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РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
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І. Б. Андрейкова  

Одеський національний політехнічний університет 
 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ 

ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Стаття присвячена висвітленню ознак професійної компетентності 
викладача іноземної мови політехнічного університету з упровадження дидактичних 
технік студентоцентрованого навчання студентів іноземної мови професійного 
спрямування. Розкрито способи організації специфічних видів самостійної роботи 
студентів, які сприяють формуванню в них навичок міжкультурної взаємодії під час 
професійного спілкування із зарубіжними партнерами.  

Ключові слова: іншомовна підготовка студентів, компетентністний підхід, 
професійна компетентність викладача іноземної мови, формування навичок 

міжкультурної взаємодії, студентоцентроване навчання. 
 

Постановка проблеми. Однією з провідних тенденцій розвитку вищої 
освіти в новому тисячолітті стало висування гуманітарних дисциплін, у тому 
числі й іноземних мов, у низку пріоритетних [1]. Зумовлено це тим, що 
гуманітарна й іншомовна освіта стають не тільки показником 
інтелектуального розвитку майбутнього фахівця, оволодіння ним цінностями 
загальнолюдської, комунікативної та професійної культури, але й гарантією 
соціального благополуччя, сприяючи його конкурентоспроможності на 
національному й міжнародному ринку праці. У зв’язку з цим у вітчизняній 
теорії та практиці педагогіки вищої технічної школи значно актуалізувалася 
проблема вдосконалення професійної підготовки та перепідготовки 
викладачів іноземних мов як організаторів іншомовної освіти студентів.  

Аналіз актуальних досліджень. Не зважаючи на свою актуальність, 
проблема фахової підготовки викладачів іноземних мов як організаторів 
іншомовної освіти студентів вищих технічних університетів та суб’єктів 
формування в них навичок міжкультурної комунікації, досить рідко ставала 
предметом спеціального науково-педагогічного дослідження. Переважно 
вона досліджувалася побічно, зокрема, в межах розробки питань теорії 
іншомовного спілкування й перекладу (Л. Бархударов, І. Зимняя, О. Каде, 
В. Комісаров, В. Крупнов, Л. Латишев, З. Львовська, Р. Міньяр-Бєлоручев, 
Ю. Найда, О. Петрова, Я. Рецкер, Г. Рябов, І. Халєєва, М. Цвіллінг, 
Л. Черняховська, А. Швейцер); концепції формування міжкультурної 
компетентності (В. Верещагін, В. Костомаров, В. Сафонова, С. Тер-Мінасова, 
В. Фурманова, Л. Шкатова); методики навчання студентів іноземної мови 
як засобу міжкультурної взаємодії (М. Байрам, І. Зимняя, М. Карло, 
Г. Китайгородська, У. Літлвуд, С. Тер-Мінасова, В. Фурманова, Е. Шубін, 
C. Finkbeiner, I. Laven, U. Novak, F. Smith, G. Westhoff). 
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Останнім часом в науково-педагогічних публікаціях, які враховують ідеї 
європейської освітньої та мовної політики, спостерігається диференціація 
комунікативної (Ю. Ємельянов, В. Жеребкіна, В. Кашницький, Т. Ліпатова, 
А. Панфілова, Г. Трофімова), синонімічної (Н. Новосельцева), лінгвокомуні-
кативної (Е. Бреус, В. Вілс, А. Гребенщикова, В. Золотухина, Н. Комісарова, 
І. Халєєва, М. Хольц-Мянттярі, К. Шапошников, А. Швейцер), соціокультурної 
(М. Боліна, С. Колова, Е. Костіна, В. Сафонова), міжкультурної (О. Бистрай, 
Н. Гальскова, С. Радул), перекладацької (І. Алексєєва, В. Комісаров, 
Л. Латишев, Р. Міньяр-Бєлоручев, М. Цвіллінг) компетенцій майбутніх 
фахівців сфери іншомовної освіти.  

