Наприкінці кожної теми 

наведені тести та вправи для самостійного розв’язання, все це допомагає студентові закріпити 

набуті знання. Усі розділи мультимедійного видання пов’язані між собою кнопками у вигляді 

стрілок, які вказують напрям переходу від одного слайду до іншого. Отже, студент має можливість 

ефективно використовувати це видання у самостійній роботі. Таке видання здатне частково 

замінити викладача як фахівця у певній галузі, але підвищує його роль як ментора, який спрямовує 

самостійну роботу студентів і допомагає розібратися в основних питаннях теми. У цьому процесі 

викладач також стає фасилітатором, завдання якого полягає в об’єднанні зусиль для плідного 

обговорення проблеми із максимальним залученням самого студента.   

Починаючи з 2009 року для створення умов інтерактивного навчання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

була впроваджена персональна навчальна система, яка працює на базі платформи Moodle [1]. Це 

дозволяє не тільки забезпечити доступ студентів заочної форми навчання до якісного освітнього 

контенту, але активізувати самостійну роботу студентів очної форми. Особливо це стало відчутно 

під час дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19. Завдяки такій системі навчання 

успішність тих студентів, які були орієнтовані на навчання, не тільки не погіршилась, а навіть 

зросла, а такі студенти складали понад 30 % від загальної кількості студентів академічної групи. 

 

Література 

1. Yatsenko R. Personal learning systems as a mean of student-centered learning / R. Yatsenko // 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – №9(83). – С. 359–368.  

 



194 
 

 

Марія Медведєва, 

к. пед. н., доцент, завідувач кафедри 

 інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій 

 Уманського державного педагогічного університету 

 імені Павла Тичини 
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В умовах сьогодення, коли вся освітянська спільнота разом з учнями, студентами та їх 

батьками звикають до нового формату навчання в умовах пандемії, в черговий раз постає питання: 

як оптимізувати освітній процес, так, щоб студенти відчули не лише переваги розвитку та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, а й отримали «фізичну» присутність, 

контроль та зворотній зв'язок від викладача. 

Однією із ефективних технологій, що є доцільною для широкого впровадження у закладах 

вищої освіти є технологія «змішаного навчання».  

Змішане навчання – це освітня технологія, в рамках якої особа, що навчається, отримує 

знання, набуває навичок та формує компетентності і самостійно онлайн, і очно із вчителем та 

іншими учасниками процесу навчання. Такий підхід дає можливість контролювати час, місце, 

темп та шлях опанування навчальним матеріалом. Змішане навчання дозволяє суміщати 

традиційні методики та актуальні технології [1]. 

Існують різні моделі реалізації змішаного навчання: ротаційна модель, модель «Flex», 

лабораторна ротація, обертання робочих зон, індивідуальна ротація, модель «Інтенсивна» 

ординатура, модель самостійного змішування, модель збагаченого віртуального навчання, модель 

«Автономна група», модель «Особистий вибір», модель «Перевернутий клас». Організація 

змішаного навчання за будь-якої з цих моделей потребує використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, зокрема це може бути хмарне середовище G Suite for Education. 

G Suite for Education містить у собі набір додатків, які надаються компанією Google для 

освітніх установ безкоштовно. Пакет містить стандартні Google сервіси та систему управління 

навчанням Google Classroom. Використання даних сервісів дозволяє зробити технічну сторону 

змішаного навчання майже бездоганною, а саме: 

- Google Drive – надає необмежене хмарне сховище, що може використовуватися як для 

зберігання, так і одночасного доступу до файлів; 

- Gmail – використовується для листування між учасниками освітнього процесу; 

- Google Calendar – для створення розкладу занять; 

- Google Meet – для проведення відео-конференцій; 

- Google Docs, Forms, Slides, Sheets – для створення та редагування файлів у хмарному 

сховищі під час спільної роботи, створення опитувань та тестів тощо. 

Що стосується організації змішаного навчання, то її можна здійснити використовуючи хмаро 

орієнтовану платформу Google Classroom, яка є доступною для всіх, в кого є обліковий запис 

Google. За допомогою цього сервісу можна створювати навчальні курси, ділитися освітніми 

матеріалами, створювати завдання, організовувати зрізи знань тощо. 

Отже, впроваджувати змішане навчання в освітній процес — це добре організувати й 

контролювати самоосвіту з використанням цифрових технологій, а також, мотивувати та 

підтримувати студентів. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ  

 

У сучасній освіті використання комп’ютерних технологій у сферах діяльності людини є 

частиною культури та необхідною нормою. Все більш уваги приділяється інформаційним і 

комунікативним технологіям в роботі з дошкільнятами. Так, використання сучасних освітніх 

технологій в дитячому садку передбачає створення нових, доступних засобів виховання. При 

правильній організації вихователем і батьками процесу спілкування з комп’ютером в дошкільному 

віці перед дитиною відкриваються великі освітні можливості. Найприроднішою та доступною 

формою пізнання в період дошкільного віку є гра. Гра, як особливий вид діяльності, є процес, суть 

якого можна позначити як відображення і перетворення дійсності, процес засвоєння суспільного 

досвіду, відпрацювання умінь і становлення навичок людини. Комп’ютерні ігри, не просто 

спрямовані на ігрову діяльність, а є засобом освіти й виховання, який представлено в ігровій 

формі. Правильне застосування ігор в роботі з вихованцем дозволяє скорегувати розвиток 

дошкільника, зробити процес засвоєння знань більш успішним. Однак, інтерактивні комп’ютерні 

ігри з музичним супроводом повинні бути лише доповненням основних видів діяльності, а не 

заміщати їх [1]. 

Інтерактивні комп’ютерні ігри з музичним супроводом спрямовані на розвиток музично-

сенсорних здібностей (ладового почуття, звуковисотного слуху, динамічного, тембрового, почуття 

ритму), пізнавальних процесів дошкільника (мислення, пам'яті, уваги, уяви), на становлення 

позитивних якостей особистості (самостійність, послідовність, терпіння, посидючість, 

допитливість). На жаль, діти, які проживають в невеликих містах, не мають можливості 

відвідувати оперні театри, музичні театри для дітей, консерваторії та музеї. Використання 

музичних комп’ютерних ігор дозволяє вихователям віртуально знайомити дошкільнят зі світом 

мистецтва: вивчати нотну грамоту, творчість композиторів, художників, музикантів. Вихователь 

повинен знати такі комп’ютерні ігри з музичного мистецтва та вміти ними користуватися 

(наприклад, «Новорічні ритми» (розвиток ритмічного слуху), «Помічники» (розвиток 

музикальності), «Голоси великих і маленьких» (розвиток звуковисотного слуху та голосу), 

«Четвертий зайвий інструмент» (розвиток тембрового слуху)). Мультимедіа-заняття, які 

проводяться на основі інтерактивних ігор з музичним супроводом, дозволяють інтегрувати 

аудіовізуальну інформацію, представлену в формі відеофільмів, анімації, слайдів, музики; 

стимулюють увагу дітей завдяки можливості демонстрації явищ і об’єктів в динаміці. Важливо 

визначити призначення ігор музично-освітньої спрямованості за метою (навчальна розвиваюча, 

ігрова) і за змістом (електронна енциклопедія, інтерактивна музична гра, інтерактивна 

комп’ютерна гра з музичним супроводом) [2].  

Отже, підвищенню інтересу до навчання сприяє використання в музичній освіті 

комп’ютерних технологій, що надає можливості всебічно розвивати дитину. Для вихователя, 

інтернет-ресурси значно розширюють інформаційну базу при підготовці до занять, пов’язані не 

тільки зі світом музики, а й зі світом мистецтва в цілому. А вміння користуватися комп’ютером 

дозволяє розробляти сучасні дидактичні матеріали та ефективно їх застосовувати. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Освіта як один з основних елементів соціальної структури схильна постійному впливу 

зовнішніх факторів, що детермінують різні зміни. Одним з таких факторів є науково-технічний 

прогрес, розвиток комп'ютерних технологій, можливість забезпечення доступності Інтернету для 

кожного окремого індивіда [1, с. 170]. В сучасний час практично кожна людина в ході своєї 

повсякденності взаємодіє з інформаційно-комунікаційними технологіями, за допомогою яких 

вирішуються як робочі, так і особисті завдання, відбувається отримання обміну інформацією, 

реалізується міжіндивідуальна комп'ютерно-опосередкована комунікація. Інформатизація освіти, 

як явище, знаходиться у фокусі сучасних соціологічних і педагогічних досліджень, присвячених 

аналізу проблем створення та впровадження технологічних інновацій в процес навчання на різних 

рівнях системи освіти, оцінці реальних і можливих негативних і позитивних наслідків [2, с. 125].  

Система загальної освіти найбільшою мірою схильна до змін, пов'язаних з впровадженням різного 

роду технологічних нововведень в освітній процес.  

На підставі загальних потреб основних учасників освітнього процесу в інформації, яку 

можна отримати за допомогою інформаційних послуг в системі загальної освіти, особливої 

актуальності набуває проблема вибору, впровадження ефективних інформаційних ресурсів і 

систем, завдяки яким це стає можливим. Протягом довгого часу існували інші способи отримання 

інформації про успішність учня, домашні завдання, інформаційні оголошення, які були вбудовані 

в шкільний освітній процес, а також повсякденне життя шкільного вчителя. Важливим є адекватне 

впро–ва–дження та реалізація нових інформаційних продуктів, що в іншому випадку, може стати 

причиною додаткового навантаження вчителів. У цьому полягає одна із суперечностей між 

звичними (усталеними) і новими формами взаємодії та інформаційного обміну вчителів, учнів, 

батьків. 

Інформаційні послуги в системі загальної освіти надаються за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, які є частиною Інтернет-середовища. Під його впливом відбувається 

трансформація основних елементів в структурі освіти: «розширюється сфера діяльності інституту 

освіти, яка переходить за рамки духовної сфери в віртуальне інтернет-середовище; змінюється 

система взаємодії учасників освіти, в інтернет середовищі часто стираються статусно-рольові 

відмінності; комп'ютерна віртуальна реальність, і Інтернет особливо, стає засобом досягнення 

мети і реалізації функцій освіти» [3, с. 62]. З цього випливає, що інформаційні послуги в сфері 

загальної освіти, що реалізуються в електронному вигляді, стають певним засобом досягнення 

мети і реалізації функцій даного соціального інституту. 

Результати дослідження показали, що інформаційні послуги в системі загальної освіти є 

певним способом реалізації функцій соціального інституту освіти, механізмом задоволення потреб 

їх замовників, проте до сьогодні існує ряд серйозних невирішених проблем, які не дозволяють їм 

повною мірою реалізовувати свою роль. Підвищення якості надання інформаційних послуг в 

системі загальної освіти позитивно позначиться на освітньому і виховному процесах у шкільному 

навчанні, що безсумнівно стане фактором розвитку людського капіталу, особливо необхідного в 

умовах сучасної української дійсності. 
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МАТЕМАТИКИ ЗА ПІДРУЧНИКОМ Л.Г. ПЕТЕРСОН 

 

Сенсорна інтерактивна дошка (СІД) стає все популярнішою у сучасному освітньому процесі. 

Її використання збільшує можливості щодо подання навчального матеріалу, підвищує загальний 

рівень якості уроку та професійних навичок самого учителя. Тому дослідження питання 

використання СІД на уроках є актуальним. Особливо у початковій школі, адже саме тут 

формуються основи розуміння навчальних дисциплін. 

Сенсорна інтерактивна дошка виступає засобом інформаційно-комунікаційних технологій та 

являє собою пристрій, що поєднує можливості комп’ютера та маркерної дошки [1, с. 6]. Основною 

відмінністю СІД є те, що вона найбільш зручна у використанні для дошкільних закладів освіти та 

у початкових класах, оскільки не потребує спеціальних маркерів [1, с. 12]. Діти можуть 

користуватися пальцями і тим самим ніби відчути навчальний матеріал на дотик. Така особливість 

сприяє використанню СІД на будь-яких уроках, зокрема й на математиці. Даний предмет є 

базовим у початковій школі і тому його усвідомлення, розуміння являється одним із пріоритетних 

напрямів діяльності вчителя. 

Розглянемо можливості використання сенсорної інтерактивної дошки на уроках математики 

за програмою Л.Г. Петерсон.  

Дана програма характеризується швидким темпом подачі навчального матеріалу, вчить 

нестандартним рішенням, використовує багато абстрактних понять, складається з багатьох ігрових 

завдань на розвиток логічного мислення. Книги побудовані таким чином, що на кожен урок є 

кілька ключових завдань, обов’язкових до виконання усіма дітьми, інші – за можливостями дітей. 

Це дозволяє вчителю диференціювати роботу учнів відповідно до їх можливостей.  

Навчальна програма з математики за Л.Г. Петерсон потребує від учителів багато часу на 

підготовку до уроків. Використання СІД дає можливість не лише його зменшити, а й зробити 

навчальний матеріал більш цікавим, динамічним. 

Наприклад, при поясненні навчального матеріалу з теми «Величини. Довжина» [2] можна 

використати відеоролики, які показують стародавні одиниці вимірювання довжини.  

Для глибшого засвоєння матеріалу при вивченні теми «Властивостей предметів» [2] можна 

використовувати навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів «Шукачі скарбів». 

У розділі для 2-го класу є гра «Множини». Тут необхідно розподіляти зображення за певними 

ознаками. 

При унаочненні творчих завдань та завдань із зірочкою, яких багато на сторінках підручника 

Л.Г. Петерсон часто дитині вистачає побачити образно умову завдання, щоб зрозуміти спосіб 

розв’язання. Наприклад, задачі типу «хто кого старший, вищий тощо і на скільки»; завдання 

олімпіадного характеру й інше.  

Можливості використання СІД на уроках математики важко переоцінити. Вона створює 

умови, в яких використовуються різні канали сприймання інформації. Дає змогу легко та доступно 

подавати навчальний матеріал в нетрадиційній формі, тим самим викликаючи в учнів підвищений 

інтерес до предмета й освітнього процесу в цілому.  
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ДИСТАНЦІЙНОМУ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Сучасні умови викладання у ЗВО, враховуючи зокрема карантинні обмеження, вимагають 

від викладачів та дослідників розроблення та впровадження нових технологій навчання, які б 

забезпечували можливості найбільш ефективно надавати здобувачам освітні послуги. Серед 

проблем, які постають при впровадженні дистанційної форми навчання, можна виокремити 

складність передачі природною мовою математичних об’єктів, таких як формули, графіки, 

рисунки та ін. Це обумовлено тим, що ці об’єкти створювалися і розвилися багато років (століть), 

мають свої традиції побудови, а також допускають певну різноманітність і бувають різних рівнів 

складності. Для вирішення цієї проблеми багато викладачів готує лекційні матеріали у формі 

презентацій чи конспектів, але це у свою чергу дещо зменшує можливості для гнучкого 

викладання матеріалу з відхиленнями, додатковими ілюстраціями та ін. Використання ж 

численних графічних редакторів чи редакторів формул значно уповільнює процес викладання. 

Тому постає задача розробки інформаційних систем, які б у режимі реального часу будували 

математичні об’єкти, що описуються людиною природною мовою. 

Оскільки на даний час вже розроблені системи перетворення голосового повідомлення у 

текст (наприклад, Dragon Naturally Speaking, VoiceNavigator та ін.), то розглянемо спрощену 

задачу: перетворити текстове повідомлення, у якому математичні об’єкти описані природною 

мовою, у форматований текст зі створеними відповідними об’єктами. У рамках цієї загальної 

задачі можна виокремити ряд підзадач: 

- розроблення підсистеми розпізнавання природного тексту для виокремлення його 

фрагменту з описанням математичних об’єктів; 

- розроблення підсистеми перетворення математичного тексту у технічний формат, який 

може опрацювати графічний редактор чи редактор формул; 

- передача технічного тексту у графічний редактор чи редактор формул, який надає 

можливості автоматизованої побудови відповідних об’єктів (наприклад, LaTeX, Microsoft Word та 

ін.); 

- розроблення підсистеми редагування створеного об’єкту засобами природної мови, з метою 

усунення можливих неточностей, які можуть виникати у процесі розпізнавання; 

- розроблення правил побудови профіля користувача, який має відображати його особливості 

конструювання математичних об’єктів та ін. 

Деякі підходи до вирішення цих задач розглядалися у [1]. Тут приведено базу знань на мові 

логічного програмування Пролог, яка дозволяє аналізувати фрагмент тексту, що описує 

математичні формули природною мовою. Подальшим розвитком системи є підсистема аналізу 

графічних об’єктів. 
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Стратегічним завданням, яке сьогодні стоїть перед вищою школою є підготовка 

кваліфікованих фахівців, здатних до ефективної роботи, які вміють творчо мислити, брати на себе 

відповідальність, працювати в команді, що допоможе їм досягати успіху в професійній діяльності. 

Це обумовлює необхідність пошуку нових підходів до освітнього процесу з метою підвищення 

якості вищої освіти. Одним з таких підходів може стати застосування в культурно-освітньому 

просторі вищої школи івент-технологій. 

Івент виступає формою залучення людини до культури бренду, до корпоративної або іншої 

спільноти через організацію певних дій, переживань [1, с. 218]. В його основі лежить розважальна 

або рекламна вистава, що відбувається на театральній сцені, кіно- або телеекрані, на спортивній 

або цирковій арені з використанням різноманітних образотворчих прийомів, світлової техніки, 

комп’ютерної графіки тощо [2, с. 14]. Однак, поняття івент включає в себе не лише подію, захід, 

церемонію чи шоу, а передовсім, містить смислові відтінки сприятливого впливу, виняткової 

події, найбільш бажаного результату заходу. 

Ми розглядаємо івент як «інструмент», який сприяє прискоренню процесу сприйняття 

театралізованої дії, осмисленню події, а також посиленню вражень і почуттів від почутого та 

побаченого [3, с. 128]. В основі організації івент-заняття лежить технологія перетворення заняття 

за допомогою допоміжних ефектів у виняткову подію для особистості. Сучасними формами 

івентів є відкритий простір, виставка, воркшоп, дебати, засідання, конференція, круглий стіл, 

нарада, панельна дискусія, прес-конференція, саміт, семінар, форум тощо. 

Івент як педагогічна технологія допомогає реалізувати особистісні запити здобувачів у 

процесі освіти, сприяє успішному освоєнню дисципліни, вчить співпрацювати, взаємодіяти 

(працювати в команді), сприяє соціалізації й професійному самовизначенню особистості. Звісно, 

івент-заняття не може замінити ні лекцію, ні практичне заняття, до того ж викладач обмежений в 

часі навчальною програмою, але таке заняття сприяє поповненню прогалин в освоєнні теоретичної 

частини дисципліни, закріпленню теоретичних положень і формуванню вмінь застосовувати їх 

при виконанні практичних завдань. 

Отже, застосування івентів у культурно-освітньому просторі вищої школи дозволить 

формувати самосвідомість особистості, довіру до педагога, розвивати асоціативну основу для 

цілісного сприйняття особистістю дійсності, здатність до рефлексії, аналізу, самооцінки 

особистісних рис, якостей, властивостей, а також виховувати людину, яка вміє сприймати 

навколишній світ у його різноманітті, розширювати подієвий простір, формувати нове мислення. 
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СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ МОЛОДІ В INSTAGRAM 

 

Сьогодні усе наше життя заповнив Інтернет та соціальні мережі, адже в них ми працюємо, 

знайомимось, спілкуємось, обмінюємося інформацією, навчаємося тощо. Часто саме тут 

відновлюємось після стресових ситуацій, знаходимо підтримку, розвиваємось та деградуємо в 

окремих випадках. Таке спілкування є своєрідним накопиченням соціального капіталу. Зокрема, 

О.Лещенко вказує, що це «…є отримання і створення соціального капіталу за допомогою 

функціонування соціальної мережі. Це обумовлено тим, що факт створення, функціонування 

соціальної мережі визначається потребою в накопиченні соціального капіталу» [1, c. 147]. 

Досить активно проявляє себе у віртуальному світі молодь, для якої соціальні мережі 

стають друзями та порадниками. У світовій павутині існує величезна кількість соціальних мереж, 

проте лише декілька з них набули світового значення і популярності серед користувачів, особливо 

молоді. Саме вона активно та легко долучається до використання у своєму житті соціальних 

мереж. Робота на професійних сайтах та мережах на даний час є однією із найпрестижніших та 

найзручніших. В них користувачі комунікують у тематичних групах, у персональних переписках, 

спілкуються за допомогою лайків та коментарів. 

Однією з таких є Інстаграм (Instagram) - багатофункціональна мережа, в основі якої лежить 

обмін фотографіями, одна з наймолодших соціальних мереж, яка дуже швидко стала популярним 

середовищем із понад мільярдною аудиторією. Вона зручна у використанні та пошуку необхідної 

інформації, помічник у різних сферах життя. У цій зручній соціальній мережі можна знайти різні 

акаунти на усі можливі теми: фан-групи, кулінарні курси, мотивація, психологія, пошук свого «Я», 

спорт, краса, профілі з депресивними мотивами тощо. Інстаграм - багатогранна соціальна мережа -  

середовище, яке надає безліч можливостей користувачу, відіграє важливу роль у житті людей, 

зокрема студентської молоді. 

Особливої популярності в період пандемії COVID-19 набули сторінки з навчальними 

програмами, що допомагають якісніше зорганізувати освітній процес: використання неординарних 

підходів до викладу матеріалу як лекційного, так і практичного, застосування різноманітних 

цікавих методів для проведення практичних та семінарських занять, організація та проведення 

підготовки до заліково-екзаменаційної сесії. Студентство, завдяки власним прогресивним 

поглядам, почало активно створювати у соціальних мережах окремі групи своїх навчальних 

закладів та академічних груп, що можна вважати своєрідним комунікативно-мережевим 

винаходом молоді. А це дуже важливо мати право вибору, зокрема у здобутті знань.  

Ряд особливостей мережевих платформ (якісні способи комунікацій, можливість 

висвітлення різноманітного контенту, розвиток навичок та вмінь користувачів, чинники, що 

сприяють соціалізації, приватність для користувачів) допомагають соціальним мережам 

розвиватись. Саме це показує зміну характеру, вчинків користувачів і зумовлює появу нових 

комунікаційних моделей, які будуються на нових цінностях, таких як щирість, відкритість та 

легкість у використанні. Окрім того, у цій соціальній мережі можна знайти сторінки на різну 

тематику. Існують профілі, основною темою яких є кіно, так звані фан-акаунти, що присвячені тій 

чи іншій людині, героям фільмів, книг, коміксів, групі людей тощо. Існують профілі, де навчають 

фотомистецтву: правильному позуванню, обробці фото, редагуванню та іншим секретам і 

маніпуляціям щодо створення ідеального кадру. Також існують профілі здорового харчування, 

спорту, віри, мрій, фантазій, навчання, психології. Або ж прості сторінки звичайних людей, де 

вони виставляють власні світлини, відео, діляться моментами зі свого життя, спілкуються з 

друзями тощо. 

Отже, Інстаграм – соціальна мережа можливостей. Вона йде на рівні зі світовими гігантами 

та повністю виправдовує свій статус. Це мережа, що є чудовою комунікаційною платформою, що є 
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місцем для розвитку та навчання, для відпочинку й роботи. Це одна зі сходинок до власного 

ідеалу. Це павутина акаунтів різноманітної тематики з безліччю постів та історій.  

 

Література: 

1. Лещенко А. М. Социальные сети как механизм конструирования коммуникации в 

современном обществе: дис. канд. философ. наук: 09.00.11. – Пятигорск, 2011. – 158 с. 

2. Дідик Л.А. Трансформація комунікативних практик молоді в соціальних мережах: дис. 

канд. соціол. наук: 22.00.04. – Київ. – 2019. – 203 с. 

3. Фрідріх О. Соціальні мережі в сучасному світі / Наукові дослідження українського 

медійного контенту: соціальний вимір. – К. – № 4. – 2015. – С.47-52 (93 с.).  

 

 

 

 

  



202 
 

Олена Столяренко 

д.пед. н., професор кафедри педагогіки, професійної  освіти 

і управління освітніми закладами, 

Вінницький державний педагогічний  

університет ім. М. Коцюбинського  

Оксана Столяренко, 

к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов  

Вінницький національний технічний університет 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІМИ КЕРІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що якісна освіта є інструментом досягнення 

соціальної та культурної злагоди, економічного зростання, основним індикатором життя. В умовах 

прогресивних змін розширюється уявлення про зміст та роль управлінської діяльності керівника.  

Нині відбувається трансформація сучасної освіти: здійснюється активна взаємодія 

навчальних закладів, об`єднання шкіл в межах інноваційних мереж. А це свідчить про те, що 

висуваються нові вимоги до професійних і особистісних якостей майбутнього керівника закладу 

освіти. 

У процесі теоретичного обґрунтування досліджуваної проблематики нами проаналізовано 

зміст наукових публікацій. Зокрема, педагогічні аспекти інформатизації освіти та управління нею 

досліджують: Г. Єльникова, О. Єльникова, Л. Калініна, М. Плескач. Проблема створення 

інформаційних систем управління в галузі освіти була предметом досліджень таких науковців, як: 

В. Биков, І. Савченко, Л. Карташова, Н. Тверезовська.  

Інформаційні процеси в освіті спрямовуються на формування єдиного відкритого освітнього 

простору. Однією з поширених інтерпретацій відкритої освіти є аспект її доступності, відкриття 

можливостей для оновлення, розвитку й підвищення якості та ефективності освітніх послуг. 

Основні правові засади побудови інформаційного суспільства в Україні розроблено у нормативно-

правових актах, що регулюють доступ до електронного документообігу, публічної інформації, 

інформаційної безпеки. Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні» визначено необхідність розвитку інформаційного суспільства, 

орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх, де кожна особистість може створювати 

інформацію та знання, мати вільний доступ, користуватися і обмінюватися нею. Українське 

суспільство включається у глобальний світовий інформаційний простір, прискорено створюючи 

інформаційні ресурси у публічному секторі: науці, освіті, культурі. На основі аналізу основних 

засад розвитку інформаційного суспільства в Україні можливо визначити основні завдання, що 

стоять перед освітою на сучасному етапі, а саме: створення системи інформаційних знань та їх 

використання й обмін при наданні освітніх послуг за допомогою використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; можливості вільного доступу до системи 

інформаційних знань із забезпечення гарантій самореалізації особистості в інформаційному 

суспільстві; повномасштабне входження України до глобального освітнього інформаційного 

простору. Виконання поставлених завдань можливе за умов забезпечення реалізації основних 

принципів інформаційних відносин, які гарантують право на освітню інформацію, відкритість, 

доступність інформації та свободу її обміну, об'єктивність, вірогідність, повноту, точність, 

законність її одержання, використання, поширення та зберігання. Відкрита освіта – це передусім 

нові методи і прийоми навчання, викладання, підготовки і організації освітнього процесу та нові 

підходи, що базуються на продуктивному й творчому використанні новітніх технологій.  

Це не самі по собі новітні технології, а їх творче новаторське використання в освітянській 

галузі. Такий підхід до інформатизації і комп’ютеризації освіти набуває дедалі більшого 

поширення і підтримки серед українських освітян. На думку багатьох дослідників впровадження 

інформаційно-технологічного підходу в освіту є природним еволюційним процесом, який 

зумовлений утворенням техногенної цивілізації. Відповідно до цього, простежується тенденція до 

інтелектуального переділу світу і здійснюється впровадження сучасних форм, методів, технологій 

та інновацій, зокрема: відкрита освіта, транснаціональна і кібернетична.  
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Використання інформаційно-технологічного підходу є підставою до реалізації парадигми 

LLL (lifelong learning) – концепції безперервної освіти, її інтернаціоналізації та диверсифікації 

(багатоваріантність). Щодо проблеми відкритої професійної освіти, то її створення має 

ґрунтуватися на засадах неперервної освіти, що здатна не лише озброювати знаннями, але й, 

внаслідок постійного і швидкого оновлення знань, формувати потребу у безперервному 

самостійному оволодінні ними, стимулювати творчий підхід до отримання знань впродовж усього 

активного професійного життя. До арсеналу технологій та інструментів відкритої професійної 

освіти належать засоби забезпечення доступу до наповнення, супроводження та обслуговування 

інформаційних методичних сайтів, моніторингу рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників, надання інформаційної допомоги педагогам у створенні індивідуальних сайтів, 

інформаційне забезпечення освітнього процесу, підвищення комп’ютерно-технічної грамотності 

педагогічних працівників.  

Отже, відкрита професійна освіта – це також і базований на сучасних комп’ютерних 

технологіях менеджмент освітнього процесу, здатний суттєво підвищити ефективність з 

педагогічними працівниками. Основні стратегічні цілі розвитку спрямовуються на створення 

національної інформаційної інфраструктури та її інтеграції до світової спільноти.  

Використання інформаційних ресурсів у системі відкритої професійної освіти уможливлює 

підвищення рівня ефективності досліджень, організації доступу до електронних версій наукових 

видань, нормативно-методичних документів і довідників, повноти інформації, високої якості 

методичних прийомів, наочності, логічності і послідовності викладу навчального матеріалу.  

Зокрема, одним з шляхів вдосконалення навчального процесу на засадах інформаційних 

ресурсів є впровадження платформи комп'ютерних ділових ігор, що сприятиме формуванню 

готовності майбутніх фахівців до бізнес-процесів на підприємствах і здатності їх до 

корпоративного управління. Крім того, інформаційні технології уможливлюють створення 

системи комп'ютерного тестування та проведення моніторингу якості підготовки фахівців.  

Проведений аналіз основних інформаційних ресурсів системи відкритої професійної освіти 

свідчить, що від педагогічних працівників вимагається відповідна інформаційна компетентність. 

Показником вияву такої компетентності є сформованість інформаційної культури, що 

уможливлює продуктивне використання інформаційних засобів у процесі професійної діяльності.  

Інформаційна культура розглядається нами як одна зі складових загальної культури людини. 

Інформаційна культура пов'язана із соціальною природою людини та є продуктом її різнобічних 

творчих здібностей та здатностей. У той же час вона відображає і особливості професійної 

діяльності педагога.  