Крім того, слід визнати наукові здобутки зарубіжних учених-педагогів 
(U. Ammon, M. Berns, Е. Broady, D. Cowles, G. Gilbreath, F. Grin), які впродовж 
тривалого часу дуже оперативно реагували на нові виклики часу й 
намагалися більш ефективно пристосувати наявні національні системи 
професійної підготовки фахівців з іноземних мов до провідних вимог 
двоциклового навчання у вищій школі. Європейські науковці, серед яких K.-
R. Bausch, Ch. Edelhoff, I. Gogolin, H. Klein, H. Christ, D.Cross, H.-J. Krumm, 
M. Krüger-Potratz, W.Littlewood, F. Meißner, G. Neuner, A. Raasch, B. Hufeisen, 
K. Schröder, єдині в думці, що майбутні викладачі іноземних мов вже під час 
навчання повинні виявляти свій лідерський потенціал завдяки 
самовизначенню, формуванню компетенцій і особистісних якостей, що 
дозволяють постійно вдосконалювати свій професійно-педагогічний рівень у 
відповідності зі своїми потребами й потребами суспільства [6, 94]. 

В Україні питання спеціалізації фахової та професійно-педагогічної 
підготовки викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів ставали 
предметом наукових розвідок низки вчених (Н. Бібік, Н. Бідюк, Л. Голубенко, 
О. Денисова, М. Князян, С. Ніколаєва, Л. Таланова, Т. Яблонська). В 
українській науці також наявні певні досягнення в розробленні проблем 
компетентності, зокрема, у таких її аспектах, як: визначення сутності 
компетентності як особливого явища (І. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, 
О. Пометун, С. Трубачева); види компетентностей (соціальна, інформаційна, 
цивілізаційна, життєва) та їх сутність (В. Буряк, Л. Кондрашова, К. Корсак, 
Л. Сохань); специфіка мовної та іншомовної (комунікативної) компетентності 
(С. Козак, С. Ніколаєва, Є. Чайка); сучасні підходи до формування професійної 
компетентності викладачів (Л. Кондрашова, Р. Хмелюк, О. Цокур). 

Натомість, у сучасній теорії відсутня єдність їх думок щодо стратегій і 
оптимальних способів модернізації їх професійної підготовки як 
менеджерів іншомовної освіти студентів політехнічного університету. Це 
засвідчує про необхідність подальших пошуків щодо вдосконалення їх 
самоосвіти як суб’єктів інноваційно-педагогічного розвитку, здатних 
виявляти професійну компетентність в єдності її провідних складових.  
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Мета статті. З огляду на нові ідеї та принципи організації іншомовної 
освіти, мета поданої статті полягає у висвітленні ознак професійної 
компетентності викладача іноземної мови з формування навичок 
міжкультурної взаємодії студентів політехнічного університету. 

Виклад основного матеріалу. Головною науково-теоретичною 
проблемою в контексті запровадження засобів компетентнісного підходу в 
систему іншомовної підготовки студентів політехнічного університету є 
трансформація педагогічної свідомості викладачів іноземної мови в напрямі 
усвідомлення його переваг стосовно знаннєво-орієнтованої парадигми. При 
цьому слід усвідомити, що дидактична потужність компетентнісного підходу 
в сфері іншомовної підготовки студентів визначається тим, що: 

– освітній результат, виражений у рівнях іншомовної, комунікативної 
й міжкультурної компетентності майбутніх фахівців, більшою мірою 
відповідає загальній меті сучасної вищої політехнічної освіти – підготовці 
громадян, здатних до активного самостійного соціально-професійного 
вибору, постійного самовдосконалення як суб’єктів міжособистісної та 
міжкультурної взаємодії; 

– у процесі навчання іноземної мови професійного спрямування 
більш гнучко поєднуються інтелектуальна, емоційно-вольова й 
мотиваційно-особистісна складові іншомовної комунікативної підготовки 
фахівців з їх професійними навичками як активних суб’єктів ділового 
спілкування із зарубіжними партнерами; 

– професійна компетентність викладача іноземної мови, закладена в 
освітніх стандартах, освітньо-кваліфікаційних характеристиках, спричинить 
до суттєвих змін не лише у змісті іншомовної освіти студентів, але і в 
способах її організації завдяки застосуванню активних та інтерактивних 
методів, нових інформаційних технологій [6, 87]. 