Під інформаційною культурою керівників ЗВО будемо розуміти системну професійну 

властивість фахівця-управлінця, яка: актуалізується та проявляться в процесі практичної 

професійної управлінської діяльності; характеризує специфіку професійно-управлінської 

свідомості та самосвідомості, поведінки, а також стиль та особливості його інформаційної 

взаємодії з іншими суб'єктами у процесі управлінської діяльності; забезпечує осмисленість 

інформаційно-аналітичної діяльності і характеризує рівень культури його управлінської 

діяльності; стимулює творчий розвиток як суб'єкта інформаційно-аналітичної діяльності в системі 

вищої освіти, оскільки її основу складає інформаційна культура.  

У процесі роботи над темою нами представлено теоретичне обґрунтування і аналіз 

практичної перевірки розроблених педагогічних умов підготовки майбутніх керівників закладів 

освіти до використання сучасних комунікаційних інформаційних технологій; визначено сутність 

комунікаційних інформаційних технологій в інформаційній культурі керівника ЗВО, її складові в 

контексті сучасних досліджень; проаналізовано сучасний стан формування інформаційної 

культури майбутнього керівника навчального закладу та окреслено шляхи вдосконалення його 

професійної підготовки; здійснено (в теоретичному і практичному сенсі) планування розвитку 

інформаційної культури, реалізація якого базується на наукових дослідженнях управлінського 

процесу в системі освіти та адаптованих до управління ЗВО; уточнено зміст основних понять, як 

теоретичної основи дослідження. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ РОБОЧИХ АРКУШІВ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Модернізаційні перетворення загальної середньої освіти залишають урок ключовою формою 

організації навчального процесу. Вимоги освіти XXІ століття потребують сучасного уроку – це, 

передусім, компетентнісний урок [1]. 

Час інформатизації суспільства швидко переконує нас, що з допомогою персональних 

комп’ютерів та смартфонів (планшетів) з доступом до мережі «Інтернет» писати, малювати, 

креслити можна більш продуктивно, ніж без них. Використання ІКТ під час уроку спрощує і 

мінімізує затрати часу на ньому. З цією метою розглядаємо програму Liveworksheets 

(https://www.liveworksheets.com/), яка дозволяє перетворити текстові документи в повноцінні 

інтерактивні робочі аркуші [2]. 

Інтерактивний робочий аркуш – це цифровий спосіб організації навчальної діяльності 

суб’єктів навчання за допомогою хмарних сервісів і веб-інструментів. Під час організації з 

інтерактивними робочими аркушами ми отримаємо зворотний зв’язок від учнів. Готові 

інтерактивні листи можна використовувати не тільки при організації дистанційного навчання, при 

виконанні домашньої роботи, при підготовці до контрольної роботи, а й під час уроку. Ця 

програма дозволяє об’єднувати створені інтерактивні аркуші в робочі зошити учня і забезпечувати 

повноцінне вивчення розділу, теми, уроку; організовувати ефективне виконання лабораторних 

робіт тощо. Великою перевагою програми Liveworksheets є те, що викладач завантажує готовий 

текстовий шаблон документа й програма надає йому можливість редагування. 

Програму можна використовувати як віртуальний клас, після його створення викладач, за 

поданим кодом, запрошує до нього учнів, призначає відповідні робочі зошити чи інтерактивні 

листи. Результати виконаної роботи автоматично зберігаються на сторінці викладача, який має 

можливість переглянути її й оцінити. Також цей сервіс дозволяє автоматичну перевірку та 

оцінювання робіт учнів. Мінусами цієї програми є англомовний інтерфейс та неможливість 

створення посилання на зошит, вони призначаються виключно конкретному учневі. 

Застосування інформаційних технологій під час уроку демонструє ряд переваг, таких як 

індивідуалізація навчання, інтенсифікація самостійної роботи учнів, зростання обсягу виконаних 

за урок завдань, підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок урізноманітнення 

форм роботи, розширення інформаційних потоків при використанні мережі «Інтернету» тощо.  

ІКТ-технології варто застосовувати для підвищення ефективності та якості викладання 

предметів, адже це допомагає формувати сучасного учня. 
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Юрій Сухойваненко,  

викладач Глухівського агротехнічного інституту 

імені С.А.Ковпака Сумського НАУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «АЛГОРИТМИ ТА МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ» 

 

Навчальна дисципліна «Алгоритми і методи обчислень» є обов’язковою дисципліною 

циклу професійно-орієнтованих дисциплін освітньо-професійної програми середньої освіти за 

спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».  

Після проходження курсу, студенти повинні мати фундаментальні знання в галузі 

обчислювальних алгоритмів, починаючи з базових понять про 

обчислювальні алгоритми, принципи їх побудови, оцінки 

обчислювальної складності та точності і закінчуючи основами теорії 

алгоритмів, представленої універсальними алгоритмічними 

моделями, які відображають математичні аспекти даної теорії 

(рекурсивні алгоритмічні моделі), технічні (машина Тьюрінга) та 

логічні (алгоритми Маркова) аспекти. 

Метою курсу є підготовка студентів до активного та 

ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки для 

розв’язання різноманітних прикладних задач, отриманні 

систематизованих знань про способи створення, аналізу і оптимізації 

алгоритмів та методів обчислень у процесі розробки апаратно-

програмних засобів розв’язання задач. 

Наведемо приклад розв’язання задачі про обчислення суми 

членів ряду: 

𝑆 =∑
1

(2𝑖 − 1)(2𝑖 + 1)

∞

𝑖=1

 

Для розв’язання даної задачі ми можемо дати словесний спосіб 

запису прикладу: 

1) введення вхідних даних – число E; 

2) присвоїти величині S = 0, а i = 1; 

3) присвоїти a значення, що розраховується за формулою: 

𝑎 =
1

(2𝑖 − 1)(2𝑖 + 1)
; 

4) присвоїти величіні S її попереднє значення, збільшене на 

значення величини а – сума попереднього значення S та 

поточного члену ряду а; 

5) обчислити наступне значення і – збільшити на 1; 

6) перевірити умову розрахунку суми ряду – |a|Е – якщо умова 

виконується, то повторити дії пунктів 3-6, інакше вивести 

значення суми ряду S. 

Графічний спосіб розв’язання задачі подано на рисунку. 

Алгоритм розв’язання задачі програмною мовою С++ має 

вигляд: 

 

double E, S; 

int i, a;  

cout << “ Введення Е ” << E; 

S = 0; 

i = 0; 

do { 

 i = 1/(2*i-1)*(2*i+1); 
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 S = S+a; 

 i = i+1; 

} 

while (abs(a)>=E); 

cout << “ Вивeдення S “ << S; 

 

Таким чином, вивчення навчальної дисципліни «Алгоритми і методи обчислень» за вище 

зазначеного підходу сприяє формуванню у майбутнього фахівця наукового рівня інженерного 

мислення, а також містить в собі теоретичну базу, яка необхідна при вирішенні прикладних 

питань оптимізації в конкретних задачах дослідження інформаційних комп'ютерних систем в 

техніці та економіці.  

На нашу думку, розв’язання задач за допомогою розробки алгоритмів кількома способами 

його завдання сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу студентами, розвитку їх 

логічного мислення та вдосконаленню вмінь використання формальних мов і моделей 

алгоритмічних обчислень. 
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Євгеній Топольськов, 

к. тех. н., доцент, доцент кафедри ІСТ, 

Ганна Силенок, 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БАЗ ДАНИХ СТУДЕНТІВ 

ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

 

За оцінками світових експертів, оприлюдненими у Forbes, BBC, Trade Schools Colleges та 

експертів дослідницької групи «Digitale Transformation» Науково-дослідного інституту майбутніх 

трудових відносин (м. Бонн), найбільш потрібними будуть фахівці, які можуть проєктувати, 

впроваджувати нову техніку і технології з урахуванням викликів майбутнього. У найближчій 

перспективі на ринку праці зростатиме попит на таких спеціалістів як  фахівець з робототехніки, 

інженер-проєктувальник різного профілю, програміст, аналітик даних, фахівець-аналітик з 

кібербезпеки, розробник технологій блокчейн тощо [3]. У той же час, характерною рисою 

сучасного суспільства є стрімке збільшення обсягів інформації. Фактично інформація стає 

фактором, що визначає ефективність будь-якої сфери діяльності. Тому для сучасного фахівця ІТ-

сектору постає необхідність у теоретичних знаннях та практичних навичках роботи з сучасними 

базами даних. 

Навчальна дисципліна «Бази даних» має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з 

інших освітніх і наукових галузей. У результаті її вивчення студент має здобути наступні фахові 

компетентності: здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на 

абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та 

менш важливих аспектах; здатність до алгоритмічного та логічного мислення; здатність 

виконувати моделі для досліджуваних процесів та прикладних задач; здатність аналізувати 

предметні області, формулювати вимоги, ідентифікувати, класифікувати та описувати завдання, 

знаходити методи й підходи до їх розв’язання; здатність проектувати і редагувати реляційні бази 

даних; здатність встановлювати зв’язки у реляційних базах даних тощо. 

Але для успішної майбутньої ІТ-кар’єри недостатньо формувати та розвивати лише 

компетентності, які безпосередньо пов’язані з фахом («hard skills»). Дослідження, які були 

проведені у Гарвардському та Стенфордському університетах показали, що лише 15% кар’єрного 

успіху забезпечується рівнем професійних навичок, в той час як інші 85% – це «soft skills» [1]. 

Серед усіх «soft skills» виділено найбільш важливі в контексті майбутньої роботи в ІТ-галузі та 

згруповано у 5 груп: управлінські, комунікативні, особистої ефективності, стратегічного 

управління та управління інформацією [2]. 

Вважаємо необхідним у процесі навчання дисципліни «Бази даних» застосовувати ефективну 

методику, що забезпечує розвиток у майбутніх фахівців з інформаційних технологій навичок 

особистої ефективності в результаті участі у групових проєктних завданнях, курсових проєктах 

тощо. Наприклад, виконуючи лабораторну роботу на тему «Проектування та розробка бази даних 

Транспортна логістика підприємства» студентам пропонується спочатку розподілити ролі в 

мікрогрупах: керівник, аналітик, проектувальник, розробник, тестувальник. Виконуючи 

лабораторні роботи в такому форматі студенти значно підвищать свій рівень сформованості «hard 

skills» та «soft skills». 

Запропоновану методику рекомендується застосовувати не тільки в рамках навчального 

курсу «Бази даних», а також у таких навчальних дисциплінах як «Моделювання програмного 

забезпечення», «CASE-технології» та «Менеджмент проектів програмного забезпечення».   
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 Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ- КАРТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Новий стандарт освіти вимагає, щоб учень міг сам ставити і розв’язувати завдання, розуміти, 

для чого він вчиться, вміти знаходити інформацію, розмірковувати над нею: аналізувати, 

узагальнювати і систематизувати, а ще вміти спілкуватися, оцінювати себе та інших [2]. 

Очевидно, що для розв’язання вище зазначених завдань необхідні нові прийоми і способи 

роботи з навчальною інформацією. Одним з таких ефективних способів є технологія інтелект-карт, 

заснована на зображенні асоціативних зв’язків. Інтелект-карта – це спосіб зображення процесу 

мислення за допомогою схем і образів з одного боку, а також це засіб для розв’язання завдань та 

підвищення якості навчання – з другого [3].  

Автор методу, Тоні Б’юзен - відомий англійський письменник, лектор і консультант з питань 

інтелекту, психології навчання і проблем мислення, стверджує, що метод інтелект-карт може 

знайти застосування в будь-якій сфері життя, де б не було потрібно вдосконалювати 

інтелектуальний потенціал людини та запам’ятовувати велику кількість інформації.  

Тоні Б’юзен підкреслює, що не існує строгих правил побудови інтелект-карти: формуючи 

свій стиль, міняти можна все, лише б мислення ставало продуктивніше – для цього інтелект-карти 

і були придумані [1].  

Головні завдання технології інтелект-карт: 

– розвивати  креативність учнів;  

– формувати комунікативну компетентність в процесі групової діяльності;  

– формувати загально навчальні вміння, пов’язані зі сприйняттям, переробкою та обміном 

інформацією;  

– покращувати всі види пам’яті учнів (короткочасну, довготривалу, образну, зорову і т. д.);  

– прискорювати процес навчання;  

– формувати організаційні уміння. 

Визначаємо, що створення інтелект-карт підходить для учня з будь-яким типом сприйняття 

(аудіальний, візуальний, кінестетичний) [3].  

Під час складання інтелект-карти працюють обидві півкулі головного мозку, так як в 

процесі їх побудови бере участь більшість каналів сприйняття. Працюючи зі схемами, аналізуючи 

інформацію, в людини працює ліва півкуля, яка відповідає за логіку. У процесі підбирання 

малюнків (графічних образів), що відповідають словам, розміщеним на гілках інтелект-карти, 

активізуються нові розумові процеси, які до цього моменту не були задіяні. До роботи лівої 

півкулі мозку підключається права, що відповідає за образи.  

Так зв’язується робота обох півкуль – від асоціацій до логіки і в зворотному напрямі. У 

цьому і є перевага технології інтелект-карт [3].  

Особливості побудови інтелект-карт: 

– використання кольору;  

– власної символіки; 

– застосування графічного відображення. 

Зазначимо, що під час складання інтелект-карти потрібно пам’ятати, що до неї входять 

ключові слова, ключові образи, колір, різнобарвні лінії, обов’язкове введення ієрархій і категорій. 

Інтелект-карти можуть бути застосовані на різних етапах уроку: основою вивчення теми, 

узагальнення теми тощо. Вони служать для розвитку як логічного так і творчого мислення, вчать 

виділити суттєве, головне. Інтелект-карти використовуються для рефлексії, повторення вивченої 

лексики підсумкового контролю, для систематизації тематичного матеріалу тощо. 

Застосування інтелект-карт у навчанні дає позитивні результати, оскільки учні вчаться 

вибирати, структурувати і запам’ятовувати ключову інформацію, а також відтворювати їх у 
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наступному. Інтелект-карти допомагають розвивати креативне і критичне мислення, пам’ять і 

увагу учнів, а також зробити процеси навчання більш цікавим і плідним, причому й самі учні є 

авторами інтелект-карт (рис. 1). 

  
Рис. 1. Інтелект-карта, створена учнями 

Таким чином, для структурування матеріалу використовуються, як один із засобів, 

інтелект-карти. Застосування наочних засобів навчання сприяє розвитку в учнів наочно-образного 

мислення, активізації навчально-пізнавальної діяльності, надає можливість для моделювання 

явищ, розширює сферу практичних застосувань. Опрацювання філологічного матеріалу з 

використанням інтелект-карт та інших видів схематичного унаочнення сприяє розвитку логічного 

мислення, формує вміння виділяти основні терміни та впорядковувати самостійну роботу по 

усуненню прогалин у процесі навчання української мови.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТА WRITEREADER ДЛЯ 

РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Сучасні заняття в закладах освіти нашої держави, завдяки використанню на них 

інформаційно-комунікативних технологій, не є одноманітною та незмінною структурно-змістовою 

схемою. Для того, щоб проаналізувати заняття необхідно враховувати: 

– встановлені Міністерством освіти і науки України єдині критерії та стандарти якості 

освіченості студентів; 

– володіння педагогами вміннями відбору та перебудови змісту навчального матеріалу; 

– моделювання та конструювання умов та засобів, призначених для підтримки й розвитку 

особистісної структури свідомості здобувачів освіти, як основу їх власної самоорганізації. 

Необхідно пам’ятати, що будь-яке заняття – це не тільки діяльність викладача, воно 

являється певною формою навчання студента, розвитку його індивідуальних здібностей, творчого 

потенціалу, формування ключових професійних компетентностей (наприклад: знання іноземної 

мови) тощо. 

Метою роботи є бажання автора представити освітню платформу WriteReader, яка може бути 

використаною педагогами для розвитку творчості здобувачів освіти. 

WriteReader – це конструктор, призначений для створення мультимедійних книг викладачем 

та його студентами. Цікавим у даній платформі є те, що відбувається співпраця між здобувачами 

освіти та їх педагогами. Молодь має можливість самостійно придумувати й розробляти власні 

проекти, а саме – мультимедійні книги, в які викладачі можуть (якщо це необхідно) вносити зміни, 

супроводжувати їх до повного завершення. 

На кожній сторінці книги є вікно для автора роботи (здобувача освіти), у якому він вносить 

свої задумки, і вікно для педагога, для виправлень, змін. Не дивлячись на те, що вікно невелике, 

текст автоматично форматується – зменшується в розмірах. Тому записи на одній сторінці можуть 

містити кілька речень. 

Книги, створені за допомогою WriteReader, можуть містити текст, зображення, звуковий 

супровід (наприклад: записаний голос). Остаточно завершені книги можуть бути: 

– доступними в Інтернеті; 

– збереженими у форматі PDF; 

– роздрукованими. 

На жаль, оскільки український шрифт для збереження в форматі PDF та друку програмою 

WriteReader не підтримується, потрібно все створювати на англійській мові. 

Викладач, створивши свій аккаут у WriteReader, може: 

– створювати власні навчальні онлайн-кабінети, одержати код на кожний із них; 

– особисто вносити поправки (додаткові записи, зміни) в роботи своїх студентів; 

– ставити запитання здобувачам освіти. 

Для того, щоб почати створювати книжки, студенту не потрібно вказувати адреси 

електронної пошти. Достатньо вказати код онлайн-кабінету й одержаний від педагога логін. 

Ввівши данні, здобувач освіти одержує доступ до своєї сторінки. 

Створення книжок із картинками, які можна загрузити з будь якого джерела (колекція 

зображень на комп’ютері; фотографії, створені з допомогою веб-камери чи взяті з Інтернету) в 

WriteReader являється хорошим засобом розвитку творчості у студентів. 

Вважаємо, що додаток WriteReader дає можливість усім його користувачам: 

– запланувати та виконати власний (колективний) проект; 

– перевірити правопис; 

– написати твір (описати явище, дати характеристику процесу) згідно малюнка, який 

запропонував викладач; 
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– використати мікрофон для висловлення власної думки, здійснення усної характеристики 

картинки; 

– робити освітні засоби, підходячи до виконання завдання творчо, з власною задумкою та 

бажанням творити, змінювати, співпрацювати. 

Конструктор WriteReader є мобільним інтерактивним інструментом, який швидко та 

безпомилково виконує команди користувача, дає задоволення від користування ним. 
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ТВОРЧІ МЕТОДИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 

Реформування вищої освіти в Україні передбачає нові підходи до підготовки студентської 

молоді в університетах. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти визначені Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державною 

національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття) тощо. 

Сьогодні пріоритет надається розвитку спеціаліста творчого, ініціативного, який має 

організаторські навички і вміння спрямовувати власну діяльність на вдосконалення освітнього 

процесу шляхом запровадження у практику нових досягнень наукової та технічної думки.  

Розв’язанню поставлених освітніх задач сприяє, на наш погляд, досягнення особистістю 

певного рівня дослідницької компетентності. Будучи категорією, спрямованою на пізнання, 

сходинкою до професійної майстерності, складовою професійно-педагогічної компетентності, 

дослідницька компетентність сприяє становленню цієї важливої якості сучасного фахівця [2].  

Підготовку майбутнього вчителя до дослідницької діяльності розглядали Г. Кловак, 

М. Князян, О. Обухов, А. Подд’яков, О. Савенков та ін. Певні аспекти формування дослідницької 

компетентності майбутнього вчителя розглядаються в працях В. Ачкана, О. Бабенко, О. Блажка, 

Н. Буринської, Л. Величко, І. Воротнікова, М. Голованя, А. Грабового, Н. Лукашової, 

О. Максимова, С. Ракова, Ю. Романенко, П. Самойленка, В. Старости, C. Стрижак, Н. Чайченко, 

Н. Шиян, О. Ярошенко та ін. 

У своєму дослідженні ми виходили з того, що методи навчання − це упорядковані способи 

взаємопов’язаної роботи викладача та здобувачів, спрямовані на розв’язання навчальних завдань і 

досягнення кінцевої мети навчання [1]. 

У педагогіці й практиці навчання відомі різні класифікації методів навчання. З огляду на тип 

пізнавальної діяльності, вчені-дидакти І. Лернер і М. Скаткін побудували таку класифікацію, що 

включала п’ять груп основних методів: метод пояснювально-ілюстративний або інформаційно-

рецептивний, що забезпечує одночасне поєднання усного пояснення з демонструванням, 

ілюстрацію зразків, прикладів тощо. Даний метод дозволяє студентам побудувати основний запас 

знань, що зможе знайти відображення у самостійній роботі учнів; репродуктивний метод 

базується на відтворенні та повторені способу діяльності за завданнями викладача. У ході даного 

методу педагог організовує та спонукає до діяльності; метод проблемного викладу – педагог 

висуває, формулює проблему, сам її розв’язує, показуючи шлях розв’язання, а студенти стежать 

за ходом міркувань та навчаються логічно міркувати та розв’язують складні ситуації; метод 

частково-пошуковий (евристичний), полягає у тому, що викладач організує участь студентів у 

виконанні окремих видів пошуку, тобто. долучає студентів до творчої діяльності; дослідницький 

метод – викладач разом зі студентами формує проблему, на розв’язання якої відводиться певний 

відрізок навчального часу. 

З позицій особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів розглянемо використання 

продуктивних методів, з урахуванням специфіки їх застосування саме для майбутніх учителів. 

Зазначимо, що «продуктивна технологія виділяє головне, дає потрібне, програмує успіх і гарантує 

якість, а тому стає найбільш затребуваною» [1, с. 5].  

Продуктивні методи – це необхідні, діяльнісні, міцні, постійно актуальні, що забезпечують 

продуктивне засвоєння знань та умінь.  

У рамках формування дослідницької компетентності майбутніх учителів доцільніше 

використати, на нашу думку, класифікацію методів, запропоновану А.В. Хуторським [3].  

Вона включає: когнітивні методи, або методи наукового пізнання (метод евристичного 

спостереження, метод порівнянь, метод гіпотез, метод аналогій, метод досліджень, метод 
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помилок, метод конструювання понять); креативні методи навчання; група методів організації 

навчання (методи контролю і рефлексії). 

Детальніше розглянемо другу групу методів, що використовувалася в процесі формування 

дослідницької компетентності майбутнього вчителя, зокрема творчі методи навчання. Серед 

багатьох методів ми використали ті, які найбільш сприяли розвитку дослідницької діяльності 

здобувачів.  

Метод залучення допомагав нам роз’яснювати майбутнім освітянам важливість і 

необхідність виконання науково-дослідницької роботи у закладі вищої освіти. Для цього 

проводилися бесіди, наводилися переконливі факти, приклади випускників-переможців олімпіад, 

їх подальший науковий шлях тощо. 

Метод мозкового штурму дозволяв здобувачеві вільно висловлювати свої позиції (досить 

часто несподівані та неадекватні) в контексті запропонованої теми. Мозкова атака починається в 

групі генерації ідей, після чого отримані там пропозиції скеровуються у групу критики, де і 

проводять відбір цікавих та найбільш перспективних пропозицій, які знову передаються на 

наступний розгляд у першу групу. Робота повторюється, доки не буде отримано оптимально 

прийнятий результат, після – наступає етап обговорення. 

Ефективного використання даний метод набуває у роботі наукових гуртків, на 

лабораторних заняттях, під час дискусій, у процесі обговорення проблемних завдань тощо. 

Метод евристичних запитань застосовувався нами для збору додаткової інформації в умовах 

розв’язання проблемної ситуації, або впорядкування вже наявної інформації в процесі розв’язання 

творчого завдання. Евристичні запитання стали додатковим стимулом у формуванні нових 

стратегій і тактики розв’язання творчого завдання. Відповіді здобувачів на ці запитання 

породжують незвичні ідеї, пропозиції та способи вирішення стосовно об’єкта, що досліджується. 

Тому метод евристичних запитань має великі спонукальні можливості.  

Застосування метод набув на лабораторних заняттях, у роботі наукового гуртка, під час 

створення творчих проєктів тощо. 

Метод різнонаукового бачення дозволяє вивчити об’єкт з позицій різних наук. Нерідко, під 

час обговорення результатів дослідження, здобувач використовує не лише знання з конкретної 

дисципліни, а й з охоплює цілий ряд наук (у науках природничо-математичного циклу на це є 

значні можливості). Результати дослідження підтверджуються методами математичної 

статистики. 

Формування особистісних якостей майбутнього фахівця, в тому числі його дослідницької 

компетентності, відбувається через активну діяльність, яка, в свою чергу, вимагає виявлення 

високого рівня креативності, творчості, самостійності, компетентності й обумовлюється певними 

організаційно-педагогічними умовами. Для формування дослідницької компетентності 

майбутнього вчителя обґрунтовано і використано креативні методи навчання (залучень, 

мозкового штурму, евристичних запитань, різнонаукового бачення), що забезпечують 

продуктивне засвоєння знань та умінь майбутнього фахівця 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ЛЕКЦІЇ-ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

Лекція-візуалізація (від лат. visualis – зоровий) використовується в рамках пошуку способів 

реалізації на практиці дидактичного принципу наочності, тобто спрямовується на одночасне 

застосування зорової і слухової пам’яті здобувачів вищої освіти. Адже американські вчені довели, 

що візуалізація навчальної інформації сприяє її запам’ятовуванню 14-40% почутого, а якщо ж 

залучено і слухова і зорова пам’ять одночасно, то відбувається активізація більшої кількості 

аналізаторів з різними способами сприйняття інформації [3, с. 13].  

Особливістю проведення такого лекційного заняття є використання демонстраційних 

матеріалів, різноманітних форм наочності, опорних сигналів (ілюстрацій, графіків, таблиць, схем, 

комп’ютерних презентацій тощо), що разом із доповненням словесної інформації і самі є носіями 

корисної інформації і задіяні не просто для ілюстрування матеріалу, а й для спонукання слухачів 

до мислення, пошуку варіантів розв’язання проблеми, генерування ідей за певний проміжок часу 

тощо.  

Процес підготовки до лекції-візуалізації також має певні відмінності від підготовки до 

традиційного заняття, оскільки в цьому випадку слід реконструювати змісту лекційного матеріалу 

за допомогою технічних засобів. Як правило, викладання матеріалу під час такої лекції зводиться 

до розгорнутого коментування. На лекції-візуалізації є дуже важливими ритм повідомлення 

навчальної інформації, її дозування, стиль та майстерність спілкування лектора зі слухачами [1]. 

Використання лекції-візуалізації в процесі фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, на нашу думку, є можливим, як і у випадку проблемної лекції, під час вивчення всіх 

фахових дисциплін, передбачених як освітньою програмою підготовки бакалаврів, так і магістрів. 

Пояснюється така думка особливістю самої професійної (математичної) підготовки майбутніх 

учителів математики. Адже викладачам математичних дисциплін (вища алгебра: алгебра і теорія 

чисел, вища математика: диференціальні рівняння, вища математика: теорія ймовірностей та 

математична статистика, методика навчання математики, елементарна математики, вища 

геометрія: диференціальна геометрія і топологія, вища математика: комплексний аналіз, вища 

геометрія: аналітична геометрія, вища алгебра: лінійна алгебра, вища математика: математичний 

аналіз, вища геометрія: проективна геометрія та методи зображень та ін.) часто доводиться 

демонструвати складні математичні формули, закони, доведення, графіки певних залежностей і 

функцій тощо, причому починаючи вже з першого курсу навчання здобувачів. Використання 

лекції-візуалізації значно економить навчальний нас на лекційному занятті, дає можливість для 

більшої кількості пояснень, повідомлень, бесід, дискусій консультацій, що в значній мірі 

позитивно впливає на розвиток творчого мислення і творчості взагалі майбутніх учителів 

математики. 

Ефективності лекції-візуалізації, як показала практика її упровадження в реальний освітній 

процес педагогічного закладу вищої освіти, сприяє використання на ній творчих методів навчання. 

Так, під час лекції-візуалізації ефективними стали наступні: метод «мозкового штурму», метод 

«морфологічного аналізу», метод гіперболізації, метод інциденту, метод аглютинації, метод 

інверсії тощо.  

Звичайно, перелік указаних творчих методів не є повним і однозначним для використання на 

окресленому інтерактивному занятті. Викладачі-практики, залежно від дисциплін, які викладають 

в університеті, обраної методики проведення лекції-візуалізації мети і завдань, поставлених перед 

лекцією, індивідуальних і колективних можливостей здобувачів вищої освіти та ряду інших умов 

мають можливість підбору інших творчих методів. 

У якості прикладу, пропонуємо використання окресленого виду лекційних занять під час 

опанування дисципліни «Методика навчання математики» з теми: «Вивчення геометричних 

побудов у основній школі». 
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План лекції. 

1. Місце геометричних побудов у програмі і чинних підручниках з математики. 

2. Основні побудови.  

3. Задачі на побудову. Методика розв’язування задач на побудову. 

4. Алгоритм розв’язування задач на побудову [2]. 

Ключові поняття: геометричні побудови, задачі на побудову, методика розв’язування задач 

на побудову, рекомендована наочність, інструменти для розв’язування задач на побудову. 

Отже, під час підбору візуальних засобів, що мають застосовуватись у ході лекції-візуалізації, 

слід пам’ятати, що чим більше учень побачить побудованих зображень, тим він матиме більше 

геометричних образів у власній пам’яті, тим краще і сміливіше виконуватиме творчий пошук 

розв’язків задач на побудову, оскільки відібрана тема вимагає творчих, пошукових і критичних 

підходів як від учня, так і від учителя.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

Сучасний процес професійної підготовки майбутніх спеціалістів характеризується 

протиріччями: між абстрактним предметом навчально-пізнавальної діяльності та реальним 

предметом професійної діяльності; між системним використанням знань у професійній діяльності 

та їх «розподілом» за різними навчальними дисциплінами; між індивідуальним способом 

засвоєння знань в навчанні і колективним характером професійної праці.  

О. Вербицький розробив контекстний підхід у викладанні у вищій школі, який орієнтує на 

засвоєння необхідних фахівцеві знань і умінь в умовах «контекстного моделювання» [1, с. 34] 

професійної діяльності – проведення ділових ігор; створення проблемних ситуацій на практичних 

заняттях і їх вирішенні при вивченні теорії; різноманітності форм проведення лекцій (лекції 

проблемні, візуалізації, удвох, з заздалегідь запланованими помилками, прес-конференції); 

активізації колективних форм взаємодії на практичних заняттях. Запропонований О. Вербицьким 

підхід до вдосконалення підготовки фахівців має на меті відтворення умовних (квазіпрофесійних) 

моделей майбутньої професійної діяльності. 