Узагальнення наукової літератури засвідчує, що поняття «професійна 
компетентність викладача іноземної мови політехнічного університету» 
визначається по-різному, інтегруючи когнітивні, поведінкові, функціональні, 
лінгвістичні, соціальні характеристики особистості як організатора іншомовної 
освіти. При цьому деякі автори звертають увагу на те, що оскільки суфікс «-
ність» в українській мові означає «ступінь володіння певною якістю» [4, 47], 
то поняття «компетентність» потрібно вживати для позначення певних 
якостей, ступеня оволодіння ними. Проте здебільшого компетентність 
тлумачиться як: здатність грамотно судити про що-небудь і ефективно діяти в 
якій-небудь області на підставі володіння відповідними знаннями і вміннями; 
володіння компетенцією, що містить особистісне ставлення до неї і предмета 
діяльності. Вітчизняними вченими поняття «компетентність» здебільшого 
тлумачиться як «поглиблене знання, тобто знаю що і знаю як», «стан 
адекватного виконання завдань», «здатність до актуального виконання діяль-
ності», «інтелектуально й особисто обумовлений досвід життєдіяльності, що 
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ґрунтується на знаннях», «рівень здібностей, який офіційно прийнятий як дос-
татній» [2, 20]. З іншого боку, відбувається процес відбору і визначення клю-
чових та інших видів компетентностей як певних індикаторів для виміру по-
казників навчальних досягнень тих, хто навчається, що є одним із принци-
пових моментів при розробці стандартів вищої і професійної освіти [4, 27]. 

Беручи до уваги ці положення, під компетентністю ми розуміємо 
готовність і здатність особистості використовувати теоретичні знання і 
практичний досвід для вирішення певних завдань. Уточнимо, що в такому 
визначенні поняття «готовність» вживається у значенні стану, що висвітлює 
«…наявність у суб’єкта зразка структури певної дії і постійної спрямованості 
свідомості на її виконання» [7, 19], а «здібність» – у значенні «…уміння, а 
також можливості здійснювати які-небудь дії» [8, 30]. Ці значення підкрес-
люють і передають сутність і зміст компетентності, яка, формуючись на підста-
ві теорії і практики, виявляється не у формі засвоєного знання, а в стані актуа-
лізованого вміння особистості, заснованого на здатності пізнавати, мислити, 
спілкуватися й діяти, висувати і вирішувати певні типи завдань, аналізувати 
перебіг та результат їх вирішення, постійно вносити доцільні корективи. 

Слід зазначити, що компетентнісний підхід до опису якостей 
особистості випускника вищої політехнічної школи тривалий час не 
враховувався при створенні документів, що містять описи вимог до його 
професійної та іншомовної комунікативної підготовки. Йдеться не тільки про 
кваліфікаційні характеристики фахівців, що розроблялися в 1981–1991 роках, 
але й про створені за останні роки державні освітні стандарти вищої 
професійної освіти [8, 60]. Не в останню чергу це пояснюється тим, що у 
вітчизняній вищій школі існувала багаторічна практика керування освітнім 
процесом за кінцевим результатом, що описувався знаннями, уміннями й на-
вичками випускника, необхідними для його успішної професійної й, почасти, 
соціальної та комунікативної діяльності. Зміст іншомовної освіти, її структура 
й організація розкривалися як побічні аспекти навчально-виховного процесу, 
які забезпечують формування відповідних якостей особистості [1, 22]. 

Як засвідчують результати наших спостережень, провідним 
показником наявності високого рівня професійної компететності викладача 
іноземної мови є його менеджерський потенціал, який виявляється в 
ефективності організації інформаційно-технологічного, науково-освітнього, 
творчо-евристичного й іншомовно-комунікативного середовища 
політехнічного університьету. Сучасною тенденцією вдосконалення їх 
професійно-педагогічної діяльності є застосування комп’ютерних засобів та 
модульно-рейтингової системи оцінювання складових іншомовної 
комунікативної компетенції студентів, серед яких перевага надається 
міжкультурній компетенції [9, 62]. При цьому гнучко застосовуються різні 
поєднання активних та інтерактивних методів навчання іноземної мови 
професійного спрямування. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

7 
 

Наш власний досвід навчання іноземної мови студентів у 
політехнічному університеті показує, що плідне використання активних 
методів сприяє протіканню навчально-виховного процесу найоптимальнішим 
шляхом завдяки тому, що вони засновуються на принципі ситуативності. 
Дискусії, рольові та ділові ігри мають у своїй основі саме навчально-
професійні ситуації, що зумовлює можливість моделювання при навчанні 
іноземної мови фахівців контекстів обміну іншомовною інформацією 
суб’єктів професійного спілкування, пізнання та праці. На ситуативній основі 
базуються і проблемні завдання, які готують студентів до розв’язання 
комуникативних завдань, опанування стратегій мовленнєвої поведінки в 
різних соціальних контекстах майбутньої професійної діяльності.  