Своєрідність і перевага цього підходу, в порівнянні з традиційним навчанням, полягає у 

поєднанні практики і теорії (на противагу «підлаштування»  теорії до потреб практики) і в 

реалізації принципу системного (а не фрагментарного) моделювання вирішення професійних 

проблем за допомогою отриманих у ЗВО знань, умінь і навичок. Такий варіант контекстного 

підходу може успішно застосовуватися в процесі вдосконалення педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів. 

Інший конструктивний підхід до поглиблення професіоналізації педагогічної освіти 

майбутніх вчителів – формування особистісної готовності до педагогічної праці, орієнтованої на 

включення психолого-педагогічних дисциплін в процес спеціального відпрацювання елементів 

педагогічної майстерності як на заняттях, так і в реальній діяльності. Об'єктом безпосереднього 

моделювання виступає особистість учителя-майстра, а простором для формування професійних 

компетентностей – система практичних ситуацій, які є фрагментами педагогічної діяльності [2, с. 

14]. 

Отже, знаково-контекстний підхід орієнтований на створення контексту реальної 

педагогічної практики; квазіпрофесійні, умовні моделі утворюють додаткові контексти і є 

другорядними в системі контекстуального освітнього простору, що визначає змістову і 

мотиваційну основу формування професійних компетентностей. Педагогічна підготовка студентів 

здійснюється в контексті цілісної педагогічної діяльності, а не окремих її ситуацій та елементів; 

орієнтиром кінцевого результату роботи є не заздалегідь певна професіограма вчителя, а 

полімодальна готовність до професійної діяльності, формування індивідуального стилю 

педагогічної діяльності, що забезпечує її ефективність. 
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ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Становлення і розвиток правової держави, в якій домінуюче місце посідають права людини й 

цінності особистості, залежать, передусім, від виховання і навчання молодого покоління. Тому 

нині гостро стоїть необхідність у використанні всіх виховних засобів у навчально-виховному 

процесі школи для виховання дітей у дусі поваги до прав людини, свободи і людської гідності. 

Правові погляди повинні бути засновані на загальних правових знаннях та уявленнях про державу 

і право, про правові відносини між людьми, про конституційні права та обов’язки особистості.  

Одним із елементів розвитку особистості є висока правова культура. Потреба у її формуванні 

викликається тим, що майбутні фахівці різних рівнів мають добре знати свої права і обов’язки, 

додержуватись правових і моральних норм, не припускатись правопорушень. Такого стану можна 

досягти за умови цілеспрямованого, систематичного та добре організованого правового 

виховання, формування нової правосвідомості молоді, розвитку її правового світогляду, системи 

правових знань, навичок правомірної поведінки, потреби керуватися правовими нормами у 

повсякденному житті. 

Правова культура базується на правовому вихованні молодших школярів та є необхідним 

компонентом ранньої профілактики відхилень у їх поведінці, тобто проведення виховної роботи 

на стадії формування основних рис характеру, відношень із середовищем, спрямована на 

формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів. 

Правове виховання дітей молодшого шкільного віку має два тісно пов’язаних між собою 

аспекти. З одного боку, воно орієнтує на вирішення конкретних завдань, що стоять перед учнями 

сьогодні, а з другого, – повинно дати школяреві перспективу на майбутнє. Суть правового 

виховання дітей молодшого шкільного віку саме у перспективності: необхідно навчити не тільки 

виконувати вимоги закону, а проявляти активність у здійсненні законності і встановленого 

правопорядку. 

Наукові дослідження і нагромаджений практичний досвід дозволяють сформулювати ті 

завдання, які повинні вирішуватись у процесі правового виховання учнів загальноосвітніх шкіл. 

До них слід віднести формування поваги до законів і правил співжиття, зокрема до правил 

поведінки учнів у школі та за її межами. 

Формування правових знань, умінь і навичок правомірної поведінки у молодших школярів 

ґрунтується на тому, що до школи дитина приходить з певним моральним багажем, тобто з 

елементарно сформованим ставленням до людей, з деяким знанням норм поведінки. Зміна умов 

життя, новий вид діяльності покладає на школяра нові обов’язки, змінює його життєву позицію, 

характер взаємовідносин з людьми. 

Ставлення до різних юридичних фактів часто визначається ступенем моральної вихованості 

людини. Не усвідомивши моральної суті права, школярі не можуть зрозуміти і суті правового 

регулювання різних суспільних відносин і процесів, засвоїти обов’язковість виконання вимог 

закону. 

З іншого боку, правові знання і уявлення поглиблюють і конкретизують погляди учня на 

моральність, допомагають йому зробити правильний моральний вибір. Правові знання, уміння і 

навички корисні для школяра тоді, коли йому доводиться вирішувати моральні питання, не 

пов’язані з юридичною сферою. Розуміння принципів правомірної поведінки допомагає школяреві 

засвоювати основи моральної поведінки. 

Правомірна поведінка дітей молодшого шкільного віку можлива після активного впливу 

правового виховання. Важливу роль відіграє внутрішнє бажання дитини до засвоєння правових 

знань та взаємозв’язок своїх вчинків з нормами права. 

Навчально-виховна програма, що містить правові основи, надає необхідні у повсякденному 

житті кожної людини практичні знання про право, державний устрій і владу, про права та 



220 
 

обов’язки громадянина. Тому ці знання дають можливість учням бути компетентними 

громадянами. Використовувати свої правові знання в практичних ситуаціях, з якими вони 

стикаються в повсякденному житті. Тому здійснення правовиховної роботи з дітьми молодшого 

шкільного віку є актуальним з перших днів перебування дитини у школі. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

У контексті реформування освітнього процесу у педагогічних ЗВО актуалізувалася робота з 

упровадження досвіду розвинених країн світу щодо спеціальної підготовки педагогів до виявлення 

потенційно обдарованих дітей і створення умов для їх творчої самореалізації. Розробка та 

впровадження науково-методичної системи має бути спрямована на створення умов для 

формування творчого й компетентного педагога обдарованих дітей. У вітчизняній педагогіці 

вищої вже проводяться теоретичні дослідження (О.Антонова, О.Ващук, В.Демченко, 

Ю.Клименюк, Л.Корецька, Д.Корольов, Л.Мерва, О.Петрович, Л.Радзіховска, Р.Семенова, 

Г.Тригубець, В.Ушмарова, М.Федоров, М.Шемуда О.Черншов та ін.), присвячені різним аспектам 

формування педагога обдарованих дітей, які поступово впроваджуються в освітню практику.  

За останніми даними, кількість дітей з проявами різних видів обдарованості може бути до 15-

30% від загальної вікової вибірки. З огляду на це, вважаємо [1], що необхідно, з одного боку, 

вводити в освітні програми підготовки майбутніх фахівців психолого-педагогічного профілю 

спеціальні дисципліни, в основі яких теорія та методика роботи з обдарованими дітьми 

(«Психологія обдарованості», «Навчання і виховання обдарованої дитини», «Робота з 

обдарованими дітьми в розвивальному просторі закладу освіти», «Інноваційні технології в роботі з 

обдарованими дітьми» тощо). З другого боку, необхідно імплементувати теоретичні та методичні 

засади організації  професійного супроводу обдарованих дітей у зміст обов’язкових психолого-

педагогічних дисциплін («Загальна та вікова психологія», «Вступ до спеціальності із загальними 

основами педагогіки», «Історія педагогіки», «Теорія виховання», «Методика виховної роботи», 

«Психологія творчості» тощо), ввівши в робочі програми окремі питання чи теми.  

Важливе значення у підготовці майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми 

відіграють практичні заняття з педагогічних дисциплін, під час яких студенти вчаться творчо 

використовувати психолого-педагогічні знання з теорії обдарованості в умовах, наближених до 

реального освітнього процесу; моделювати індивідуальну траєкторію розвитку дитини з проявами 

обдарованості; підбирати інноваційні методи, прийоми розвитку здібностей і обдарувань дітей 

тощо. У педагогіці вищої школи розроблені загальні вимоги до такої форми організації навчальної 

діяльності студентів, на основі якої нами [3] було розроблено та апробовано авторський алгоритм 

їх проведення. Під час проведення практичних занять широко використовуються проблемні 

методи навчання, зокрема філософські вправи [2], спрямовані на розв’язання суперечних питань, 

аналіз дискусійних думок, розвиток критичного мислення. Важливим є «креативно-практичний 

блок», на  який відводиться приблизно третина бюджету часу практичного заняття. На цьому етапі 

студенти працюють робота в парах / малих групах (3-5 осіб) над виконанням спільного творчого 

завдання / вирішення педагогічної ситуації / проведення навчально-педагогічної гри з метою 

вироблення умінь використовувати теоретичні знання в умовах квазіпрофесійої діяльності. 

Здобувачі також презентують творчі завдання (таблиць, есе, моделей тощо), які  виконують під час 

самостійної підготовчої роботи.  
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ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗВО В КОНТЕКСТІ 

ГУМАНІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

Сучасне виховання неможливо уявити без гуманістичного підходу, орієнтованого на повазі 

до людської гідності, на створення необхідних умов для розвитку особистості. Цей підхід у 

вихованні спрямований на формування гуманних взаємин між учасниками процесу, їх шанобливе 

ставлення один до одного. У той же час гуманізм передбачає і гуманне ставлення до природи, яке 

найбільш продуктивно може реалізуватися через екологічну освіту і виховання. 

Основна функція виховання полягає у формуванні індивідуального культурного досвіду, 

необхідного для успішної життєвої самореалізації людини. Повноцінна життєва самореалізація 

особистості можлива, якщо людина має життєву мету, усвідомлює свої здібності та інтереси, 

володіє знаннями, вміннями, навичками і творчими здібностями, що дозволяють повно 

реалізувати себе в діяльності і суспільних відносинах, здатна до цілеспрямованих вольових зусиль, 

відчуває себе часткою людської спільноти і частиною природи. Феномен «культурність» багато 

фахівців в області соціальних наук трактують з позицій ставлення людини до природи, інших 

людей і самому собі. Вони вважають, що в тріаді «природа-людина-суспільство» культура 

виступає інтегруючим початком 

Екологічне виховання – це соціокультурний феномен, який сприяє розвитку інтелектуальної 

та духовної сфери особистості, досвіду соціальних відносин і системи цінностей у взаєминах з 

навколишньою природою і людьми. Необхідність і актуальність екологічного виховання в 

контексті гуманізації ми розглядаємо з двох сторін. З одного, таке виховання передбачає 

збереження середовища існування людства, світу природи, з іншого, спрямоване на формування 

гармонійно розвиненої особистості. Результатом екологічного виховання є екологічна культура 

особистості. На основі аналізу великої кількості літературних джерел нами була запропонована 

власна інтерпретація цього поняття, відповідно до якого: «Екологічна культура – це узагальнена 

характеристика особистісних якостей, яка відображає процес і результат формування екологічної 

свідомості особистості і передбачає нерозривну єдність між сукупністю знань, уявлень про 

природу , емоційно-чуттєвого і ціннісного ставлення до неї і відповідних умінь, навичок, потреб 

взаємодії з нею, заснованого на гармонізації взаємозв’язків в системі «природа-людина». Людину, 

що має високу екологічну культуру, відрізняє вміння досягати гармонії, причому не тільки з 

зовнішнім, а й зі своїм внутрішнім світом. Тому сутність екологічного виховання полягає у 

розвитку особистості як суб’єкта культури у взаєминах з природою, іншими людьми. Екологічна 

культура забезпечує підвищення якості професійної освіти, тому що вища школа покликана 

готувати фахівців, які здатні передбачати і враховувати не тільки соціально-економічні, політичні, 

а й моральні і екологічні наслідки тих чи інших конкретних виробничих і управлінських рішень. 

Отже, гуманізація вищої освіти сприяє розвитку екологічної культури студентів. Подальше 

підвищення екологічної спрямованості викладачів закладів вищої освіти  сприятиме реалізації 

завдань екологічного виховання у виші і вдосконалення підготовки молодих фахівців. Навпаки, 

гуманне ставлення до природи, високий рівень екологічної культури у студентів і викладачів 

дозволяє будувати міжособистісні відносини в ході навчання і виховання як поважні, взаємно 

довірчі, партнерські. Це націлює на реалізацію продуктивного діалогу між учасниками процесу, 

означає на практиці реалізацію співпраці відповідно до сучасної дидактичної концепції в умовах 

гуманізації освітніх систем. 
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ІНКЛЮЗИВНА СКЛАДОВА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В останні роки в нашій державі на науковому та практичному рівнях актуалізувалася робота 

зі створення інклюзивного освітнього простору. Потенційними суб'єктами реалізації інклюзивного 

підходу є волонтерські організації, в діяльності яких беруть участь також студенти, майбутні 

соціальні працівники. Обрана ними професія за своєю сутністю є соціономічною, хелперською. Як 

стверджує Р.Калениченко [2, c. 37] студенти є достатньо активною волонтерською групою, 

мотивація яких відрізняється професійною спрямованістю, як формальною (отримання заліку, 

проходження практики тощо); так і реальною (набуття знань зі спеціальності, напрацювання 

професійних навичок і вмінь).  

Участь  у волонтерських організаціях, на думку О.Демченко [1], переважно беруть найбільш 

активні, соціально обдаровані студенти. Такий вид обдарованості дослідниця тлумачить як спеціальний, 

що передбачає високий рівень  сформованості в особистості здібностей у сфері соціальних взаємодій, 

спілкуванні та лідерстві. Участь студентів у волонтерській діяльності сприяє поглибленню важливих 

некогнітивних якостей (соціального й емоційного інтелекту, організаторських здібностей і лідерських 

якостей), необхідних для виконання професійних функцій педагога, психолога, соціального працівника 

Для діагностики в майбутніх соціальних працівників, студентів ВДПУ ім. Михайла 

Коцюбинського, рівня мотивації до участі у волонтерських організаціях було використано методику 

О.Потьомкіної «Визначення соціально-психологічних настанов особистості в мотиваційній 

сфері». У результаті обробки даних 27,2%  опитаних було віднесено до високого рівня. Проте 

встановлено, що їхня мотивація має як альтруїстичний, так і егоїстичний характер. Розподіл 

респондентів високого рівня відповідно до настанов «альтруїзм-егоїзм» (рис. 1) показало, що 

приблизно в 35,4% переважає орієнтація на результат. Орієнтацію на альтруїзм виявлено в 21,3 % 

опитаних. 

Студенти з високим рівнем мотивації до волонтерської діяльності є активними учасниками 

«Школи Волонтерства» ВДПУ ім. М.Коцюбинського яку заснувала Я.Пилипенко [3]. Студенти-

волонтери беруть активну участь у суспільно корисній і благодійній діяльності, метою якої є 

допомога різним категоріям дітей з особливими освітніми потребами.    

 

 
Рис.1. Види орієнтацій студентів (за методикою О.Потьомкіної) 

 

Отже, участь майбутніх соціальних працівників у роботі волонтерських організацій 

сприятиме формуванню в них важливих професійних якостей. У ході констатувального 

дослідження встановлено мотиви, на підставі яких студенти включаються у волонтерську 

діяльність, серед них: прагнення розширити коло спілкування, знайти нових друзів; можливість 

отримати нові знання, сформувати комунікативні й організаторські здібності тощо.  

 

Основной
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Національна доктрина реформування освіти України ставить перед викладачами 

педагогічного ЗВО завдання виховання умотивованого, креативного, здатного критично мислити 

вчителя, який має свободу творчості й розвивається професійно. Успішність підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи значною мірою залежить від орієнтації навчальної роботи 

на прогресивні педагогічні ідеї, інноваційні форми і методи навчання. Одним із таких способів 

формування компетентної, творчої та соціально активної особистості вчителя є застосування в 

освітньому процесі ЗВО технології розвитку критичного мислення.  

Критичне мислення як педагогічна інновація вперше було розглянуто американськими 

вченими (М.Липман, Д.Клустер, Р.Пауль, Д.Халперн) і   визначалося як невідкладна потреба для 

життя у сучасному світі, оскільки це складне уміння дозволяє правильно вирішити широке коло 

практичних проблем у будь-якій професійній діяльності, у людських взаємостосунках, у науковій 

діяльності, у повсякденному житті тощо. [2, с. 2]. 

Проблема розвитку критичного мислення студентів досліджувалася такими науковцями, як 

А.Аверишин, К. Бугайчук, О. Коржуєв, Л. Киянко-Романюк, О. Марченко, Т. Олійник, О. Пометун, 

С. Терно, О. Тягло та ін. Аналіз їх досліджень дозволяє зазначити, що навчання критичному 

мисленню – це динамічний і творчий процес. Навички критичного мислення передбачають не лише 

активну пізнавальну діяльність студентів у пошуку інформації, але й уміння аналізувати, 

осмислювати, оцінювати, зіставляти різні точки зору, відстоювати, аргументувати власну думку, 

робити висновки, припускати можливості розв’язання проблеми [1], що, як свідчить багаторічна 

викладацька практика, не розвинуто у багатьох студентів. Тому не викликає жодних сумнівів той 

факт, що пріоритетними в процесі підготовки вчителя початкової школи стають сучасні педагогічні 

технології, зокрема технологія розвитку критичного мислення.  

Технологія розвитку критичного мислення на заняттях з методики навчання освітньої галузі 

«Математика» у початковій школі надає можливість створювати ситуації, які залучають студентів 

до висловлення різних думок, поглядів щодо будь-якої навчальної ситуації, привчають до вміння 

робити власний вибір та вирішувати проблему. З цією метою використовуються активні методи 

навчання: метод проектів, рольові та ділові ігри, моделювання професійних ситуацій, проведення 

«круглих столів», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення» тощо та групові форми роботи. 

Потрібно зазначити, що студенти, які навчаються за технологією розвитку критичного 

мислення, мають більш глибокі й стійкі знання, володіють прийомами роботи з інформацією, 

активно використовують їх у самостійній роботі, володіють навичками самонавчання. Ці студенти 

активно беруть участь у наукових дослідженнях, стають активними учасниками студентського 

самоврядування.  
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ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Аналіз наукових джерел дає змогу з’ясувати, що художнє конструювання є продуктивним 

видом діяльності для гармонійного розвитку дитини [1, 2, 3], а також важливою складовою 

підготовки майбутнього фахівця до розкриття потенційних можливостей у практичній художній 

діяльності та творчості [4, с. 395]. 

Так, синтез навчальної інформації та її конструктивне поєднання із творчістю дозволяють: 

поєднувати словесний, ілюстративний та предметно-маніпуляційний способи впливу на учнів; 

здійснювати ряд повторюваних дій, таких як конструювання за моделлю, каркасом, простими 

креслениками й наочними схемами; конструювати за задумом, що дозволяє проявити  

самостійність дитини. Все це дозволяє дитині продумувати і створювати художній образ 

майбутнього виробу з певних матеріалів. 

У той же час, художнє конструювання учня початкової школи має відтворювальний 

характер, що реалізується за допомогою природних чи синтетичних матеріалів. Так, проведений 

аналіз дозволив визначити аспекти успішного розвитку художньо-конструкторських здібностей 

молодших школярів, що презентовано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Аспекти формування художньо-конструкторських здібностей дітей молодшого 

шкільного віку  

 

Фактори формування творчих здібностей молодших школярів 

 

Зовнішні: творча атмосфера на заняттях, позитивне 

емоційне ставлення до дітей з боку педагога; 

схвалення ініціативи та нестандартних рішень 

дитини; надання можливості маніпулювати з 

предметами і уявними конструкціями; стимулювання 

творчого потенціалу; врахування особистісних 

якостей дитини; відбір змісту матеріалу й формування 

евристичних прийомів розумової діяльності; 

вирішення творчих завдань; схвалення різних форм 

творчої діяльності в сім'ї та навчальному закладі. 

 

Внутрішні: установка на 

творчість, емоційно позитивне 

ставлення до процесу 

творчості; зосередженість уваги 

і її концентрація на предметі 

творчості; емоційна активність 

у процесі творчості. 

Педагогічні дослідження: спостереження; дослідження предметного середовища 

дітьми; збагачення уявлень дітей естетичних і функціональних характеристик 

предметів; вивчення закономірностей композиції та особливостей технології роботи з 

різними матеріалами; ознайомлення з прийомами активізації уваги, методами 

евристики; активізація творчого потенціалу дітей. 

 

Педагогічні умови формування творчих здібностей школярів засобами художнього 

конструювання 

Організоване цільове 

спостереження 

дітьми предметного 

середовища й 

розуміння ними 

утилітарної 

(ужиткової) і 

Залучення дітей до художньо-

конструкторської діяльності з 

урахуванням її провідних 

принципів: єдності 

утилітарного й естетичного, 

пошук та конструювання 

нетрадиційних форм, 

Використання на заняттях з 

конструювання методів і 

прийомів творчого пошуку: 

декомпозиція і послідовне 

наближення, асоціативний 

прийом, несподівані заборони, 

спосіб абсурду, асоціативний 
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естетичної сутності 

предметів, що їх 

оточують 

гармонійної єдності, активної 

співтворчості 

прийом, синектика, сценарне 

проєктування об’єкта тощо 

 

Саме тому, на нашу думку, художнє конструювання є ефективним способом для 

гармонійного розвитку та формування творчих та комунікативних здібностей учня початкової 

школи. А процес виконання виробу розвиває в учнях уміння самостійно й творчо мислити, 

порівнювати, аналізувати й доводити справу до логічного завершення, а також впливає на 

розвиток просторового мислення, дрібної моторики, естетичних смаків тощо.  
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РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ІНФОРМАТИКИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ 

 

Сучасний темп життя вимагає впровадження в практику освітніх закладів нових, більш 

прогресивних методів навчання. Ці методи повинні бути такими, щоб в учнів виник та постійно 

активізувався інтерес до предметів, що вивчаються, а методи подачі знань, процес отримання та 

способи їх викладання стояли б на рівні сучасної науки.  

Результат освітнього процесу багато в чому залежить від того, наскільки він забезпечений 

різноманітними засобами навчання. Сучасний вчитель – це фахівець, який оперує не лише 

традиційними засобами навчання, а й творчо розвивається, застосовуючи в своїй роботі різного 

роду онлайн сервіси для урізноманітнення процесу навчання та спонукання учнів до самоосвіти.  

Сучасна дидактика, принципами якої керується нова українська школа, стверджує, що 

дидактичний матеріал має бути наочним, практичним, привабливим та давати простір для 

креативного використання. 

Унікальні можливості онлайн сервісів для розробки дидактичних матеріалів дозволяють 

розробляти засоби навчання орієнтовані: 

– на індивідуалізацію навчання; 

– на розвиток інтелектуального потенціалу учня; 

– на формування умінь самостійно здобувати знання і здійснювати різноманітні види 

інформаційної діяльності. 

Сучасна освітянська спільнота пропонує значну кількість онлайн Web-сервісів для створення 

дидактичних матеріалів, частина з них є платною, але є і альтернативні, безкоштовні, додатки. 

Розглянемо декілька онлайн сервісів для створення і публікації дидактичних матеріалів для 

вчителів: 

– онлайн сервіс для створення інтерактивних Flash-ресурсів і, перш за все, дидактичних ігор 

для уроків ClassTools.NET (http://www.classtools.net). За допомогою цього сервісу, 

скориставшись одним із шаблонів, ви можете в лічені хвилини створити свою дидактичну 

гру або створити навчальну діаграму; 

– онлайн сервіс для створення дидактичних карток BrainFlips (http://www.brainflips.com); 

– онлайн сервіс Flashcard Machine (http://www.flashcardmachine.com) створений для 

підготовки дидактичних матеріалів в ігровій формі у вигляді наборів карток;  

– онлайн сервіс для створення дидактичних матеріалів (робочих листів, головоломок, вправ, 

карток та ігор) WordLearner (http://www.wordlearner.com).  

Розглянувши можливості онлайн сервісів можна виділити ряд позитивних моментів, а саме: 

активізація пізнавальної діяльності учнів; контроль зі зворотним зв’язком; посилення мотивації 

навчання; формування інформаційної та освітньої культури учнів. 

Отже, перспектива використання інтерактивних Web-сервісів - невід’ємний та дуже 

важливий етап побудови сучасного суспільства з інформаційною інфраструктурою.  
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На сьогоднішній день все більшого значення набувають такі якості педагогів, як соціальна 

відповідальність, адекватне сприйняття і мобільне реагування на нові вимоги, самостійність і 

оперативність в ухваленні рішень, готовність до соціально активних дій, здатність швидко 

адаптуватися до нових умов та ін. риси, які зумовлюють конкурентоспроможність особистості. 

Щодо терміну конкурентоспроможності, то зокрема в психології і економіці (Л. Мітіна, 

М. Портер, В. Шинкаренко, С. Ярошенко), його пов’язують з такими поняттями, як суперництво, 

пріоритет, успішність, лідерство та ін. Вважаємо, що конкурентоспроможність педагога – це 

здатність бути більш затребуваним в порівнянні з іншими через сформованість певних 

характеристик і якостей, які дають можливість бути фахівцем у своїй сфері. 

Розвиток конкурентоспроможності вчителя математики пов’язаний з його творчою 

діяльністю, оскільки остання дозволяє по-новому оцінити певну життєву ситуацію, сприяє 

системному баченню, підсиленню мотивації, пошуку нестандартного вирішення проблем та 

спрямовує на інновації. 

У контексті нашого дослідження важливим є вивчення феномену математичної творчості. 

Зокрема, означене поняття трактують як дослідницький процес, спрямований на отримання нових 

знань у галузі математики; це процес, пов’язаний з розв’язанням нестандартних математичних 

задач, створенням нових математичних теорій, розробкою, апробацією та розповсюдженням 

педагогічних інновацій [1].  

Математичну творчість можна класифікувати відповідно до масштабів вирішуваних завдань. 

Вищим рівнем є творчість, спрямована на створення нових теорій – «фундаментальна творчість». 

У фундаментальній творчості виокремлюють два типи досліджень – революційний і еволюційний. 

Перший передбачає розробку математичних теорій із застосуванням принципово нових методів. 

До еволюційного типу відносять дослідження, які є результатом природного розвитку вже 

існуючих теорій, тобто такі, в яких досліджувані об’єкти перебувають у межах розвиненої теорії. 

Суб’єктний (виконавський) аспект творчості передбачає виокремлення рівнів математичної 

творчості з точки зору розвитку безпосередньо суб’єкта творчості (особистісний рівень) і з позиції 

розвитку певної галузі науки (інтерсуб’єктивний або соціальний рівень). 

Процесуальний аспект визначає два рівні творчості: емпіричний, у процесі якого 

встановлюються нові факти та на основі їхнього узагальнення формулюються певні 

закономірності; теоретичний, результатом якого є висунення спільних для даної предметної галузі 

закономірностей, які дозволяють пояснити раніше відомі факти, а також висувати нові гіпотези. 

Отже, важливою структурною складовою конкурентоспроможності вчителя є творчий 

потенціал, який передбачає креативні здібності, неординарне вирішення педагогічних завдань та 

інноваційну активність. Тільки педагог-творець здатний досягнути найвищих результатів в умовах 

конкуренції на ринку освітньої діяльності. 
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ТВОРЧІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

У концепції нової української школи зазначено, що метою повної загальної середньої 

освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе 

громадянином України; здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою; має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя; готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності [2]. Від професійної 

підготовки вчителя, його кваліфікації, творчої майстерності залежить організація навчання, 

ефективність кожного уроку. Нова українська школа потребує не просто вчителя, а агента змін, 

який має високу фахову кваліфікацію та професійну культуру, здатний об’єктивно осмислювати 

педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо сприймати педагогічну дійсність. А тому 

вчитель – це креативна особистість, яка творчо плекає українську ідентичність. 

У психологічній літературі поняття «креативність» і «творчість» чітко диференціюють. Під 

творчістю розуміють діяльність, результатом якої є створення чогось нового індивідуально-

неповторного, а під креативністю – здатність до творчості, яка обумовлена комплексом 

інтелектуальних та особистісних якостей, що сприяють становленню і прояву творчості [3].  

Вітчизняною та закордонною наукою накопичено певний досвід у розробці основних 

теоретичних передумов формування творчої особистості педагога. Цю проблематику розкрито в 

працях І. Бонь, С. Бурчака, О. Гур’янова, Н. Стельмах, Н. Шварп та ін. Учені виокремлюють 

пріоритетні якості творчої особистості вчителя. Схарактеризуємо найважливіші з них. 

Прагнення до самореалізації. Одна з вищих потреб особистості, що виявляється в 

реалізації власних творчих сил і здібностей, у постійному зростанні та збагаченні власних 

внутрішніх можливостей, у підвищенні своєї професійної діяльності, в орієнтації на 

загальнолюдські цінності. 

Захоплення справою як покликанням. Висока зацікавленість вчительською справою, 

ототожнення себе з нею, глибока задоволеність і, разом з тим, постійна готовність 

удосконалювати справу. 

Автентичність особистості. Щира та відверта позиція щодо ставлення до себе та інших, 

небажання ховатися за умовними масками, ховати свої спрямування, думки та переконання, власні 

індивідуальні особливості. 

Незалежність щодо суджень. Здатність особистості до висловлювання власних суджень, не 

пристосовуючись до думки інших; повна самостійність в оцінках. 

Упевненість у власних силах. Оцінка своїх сил та можливостей адекватна досвіду: вибір цілей 

і задач, які людина здатна вирішувати на високому рівні якості, відсутність невиправданої 

тривожності під час вибору та реалізації цілей. 

Індивідуальність і гнучкість. Здатність до самостійної постановки цілей та зміни їх 

залежно від умов діяльності, вести інших за собою, бути оригінальним і неупередженим під час 

вирішення проблем, що виникають. 

Критичність і високий ступінь рефлексії. Постійна увага до адекватності власних дій і 

вчинків, нетерпимість до недоліків і непродуманих рішень, уміння вчитися на помилках, 

постійний аналіз та осмислення власної діяльності. 

Дитяча сприйнятливість і відкритість у ставленні до нового. Поєднання зрілої думки з 

дитячою свіжістю сприйняття [1]. 

На нашу думку, усі якості творчого вчителя реалізуються і розвиваються в процесі роботи з 

обдарованими учнями, зокрема з хімії. 