Особливо цікавим для студентів виявилося розв’язання проблемних 
комунікативних ситуацій з професійного спілкування фахівців із зарубіжними 
партнерами. Їх розв’язання безпосередньо пов’язане з професійною 
діяльністю. Через це такі комунікативні ситуації неодноразово програвалися в 
різних рольових та ділових іграх. Рольові ігри сприяли тренуванню під час 
участі студентів у професійному спілкуванні із уявними зарубіжними 
партнерами міжкультурних навичок. Ділові ігри дозволяли пердбачати й 
конструктивно вирішувати певні конфлікти засобами ведення 
міжкультурного діалогу із застосуванням іноземної мови. Крім того, у процесі 
ігор розвивалися творчі здібності майбутніх фахівців, що сприяло набуттю 
ними культури іншомовного ділового спілкування. 

Зазначимо, що професійна компетентність викладача іноземної мови 
яскраво виявляється при організації занять, на яких відбувається порівняння 
культурних реалій України та англомовних країн, оскільки включення нових 
знань у модельовані ситуації спілкування позбавляє студентів неправильного 
уявлення про іншомовну культуру, обумовленого дією упереджених 
стереотипів. На таких заняттях із іноземної мови доцільно використовувати 
ситуації із застосуванням засобів, що стимулюють вербальну активність 
студентів. Це сприяло свідомому і глибокому розумінню ними досліджуваного 
матеріалу щодо загальнокультурних норм комунікативної поведінки носіїв 
іноземної мови, що має національно-специфічні та характерні для всієї 
лінгвокультурної спільноти особливості, які відображають прийняті правила 
етикету, ввічливого спілкування в міжкультурному просторі. Студентам 
пропонувалося виконати комунікативні завдання в ситуаціях міжкультурної 
ділової комунікації, що пропонуються фахівцями залежно від їх віку, статусу, 
сфери діяльності, теми спілкування. Комунікативний тренінг передбачав 
комунікативні дії в стандартних ситуаціях, таких, як привертання до себе уваги, 
звернення, знайомство, вітання, прощання, вибачення, комплімент, розмова 
по телефону, письмове звернення, співчуття, розрада. 

Також зі студентами ми розглядали поведінкові особливості носіїв 
різних культур, які впливають на їх комунікативну взаємодію. При цьому 
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студенти не просто пасивно засвоюють певні відомості про країну, мова, 
якої вивчається, а й опановують вербальні й невербальні моделі комуніка-
тивної поведінки, прийняті в іншій лінгвокультурній спільності, усвідом-
люючи національно-специфічні особливості сприйняття світу іншомовними 
представниками, що в цілому зумовлює формування вмінь міжкультурного 
спілкування. 

Крім того, професійна компетентність викладача іноземної мови 
виявляється також і в особливостях налагодження міжособистісних стосунків 
зі студентами, про що засвідчують позитивні ситуації професійно-педагогічної 
комунікації. Зумовлено це тим, що ефективність педагогічної взаємодії викла-
дача іноземної мови зі студентами залежить не лише від їх ставлення до 
предмету, але й від індивідуально-психологічних характеристик викладача як 
взірця міжкультурної комунікації. Викладач здійснює суттєвий вплив на 
студентів не лише змістом і формою проведення навчальних занять, але й 
своєю поведінкою, звичками, манерами, своїм ставленням до справи, науки, 
колег і, у першу чергу, до студентів як майбутніх професіоналів. Ефективна 
організація міжособистісної комунікації в процесі іншомовної підготовки 
студентів можлива лише за умови дотримання загальнодидактичних прин-
ципів навчання іноземної мови професійного спрямування, до яких нале-
жать: принцип контекстності, принцип комунікативності; принцип ігрового 
моделювання та рольової ініціативи; принцип проблемності й евристичності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Загальноєвропейські тенденції розвитку, інтеграції та уніфікації форм, змісту 
та рівнів іншомовної освіти суттєво впливають на стратегічні завдання, 
дидактичні засади й технології професійно-педагогічної діяльності сучасного 
викладача іноземної мови [1, 2]. Згідно з провідними положеннями цих 
документів та новими пріоритетами національної мовної й освітньої політики 
в Україні, проблема вдосконалення професійної компетентності викладача 
іноземної мови політехнічного університету в напрямі формування у 
студентів навичок міжкультурної комунікації потребує подальших розвідок.  

Перспективу подальшого дослідження порушеної проблеми станов-
лять питання організації іншомовної освіти майбутніх фахівців у вищих техніч-
них закладах засобами студентоцентрованого та автономного навчання. 
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РЕЗЮМЕ 
Андрейкова И. Б. Профессиональная компетентность преподавателя 

иностранного языка по формированию навыков межкультурного взаимодействия 
студентов политехнического университета. 

Статья посвящена освещению признаков профессиональной 
компетентности преподавателя иностранного языка политехнического 
университета по внедрению дидактических техник студентоцентрированного 
обучения студентов иностранному языку профессионального направления. 
Раскрыты способы организации специфических видов самостоятельной работы 
студентов, которые способствуют формированию у них навыков межкультурного 
взаимодействия во время профессионального общения с зарубежными партнерами. 

Ключевые слова: иноязычная подготовка студентов, компетентностный 
подход, профессиональная компетентность преподавателя иностранного языка, 
формирование навыков межкультурного взаимодействия, студентоцент-

рированное обучение. 
SUMMARY 

Andreikova I. Foreign language teacher’s professional competence on forming cross-
cultural interaction skills of students of the polytechnic university. 

The article is dedicated to the coverage of professional competence features of 
Polytechnic University foreign languages teachers minding the introduction of didactic 
techniques of student-centered teaching of a foreign language for professional purposes. The 
ways of the organization of specific types of students’ independent work, which contribute to 
the formation of their cross-cultural skills in the professional communication with foreign 
partners, are disclosed. 

Based on the author’s own experience of teaching students a foreign language at the 
Polytechnic University it is highlighted that the effective use of active methods promotes the flow 
of the educational process in the most optimal way due to the fact that they are based on the 
principle of temporality. Discussion, role-play and business games are based on educational and 
professional situations that determine the possibility of modeling in teaching specialists a foreign 
language the contexts of foreign language information exchange of the subjects of professional 
communication, cognition and labor. On this basis there are also developed problem-based tasks 
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that prepare students for the decision of the communicative tasks, the mastery of strategies of 
speech behavior in different social contexts of the future professional activity. 

It is concluded that European trends in the development, integration and unification of the 
forms, contents and levels of foreign language education significantly affect strategic objectives, 
didactic principles and technologies of professional-pedagogical activity of the modern teacher of a 
foreign language. In accordance with the leading provisions of these documents and emerging 
priorities of national language and education policy in Ukraine, the problem of improving the 
professional competence of foreign languages teachers of the Polytechnic University in the 
direction of formation of students’ cross-cultural communication skills requires further research 

The prospects for further research constitute the issues of the organization of future 
specialists’ foreign language education in higher technical institutions by means of student-
centered and autonomous learning. 

Key words: foreign language training of students, competence approach, professional 
competence of a foreign language teacher, formation of the skills of cross-cultural 
interaction, student-centered training. 
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Державний заклад «Південноукраїнський національний  
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ 
МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У статті розглядається експериментальна модель формування професійної 
надійності майбутніх керівників навчальних закладів, зокрема, з’ясовано значення 
понять «надійність», «модель» та «моделювання». Встановлено структуру моделі, 
яка містить мету, етапи, педагогічні умови та засоби їх реалізації, компоненти, 
рівні сформованості та результат сформованості професійної надійності 
майбутнього фахівця. Висвітлено етапи реалізації моделі: інформаційно-
мотиваційний, практично-орієнтовний, самостійно-діяльнісний. Розглянуто 
комплекс педагогічних умов та засоби їх реалізації в контексті формування 
професійної надійності. Перспектива подальшого дослідження вбачається в 
перевірці ефективності впровадження моделі. 

Ключові слова: керівник навчального закладу, надійність, модель, етапи, 
педагогічні умови, засоби реалізації, настанова, зміст навчання, саморозвиток. 