Перше знайомство учнів з хімією відбувається на уроках природознавства в 5 класі, де за 

програмою ми вивчаємо деякі хімічні поняття, виконуємо практичні роботи, вперше знайомимося 

з хімічними явищами. Дуже вагому роль у цьому відіграють перші уроки з курсу хімії. Наскільки 

вчитель подать їх яскраво, цікаво і емоційно, настільки діти схочуть дізнатися про захопливий світ 
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хімічних сполук, про їх застосування в побуті.. Вже багато років практикуємо вирощування 

кристалів, що робиться учнями із задоволенням. Також ми намагаємося підібрати яскраві досліди, де 

відбувається зміна кольору, виділення газу, осаду. Саме в цей час з’являються ті, хто бажає 

відвідувати хімічний гурток, ті, хто ставить нестандартні для їх віку запитання і ті, хто зацікавився 

хімічними експериментами. З цими дітьми переходимо до другого напряму розвитку – готуємо до 

інтелектуальних змагань, учнівських олімпіад. Таким чином, із року в рік відбувається наступність, 

формуються взаємостосунки між учнями, доброзичливий мікроклімат в групі. Стало доброю 

традицією обговорення результатів участі в олімпіаді за «круглим столом».  

Вважаємо, що в будь-якій роботі ніколи не можна зупинятися на досягнутому, а в навчанні 

учнів тим паче. Як тільки вчитель хоча б на хвилинку подумає про те, що він вже всього досягнув, 

він перестає бути творчим вчителем. Саме постійний пошук, постійне прагнення до вдосконалення 

є рушійною силою праці вчителя, а відтак, визначає його успішну професійну діяльність в умовах 

нової школи.  
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Сучасна освіта спрямована в першу чергу на всебічний розвиток людини як особистості, 

розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей. 

Тому дуже важливими є професійно-особистісні якості майбутнього педагога, які забезпечують 

максимальне розкриття потенціалу кожної людини, підготовки її до саморозвитку, 

самовизначення та самореалізації, сприяють становленню і розвитку справжнього професіонала, 

здатного активно, якісно і творчо реалізувати педагогічні функції 

Рефлексивний компонент в професійній діяльності дозволяє фахівцю знайти свій 

індивідуальний стиль, досягти адекватної професійно-особистісної самооцінки, прогнозувати і 

аналізувати результати своєї праці. Саморефлексія майбутнього учителя як цілеспрямований, 

самостійний, мотивований процес осмислення і переосмислення свого «Я» у вимірах сутності 

обраного фаху має прямий та взаємозумовлений зв’язок із рівнем професійного розвитку 

майбутнього фахівця, з ефективною модифікацією способу здійснення діяльності на тому чи 

іншому етапі професіоналізації, визначає суб’єктність майбутнього педагога і перспективи його 

професійного становлення за період навчання у вищому педагогічному навчальному закладі [1]. 

Особистісний сенс активності студента має полягати не у засвоєнні знакових систем, а у 

формуванні крізь їх призму цілісної структури майбутньої професійної діяльності (адекватна їй 

мотивація, виконавча ланка, контрольно-оцінювальна ланка, рефлексія) [2]. 

Рефлексивні вміння майбутнього педагога повинні включати аналіз методів введення 

математичних понять, їх вивчення, у тому числі, аналіз різних моделей навчання. 

Рефлексивний компонент полягає у здатності майбутніх учителів усвідомити свої проблеми і 

знайти способи їх вирішення. 

Для розвитку педагогічної рефлексії майбутніх вчителів математики необхідно: 

1. Ставити завдання, для виконання яких студенти повинні самостійно планувати та 

організовувати власну навчальну діяльність. 

2. Створювати ситуації, що вимагають аналізу та оцінки, доказовості, обґрунтованості своєї 

позиції. 

3. Організовувати дискусії та диспути, більше спілкуватися з тими людьми, які мають 

протилежну точку зору. Це дасть можливість активізувати здатність до розвитку рефлексії через 

розуміння іншої людини. 

4. Ставити проблемні завдання, які підводять студентів до необхідності комбінувати 

елементи теорії та практики, щоб отримати нові знання. 

5. Створювати непередбачувані ситуації, щоб навчити студентів гнучко перелаштовуватися 

відповідно до обставин. 

Вищенаведені рекомендації  розвивають у майбутніх педагогів-математиків уміння 

аналізувати власну діяльність, здійснювати самоконтроль своїх дій, проводити особистісну 

самооцінку. Рефлексія, включена у навчальну діяльність, є показником суб’єктності і дозволяє 

особистості регулювати власну активність, впливати на систему норм і стандартів, управляти 

навчальною та практичною діяльністю. Включення рефлексивного компонента у структуру 

професійної мотивації створює ресурсну базу для саморозвитку й самореалізації, що сприяє 

особистісному та професійному самовдосконаленню майбутніх учителів. 

Розвинена здатність до професійної рефлексії є передумовою самовиховання педагога, 

творчого пошуку, розвитку індивідуального стилю педагогічної діяльності. 
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ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

 

У кожному віковому періоді розвитку особистості пізнавальний інтерес учнів Нової 

української школи виявляється специфічно. Значною мірою він визначається індивідуально-

типологічними особливостями дитини, впливом соціального мікросередовища, характером 

навчання [3,c.68]. Основна роль у розвитку пізнавального інтересу належить освітньому процесу, 

під час якого й удосконалюються навчальні, нові, комунікативні вміння. Тому пізнавальний 

інтерес є основою когнітивного розвитку молодших школярів у процесі навчання математики 

(розвиток психічних і моральних власних здібностей учнів). 

Розуміння гри як  сприятливого середовища зародження дитячої цікавості і водночас ґрунту 

для перетворення ігрових інтересів у пізнавальні, зумовлює необхідність розвитку гри, поступове 

зміщення мотиву діяльності від процесу гри на її результат. Це виразно демонструє методика 

дослідження Л.І. Божович. Встановлено, що пізнавальний матеріал може слугувати стимулом 

активності дитини, регулятором її поведінки [3,c.91].  

Пошук шляхів і засобів підвищення ефективності формування пізнавального інтересу у 

молодших школярів показує, що далеко не останнім з пріоритетних в цьому напрямі є 

використання на уроках математики і в позаурочний час ігрової технології. Упровадження ігрової 

технології у практику початкової школи має важливе значення, оскільки через гру дитина засвоює 

найрізноманітніший пізнавальний зміст, вона дає змогу виходити за межі засвоєного, набувати 

нових знань, тощо.  

Наукове осмислення сутності гри та її значення для розвитку дітей започатковано у 

психології в працях відомих учених XX ст. Л.С. Виготського, О.М. Леонтьева, С.Л. Рубінштейна, 

Д.Б. Ельконіна, В.В. Зіньківського, О.В. Запорожця та ін.  

Так, Д.Б. Ельконін надавав великого значення ігровій діяльності в житті людини, вважаючи, 

що вона докорінно змінює позицію дитини у ставленні до навколишнього світу, формує механізм 

зміни позиції і координації своєї точки зору з іншими можливими. О.М. Леонтьев довів, що 

дитина володіє більш широким, безпосередньо недоступним їй колом дійсності лише в грі [1, 

c.194]. С.Л. Рубінштейн назвав гру школою життя і «практикою розвитку», при чому школа гри 

така, що в ній дитина - і учень, і вчитель одночасно. В.П. Зінченко вважав, що дітей, які не 

дограли в дитинстві, характеризує впродовж усього життя ігрова дистрофія [2, c.214].  

Н.В. Кудикіною визначено основні функції ігрової діяльності: збагачення емоційно-

почуттєвої сфери, забезпечення основ здоров’я, креативна, адаптаційна, діагностуюча, 

мотиваційна, розвивальна, виховна, навчально-пізнавальна, коригувальна [3,c. 43].  

Використання ігрової діяльності з метою оптимізації навчання зумовили необхідність 

створення ігрової технології. Ігрова навчальна технологія - це системний спосіб організації 

навчання, спрямований на оптимальну побудову навчально-виховного процесу та реалізацію його 

завдань. Він заснований на діяльнісному підході, що забезпечує школяреві позицію суб'єкта 

власного учіння, інтенсифікацію навчально-пізнавальної діяльності, генералізацію знань і вмінь 

учнів з метою використання їх у нестандартних умовах [2, c.90]. 

Виховний вплив ігрової діяльності зумовлюється взаємодією двох факторів. Перший з них - 

засвоєння моральних норм і правил поведінки особистості (чуйності, доброти, турботливості, 

взаємодопомоги тощо). Другий фактор пов’язаний зі специфікою навчального предмету.   

Методика керівництва ігровою діяльністю на уроці передбачає установку на показ ігрових 

дій з боку вчителя. Щоб зацікавити дітей майбутньою діяльністю, вчитель має сам стати 

учасником гри. 

В ігровій діяльності найповніше розкриваються індивідуальні психічні особливості кожного 

учня. Вони дають змогу вчителю привернути увагу учнів і протягом досить тривалого часу 

підтримувати їхній інтерес до важливих і складних предметів, властивостей і явищ. 
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Отже, ігрова навчальна технологія – це системний, заснований на діяльнісному підході 

спосіб організації діяльності учнів початкової школи, який передбачає системність педагогічних 

впливів з метою оптимізації навчально-виховного процесу, і тому підготовка вчителя початкової 

школи до її застосування в практичний діяльності є одним з найважливіших сучасних підходів до 

формування пізнавальних інтересів учнів. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ДОДАТНИХ І ВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ  

 

Програмою з математики для 5 і 6 класів передбачено вивчення додатних і від’ємних чисел 

після звичайних дробів. Основною метою вивчення теми є розширення уявлення учнів про число 

за допомогою введення від’ємних чисел, формування стійких навичок порівняння і виконання 

чотирьох арифметичних дій над додатними і від’ємними числами, уміння обчислювати значення 

виразів, що містять додатні та від’ємні числа. 

Під час виконання дій з цілими числами учні користуються алгоритмами, але, з метою 

формування креативності мислення, ми пропонуємо не подавати учням готові алгоритми, а 

пропонуємо в процесі міркування дітям самим чи за допомогою вчителя їх складати. 

Розглянемо тему «Додавання від’ємних чисел». 

Під час розгляду даної теми використовуються приклади, що розв’язуються за допомогою 

моделі термометра (учням демонструється модель термометра, за якою учні без проблем 

справляються з поставленою задачею). 

Якщо температура повітря ввечері була 0 °С, змінилася на -3°, а потім ще на -4°, то всього 

температура змінилася на -7°. Отже, -З + (-4) = -7. Можна продемонструвати розв’язання даної 

задачі на моделі термометра.  

 
Рис.1. Модель термометра для даної задачі 

 

Нехай на координатній прямій початкове значення величини відповідно 0 (точка 0 відліку). 

Величина змінилася спочатку на -2, а потім ще на -3. Ця зміна відповідає додаванню чисел -2 і -3. 

Результату відповідає точка -5. Отже, -2 + (-3) = -5. 

Додавання двох чисел з різними знаками також зручно пояснити за допомогою моделі 

координатної прямої. Розглянувши принаймні два приклади -7 + 13 = 6, -9 + 5 = - 4, учні роблять 

висновок, що знак суми збігається зі знаком числа з більшим модулем, а модуль дорівнює різниці 

більшого і меншого модулів доданків.  

 
Рис.2. Модель координатної прямої для даної задачі 

 

Далі формулюється правило, а учні прийдуть до висновку, що знак суми збігається зі знаком 

числа з більшим модулем, а модуль дорівнює різниці більшого і меншого модулів доданків.  

Після цього в учнів з’являється можливість сформулювати правило. Щоб додати два числа з 

різними знаками, потрібно: 

1) знайти модулі доданків; 

2) від більшого модуля відняти менший; 
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3) перед результатом поставити знак числа з більшим модулем. Правило доцільно закріпити 

розв’язуванням певного набору вправ, зокрема на визначення суми двох протилежних чисел. Деякі 

дії слід перевірити за допомогою моделі координатної прямої. 

У процесі розв’язування задач певного типу учні самі складають алгоритм і дотримуються 

його в процесі розв’язування завдань такого типу. Така форма роботи має важливе значення в 

процесі розвитку креативності школярів, адже діти вчаться аналізувати, узагальнювати, проходити 

шлях від конкретного до загального, вчаться дивитись на ситуацію в цілому з іншого рівня. 

Під час вивчення даної теми та з метою розвитку креативності мислення, доцільно 

запропонувати спеціальні завдання. 

Замість зірочок запишіть такі числа, щоб отримати правильні розв’язки  

а) -* + * = -18; 

б) -* + * =10 

в) * + (-*) = 23; 

г) - * + * =-1; 

д) * - (-*) = 0; 

е) * + (-*) = -54. 

 

Сума двох послідовних чисел дорівнює – 17. Знайдіть ці числа. (-8, -9). 

Для розвитку креативного мислення пропонуємо фрагмент уроку, де пояснення нового 

матеріалу «Додавання від’ємних раціональних чисел» проведено з використанням термінів «борг» 

і «прибуток», на відмінну від викладу матеріалу в підручнику. 

Індійські математики Брахмагупта і Бхаскара запропонували деякі правила дій для від’ємних 

чисел. Вони стверджували: «Сума майна і майна і є майно». «Сума двох боргів є борг». «Сума 

майна і боргу дорівнює їх різниці». «Сума майна і такого самого боргу дорівнює нулю». 

Щоб зрозуміти ці твердження пропонуємо розглянути приклади. 

«Сума двох боргів є борг» 

Нехай у січні фермер узяв у банку безвідсотковий кредит 10 тис. грн., а в лютому ще 5 тис. 

грн. Тоді за січень і лютий підприємець взяв 10+5=15 (тис. грн.) кредиту. Оскільки кредит є 

боргами підприємця перед банком, то будемо позначати його від’ємними числами: -10 тис. грн. , -

15 тис. грн. Тоді сума кредитів у тисячах гривень за два місяці запишеться так: (-10)+(-5)= - 15. 

Отже, сумою двох від’ємних чисел є число від’ємне, модуль якого дорівнює сумі модулів 

доданків. 

 «Сума майна і боргу дорівнює їх різниці». 

Якщо в серпні фермер узяв кредит 7 тис. грн., а на початку наступного місяця повернув 

банку 4 тис. грн., то його борг перед банком становить 3 тис. грн. Розрахунок фермера з банком 

можна записати так: -7 + (+4) = -3. 

Якби в серпні фермер узяв кредит 5 тис. грн., а на початку наступного місяця відніс до банку 

6 тис. грн., то фермер не лише покрив би борг перед банком, а й залишив на своєму рахунку 1 тис. 

грн. Розрахунок фермера з банком можна записати так: -5 +(+6) =1. Повертаючись до рівності, 

отримуємо:  -7 + (+4) = -3. 

Формуванню креативного мислення також сприяє використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), воно дає змогу створити багатий довідковий та ілюстративний 

матеріал, поданий у найрізноманітніших формах – текстовій, графічній, анімаційній.  

Отже, для виховання креативної, різносторонньо розвиненої особистості, перш за все, 

вчителю необхідно зуміти й правильно організувати освітній процес, не прив’язуватися у своїй 

роботі до шаблонів та схем. Потрібно формувати в школярів свободу думки, підтримувати 

нестандартність мислення, спонукати до пошуку нових шляхів розв’язання проблем. 
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ПРОБЛЕМА САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Освіта в Україні та КНР останні роки перебуває у стані активного реформування. У центрі 

цього процесу беззаперечно знаходиться учитель, який має відповідати сучасним вимогам, 

мобільно змінювати свою роль, підлаштовуватися під вимоги сучасності. 