 

Постановка проблеми. Нові вимоги до підготовки молодих фахівців у 
сучасному українському суспільстві полягають, насамперед, у формуванні 
особистості, яка спроможна не тільки опановувати нові професійні знання та 
вміння, а й здатна стабільно, безпомилково й ефективно здійснювати власну 
професійну діяльність. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів в 
умовах магістратури, які здатні поєднувати потреби державного стратегічного 
управління з сучасними інтересами освіти і народного господарства, є 
основним завданням вищих навчальних закладів, які проводять підготовку 
зазначених фахівців. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідження в галузі професійної 
надійності свідчать, що науковці широко застосовують проблему 
надійності: пріоритет належить технічним наукам (А. Губинський, 
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В. Кобзев, Д. Ллойд та інші), надійність спортсменів (Ю. Блудов, А. Вендрих, 
В. Плахтієнко та інші), у психологічному (В. Бодров, Б. Ломов, В. Небиліцин 
та інші), у педагогічному (В. Гладкова, Н. Коломінський, В. Корнещук, 
О. Осадчук, Т. Лучанова та інші). Проте окреслено коло ідей і положень не 
стосуються магістерської підготовки керівників навчальних закладів.  

Мета статті – розкриття сутності та змісту побудови моделі 
професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів. 

Методи дослідження. Моделювання є одним із методів наукового 
дослідження, яке широко використовується в педагогіці й за своєю природою 
є інтеграційним, оскільки дозволяє в педагогічному дослідженні об’єднати 
емпіричне і теоретичне, тобто поєднувати в ході вивчення педагогічного 
об’єкта експеримент з побудовою логічних конструкцій і наукових абстракцій. 

Виклад основного матеріалу. В Україні підготовка майбутніх 
керівників установ та організацій в сфері освіти здійснюється на підставі 
таких нормативно-правових документів: Закон України «Про освіту», Закон 
України «Про вищу освіту», Галузевий стандарт вищої освіти України, 
освітньо-кваліфікаційна характеристика магістранта за спеціальністю 
специфічних категорій «Управління навчальним закладом» та інші. 

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки майбутніх 
керівників навчальних закладів відповідає їх освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці та складається з двох частин: освітньої та науково-
дослідної. Освітня частина магістерської підготовки містить професійно-
орієнтовану гуманітарну й соціально-економічні підготовки, а також 
загально-освітню підготовку, яка орієнтована на поглиблене розуміння 
професійних проблем. Науково-дослідний напрям передбачає підготовку 
та публічний захист магістерської кваліфікаційної роботи. 

Формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних 
закладів в умовах магістратури стає необхідним, оскільки висока 
ефективність діяльності навчального закладу забезпечується шляхом 
якісного керівництва всіма напрямами роботи закладу освіти, що включає: 
чітку та якісну організацію навчально-виховного процесу; стабільне 
забезпечення адміністративно-господарської роботи; сприяння успішній 
роботі та творчому зростанню педагогічного колективу; формування та 
забезпечення високого рівня підготовки контингенту майбутніх учителів. 

Розглянемо тлумачення феномену «надійність». Найчастіше цей 
конструкт пов’язують із безвідмовністю, безпомилковістю, стійкістю, тобто з 
особливим станом людини. Довідкова література свідчить, що існує різне 
визначення поняття «надійність»: властивість, якість надійного. «Надійний – 
який викликає повне довір’я, на якого цілком можна покластися; який 
відповідає своєму призначенню; який забезпечує досягнення мети; 
перевірений» [1, 558]. Таке визначення стосується властивостей і якостей як 
предмета, так і людини.  
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Класична теорія надійності виникла в середині ХХ століття та вивчала 
закономірності виникнення відмов – подій, що полягають у порушенні 
працездатного стану виробів. Проте, згодом інтерес до проблеми надійності 
почав проявлятись і в природничих і гуманітарних науках. Інженерна 
психологія вперше дослідила професійну надійність діяльності фахівця.  

У сучасних педагогічних дослідженнях професійна надійність 
майбутнього фахівця розглядається переважно як особливий стан людини, 
що визначається відповідністю її діяльності необхідному стандарту якості 
професійної праці. Отже, професійна надійність має бути притаманна 
майбутнім керівникам навчальних закладів і є необхідною умовою 
ефективності процесу професійного становлення майбутнього фахівця.  