Не викликає заперечень той факт, що майбутній учитель повинен бути наділений певними 

людськими якостями,  володіти високим рівнем загальної культури, професійними 

компетентностями та ін. Майбутній учитель музики, як творець, носій та транслятор культури 

повинен бути справжнім професіоналом, який навчатиме учнів любити та цінувати мистецтво. 

Передумовою вище зазначеного є якісна професійна підготовка педагога-музиканта.  

Окрім оволодіння загальними та спеціальними знаннями майбутній педагог має бути 

схильним до самозмін, самовдосконалення. Адже лише наділений такими уміннями учитель 

зможе направляти свою діяльність  на розвиток школярів. Однак, аналіз низки сучасних наукових 

досліджень (Я.Москальова, Л.Бондаренко, В.Вонсович, С. Гончаренко, А.Смолюк, Бі Цзінчен, 

Хань Юйцень) свідчить про неготовність майбутніх педагогів до саморозвитку. У науково-

педагогічній думці існує припущення, що це    наслідок недосконалої професійної підготовки у 

закладі освіти. 

 Професійна підготовка майбутніх учителів музики  передбачає засвоєння теоретичних 

основ, які є необхідною умовою здобуття практичних навичок [1]. Більшість закладів освіти саме 

за таким принципом складають інваріативну частину освітньої програми.  До варіативної частини 

зазвичай входять вузькі спеціалізовані навчальні дисципліни. На жаль, не усі педагогічні заклади 

освіти спрямовують свою діяльність таким чином, щоб мотивувати педагогів-музикантів до 

самовдосконалення та навчити майбутніх учителів професійному саморозвитку. 

Сутність поняття «саморозвиток» було і залишається предметом дискутування філософів, 

педагогів, психологів та соціологів. На основі аналізу різних підходів до тлумачення  цього 

поняття ми дійшли висновку, що більшість дослідників під саморозвитком розуміють 

безперервний свідомий або підсвідомий процес зміни особистості з метою її вдосконалення.  

Професійним саморозвитком майбутнього вчителя музики слід розуміти свідоме прагнення 

до збагачення та модернізації професійних та особистісних якостей, вмотивованість та готовність 

до постійного самозростання. 

Дослідник Я. Москальова [2] виокремлює дві ключові педагогічні умови саморозвитку 

майбутніх педагогів: 

- формування спрямованості здобувачів на саморозвиток; 

- оволодіння здобувача технологією саморозвитку. 

З метою вирішення проблеми неготовності майбутніх учителів музики до саморозвитку,  

педагогічним закладам освіти слід переглянути варіативну та інваріативну складові освітньої 

програми, враховуючі виділені умови. 

 

Література 

1. Бі Цзінчен Формування готовності до саморозвитку майбутнього вчителя музики у 

процесі вокально-хорового навчання / Бі Цзінчен // Науковий часопис НПУ імені М. П. 

Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. - 2017. - Вип. 23. - С. 95-100. 

2. Москальова Я.Ю. Педагогічні умови саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного 

профілю у процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.пед.наук: 

спец.13.00.04 «теорія та методика професійної освіти»; ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Х., 2015.- 

20с. 

 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72786:С.14
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72786:С.14


238 
 

Людмила Чеботар  

викл. кафедри музичного та образотворчого мистецтв 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ВОКАЛЬНО-

ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 

У статті порушуються питання збагачення духовного світу особистості підлітка в процесі 

вокально-хорового навчання. Шлях до вирішення даної проблеми повинен здійснюватися через 

взаємозв'язок етичного та естетичного сприйняття співочого мистецтва. 

Духовна культура – це інтегративна якість особистості, що визначає життєві цінності, які 

формують людяне відношення до інших, гуманізм, забезпечують духовний розвиток особистості 

[2, с.135]. Взаємодія в мистецтві моральних і естетичних якостей, як відомо, не є тотожними 

поняттями і являють собою один з найважливіших механізмів духовно-морального розвитку 

зростаючого покоління, в тому числі їхньої емоційної сфери. 

Проблема духовно-морального розвитку учнів постає перед сучасною педагогікою, в тому 

числі  педагогікою музичної освіти. Величезні можливості музики і процесу спілкування 

набувають особливої актуальності і значимості у вирішенні завдання духовно-морального 

становлення учнів підліткового віку, у вигляді яких, за словами В. О. Сухомлинського, 

відбуваються різноманітні, багато в чому суперечливі явища [1, с.147] 

Починаючи з 20-х років минулого століття, видатні музиканти-педагоги (Н.Брюсова, 

В.Коротигін, А.Шеншин і пізніше - В.Шацька, О.Апраксіна та інші), підкреслюючи культурно-

просвітницьку спрямованість музичних занять, особливе значення надавали духовно-моральному 

вихованню засобами вокально-хорової роботи. Слід зауважити, що поняття «вокально-хорова 

діяльність» досить часто використовується в дослідженнях в області загальної музичної психології 

(Б.Ананьєв, В.Петрушин, С.Рубінштейн); вокально-хорового виховання (Л.Абелян, Ю.Алієв, 

О.Опраксіна, Л.Бертену); аматорського хорового співу (Л.Шаміна, Л.Живов, В.Соколов тощо) як 

художнє ціле, де є своя логіка зв'язку і своя структура: потреба, мотиви, мета, умови досягнення 

мети. При цьому єдність мети і умов становить основну задачу. 

Метою вокально-хорової діяльності є не тільки правильний і гармонійний розвиток 

індивідуальності виконавців, їхніх музичних, слухових, інтонаційних, ритмічних здібностей, а й 

виховання особистості духовним, моральним і естетичним змістом самого процесу співу, 

спрямованого на смислове осягнення навколишньої дійсності і самого себе. 

Зазвичай кожна робоча вокальна-хорова репетиція починається з такого важливого моменту 

співочої культури учнів, як розспівування. Такі вправи виконують кілька функцій: фізіологічну 

(підготовка співочого апарату до роботи), слухову, психологічну тощо. На відміну від 

традиційного підходу до хорової звучності як проблеми звуку (тембрального, висотного, 

динамічного тощо), в своїй роботі з учнями підліткового віку треба ставити питання про звучність 

як засіб «виразної дії»[3, с. 67]. Це не «перелічення» термінології, а інший пізнавальний ракурс. 

Проникнення в ідею, образ хорового твору відбувається через розуміння музики як мистецтва, 

пов'язаного з життям, через діалектичний зв'язок естетичного і морального.  

Таким чином, відзначимо, що в процесі вокально-хорової діяльності народжується «почуття-

думка», що має морально-етичну спрямованість. Спілкування з хоровою музикою, розуміння її 

підлітком починається з інтонаційного відчуття художнього образу, з впізнавання в музиці себе, 

своїх переживань. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КЛУБНИХ 

ОБ’ЄДНАННЯХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу та інноваційних технологій 

відбуваються неабиякі освітні реформи, які вимагають від учителя бути не лише компетентною в 

своїй професійній діяльності, але й різнобічно розвиненою творчою особистістю. Виховуючи 

майбутнього вчителя, важливо розвивати в ньому певні якості: відповідальність, порядність, 

терпимість, цілеспрямованість, інтерес та повагу до іншої людини, прагнення до самопізнання, 

саморозвитку та творчої активності. 

Формування творчої активності майбутніх учителів може бути реалізовано як у навчальній, 

так і в позанавчальній діяльності. Навчальна діяльність спрямована, перш за все, на професійну 

підготовку і обмежена рамками стандарту, тому не дає можливості в повній мірі реалізувати 

творчий потенціал студентів. Позанавчальна діяльність відбувається в клубних об’єднаннях за 

бажанням в період часу, вільний від виконання навчальних обов’язків, носить нерегламентований 

характер і при правильній її організації надає студентам варіанти її змісту та способу організації. 

Творча активність характеризується ставленням студентів до творчої діяльності і спонукає до 

пізнання, креативності та самореалізації. 

Діяльність клубних об’єднань спрямована на задоволення потреб студентів у спілкуванні, 

створення умов для самовираження, а також стимулювання їх творчої активності, реалізації 

творчих здібностей, підвищення життєвого і духовного потенціалу, популяризації різних видів 

творчості, сприяння різнобічному і гармонійному розвитку особистості. На думку Дорофей С. В. 

«джерелом творчої активності особистості виступає потреба, що визначає її спрямованість на 

творчий процес» [1, 293]. Отже, допомогти кожному учаснику в процесі індивідуальної та спільної 

творчої діяльності стати самодостатнім і затребуваним в середовищі має бути одним з головних 

завдань діяльності клубних об’єднань. 

На формування та розвиток творчої активності студентів впливають система цінностей 

молоді та їх професійні інтереси. Викладачам та керівникам гуртків важливо вміти зацікавити 

студентів, виявити творчі здібності, створити умови для задоволення інтересів та розвитку, 

стимулювати і заохочувати їх діяльність, сформувати достатньо високу самооцінку кожного 

учасника, а також прагнення постійно самовдосконалюватися відповідно до викликів часу. 

Студентське життя – це найоптимальніший час для духовного та творчого збагачення. 

Бажано, щоб кожен студент був залучений до позанавчальної діяльності, будь то науково-

професійні гуртки, спілки молоді, студії або гуртки художньої самодіяльності. Участь майбутніх 

учителів у клубних об’єднаннях, спілкування в професійному середовищі сприяє особистісному 

зростанню на основі самореалізації, набуття досвіду, мотивації на професійний розвиток. Освіта та 

мистецтво допомагають розширити світогляд, сформувати духовний світ, перетворити об’єктивне 

споглядання на суб’єктивні дії. 

Важливим чинником формування творчої активності є духовне та емоційне наповнення 

студентської молоді. На думку Мельничук Т. Ф. «виховання духовної особистості – це 

безперервний процес, який виявляється в різних формах, однією з таких є культурно-

просвітницька діяльність як в межах закладу, так і за його межами (науково-практичні семінари, 

мистецькі заходи, відвідування театрів, музеїв, концертних вистав, бібліотек, організації 

культурологічних експедицій, благодійних заходів тощо)» [2, 31]. 

Отже, клубні об’єднання ЗВО відіграють важливу роль у формуванні творчої активності 

майбутніх учителів, впливаючи на їх саморозвиток та самореалізацію. Саме вони мають 

можливості для створення умов для задоволення інтересів студентів, розкриття їх творчого 

потенціалу, виховання естетичних і духовних якостей, що в свою чергу стимулює та надихає 

студентську молодь на творчу активність і професійне зростання. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

Сучасний етап розвитку суспільства диктує необхідність такої організації освітнього 

процесу, де переважною метою стає розвиток здібностей і пізнавальних інтересів студентів. 

Навчити кожного студента мислити, самостійно здобувати необхідні знання, формувати у нього 

потребу в самовдосконаленні − завдання, що стоять перед викладачем, який адекватно розуміє 

нинішні реалії життя. 

Для реалізації поставлених завдань активно впроваджуються методи і прийоми, що сприяють 

формуванню в студентів навичок самостійного набуття нових знань, аналізу та систематизації 

необхідної інформації, вміння висувати гіпотези і робити висновки. До них відносяться проектні 

технології, які активно використовуються викладачами кафедри інноваційних та інформаційних 

технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського http://ito.vspu.net. 

Саме проектна діяльність дозволяє індивідуалізувати освітній процес, створює сприятливі умови 

для розвитку творчих здібностей та активізації пізнавальної та творчої діяльності студентів. З іншого 

боку, самі студенти мають бути підготовлені до проектної діяльності, а це передбачає створення умов 

для стимулювання внутрішньої мотивації. У вирішенні цього завдання важлива роль відводиться 

викладачу, готовому організувати так освітній процес, щоб не просто дати студентам знання про 

досліджувані процеси, сформувати у них навички роботи над проектом, уміння проводити 

дослідження, а й сформувати професійні компетенції, наявність яких необхідна для продовження 

освіти, успішної діяльності в різних сферах виробництва. 

Під час організації проектної діяльності студентів у процесі навчання реалізуються наступні 

ключові компетенції: 

1) ціннісно-змістові, пов’язані з ціннісними установками студента, його здатністю 

орієнтуватися в навколишньому світі, вміти вибирати цільові та змістові установки для своїх 

дій, приймати самостійні рішення; 

2) навчально-пізнавальні як сукупність компетенцій студента у сфері самостійної пізнавальної 

діяльності, куди входять способи організації цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, 

самооцінки; 

3) інформаційні компетенції, формування яких забезпечується включенням студентів у навчально-

дослідну діяльність з метою досягнення більш глибокого освітнього рівня, розвитку творчих, 

інтелектуальних здібностей; 

4) комунікативні компетенції – знання способів взаємодії з оточуючими, навички роботи в 

групі, колективі, володіння різними соціальними ролями. 

У контексті розвитку професійних компетенцій проект можна розглядати як створення умов 

для встановлення студентами зв’язку між теоретичними знаннями і практичними завданнями. 

Формування професійних компетенцій може здійснюватися як на заняттях, так і в процесі 

факультативних занять, занять об’єднання за інтересами технічного профілю. 

Під час роботи над проектом здійснюється реальна діяльність, яка вимагає дій, пов’язаних з 

рішенням цілком конкретних і нестандартних завдань. 

Важливим кроком у проектній діяльності (рис. 1) є планування тематики проектів, де, крім 

професійних компетенцій, формується не менш значуща комунікативна компетенція, що 

необхідна студентам на заключному етапі роботи – презентації проекту. 

Як засвідчує практика, знання, набуті самостійно або у творчій групі, набувають особливу 

цінність та значимість. Спільні роздуми, «мозковий штурм», пошук істини вимагають від 

студентів роботи з додатковими джерелами інформації, розвивають уміння аналізу, синтезу, 

узагальнення і структурування матеріалу. Таким чином, окрім знань, у студентів формуються 

навички соціальної поведінки. 

http://ito.vspu.net/
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Рис. 1. Структура проектної діяльності 

 

У прагненні підвищити активність студентів у самостійному здобутті знань, набутті вмінь 

здійснювати практичну діяльність багато залежить від викладача. Його авторитет залежить не 

тільки від знання навчального предмета, а й від здатності бути ініціатором цікавих нововведень. 

Він повинен бути готовий допомагати в пошуку необхідної інформації, координувати роботу 

учасників проекту, підтримувати їх і заохочувати, тобто має бути готовий до постійного 

професійного самовдосконалення та особистісного саморозвитку. 

Отже, слід зазначити, що проектна діяльність сприяє розвитку мислення, здатності приймати 

рішення і нести за них відповідальність, що досягається за рахунок включення студентів у 

діяльність, що має проблемний характер. Але при цьому потрібно враховувати деякі обмеження 

використання проектного навчання: необхідна значна для студентів проблема (тема), яка викличе 

інтерес, і до того ж вони мають володіти навичками самостійної діяльності. Саме метод проектів 

дозволяє створити освітнє середовище, де компетенції стають провідним змістом освіти, його 

основними результатами, затребуваними за межами освітньої установи. 
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