За результатами теоретичного дослідження й констатувального 
експерименту було побудовано модель формування професійної надійності 
майбутнього керівника навчального закладу. Як відомо, модель (від лат. 
modulus – міра, зразок, норма), у логіці і методології науки – аналог (схема, 
структура, знакова система) певного фрагменту природної або соціальної 
реальності, породження людської культури, концептуально-теоретического 
утворення і т. ін. – оригіналу моделі. Моделювання – метод дослідження 
об’єктів пізнання на їх моделях; побудова та вивчення моделей реально 
існуючих предметів і явищ (органічних і неорганічних систем, інженерних 
пристроїв, різнорідних процесів – фізичних, хімічних, біологічних, соціальних) 
і конструйованих об’єктів для визначення або покращення їх характеристик, 
раціоналізації способів їх побудови, керування ними тощо [2, 381–382]. 

Під експериментальною моделлю формування професійної надійності 
майбутніх керівників навчальних закладів у процесі професійної магістерської 
підготовки розуміємо структуру, яка містить мету, етапи формування 
досліджуваного феномену, компоненти досліджуваного конструкту, педаго-
гічні умови, засоби реалізації, рівні сформованості та результат (див. рис. 1). 

Метою навчально-виховного процесу є формування професійної 
надійності майбутніх керівників навчальних закладів у процесі фахової 
магістерської підготовки, що передбачає реалізацію визначених 
педагогічних умов, які впливають на розвиток компонентів професійної 
надійності (мотиваційного, когнітивно-операційного, особистісного). 

У дослідженні було виокремлено три етапи реалізації запропонованої 
моделі формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних 
закладів у процесі професійної магістерської підготовки: інформаційно-
мотиваційний, практично-орієнтовний, самостійно-діяльнісний. 

Інформаційно-мотиваційний етап був скерований на ознайомлення 
магістрантів із проблемою професійної надійності; залучення їх до 
оволодіння науково-теоретичними та практичними знаннями, уміннями, 
навичками з досліджуваної проблеми. 
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Рис. 1. Модель формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів 

Мета: формування професійної надійності майбутнього керівника навчального закладу 

Педагогічні умови 

Актуалізація настанови на професійну діяльність майбутніх керівників 

навчальних закладів 

Насичення змісту навчання щодо формування досліджуваного контексту 

Активізація саморозвитку майбутнього фахівця щодо формування 

професійної надійності 

Методи, форми, засоби 

реалізації 

Лекції, семінари, диспути; 

інтегративні та 

інформаційні методи, 

ділові та рольові ігри, кейс-

метод; психологічні 

тренінги, аутотренінги, 

порфоліо. 

Компоненти професійної надійності 

Мотиваційний Когнітивно-операційний Особистісний 

Рівні сформованості: високий, достатній, середній, низький 

Результат:  сформована професійна надійність керівника навчального закладу 

Етапи 

Інформаційно-

мотиваційний 

Практико-

орієнтовний 

Самостійно-

орієнтовний 
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Організаційними формами роботи даного етапу виступали лекції, 
семінари, дискусії, захист рефератів, що передбачали ознайомлення 
магістрантів із основними поняттями, сутністю професійної надійності 
майбутніх керівників навчальних закладів.  

Другий, практично-орієнтовний, етап формування професійної 
надійності майбутніх керівників навчальних закладів спрямовувався на 
збагачення та розширення професійних знань, умінь і навичок, формування 
нових понять і способів дій щодо організації самостійної роботи магістрантів 
за допомогою проведення різноманітних вправ, рольових ігор, вирішення 
управлінських ситуацій, що спрямовані на інтерпретаційну діяльність і 
наближені до майбутньої професійної діяльності.  

Самостійно-орієнтовний етап мав за мету актуалізацію саморозвитку 
майбутнього фахівця щодо формування професійної надійності і був спрямо-
ваний на виконання самостійної роботи магістрантами, у ході якої вони 
виконували психологічні тренінги, складання портфоліо, вправи із самороз-
витку професійних якостей, необхідних для керівника навчального закладу. 

Процес формування професійної надійності майбутнього керівника 
навчального закладу буде проходити більш успішно, якщо впровадити такі 
педагогічні умови: актуалізація настанови на професійну діяльність 
майбутніх керівників навчальних закладів; насичення змісту фахової 
підготовки щодо формування досліджуваного конструкту; активізації 
саморозвитку магістрантів у контексті формування професійної надійності. 

Актуалізація настанови на професійну діяльність майбутніх 
керівників навчальних закладів передбачає формування інтересу до 
здійснення керівницької діяльності, бажання досягти успіху у професії, 
потребу в реалізації власного творчого потенціалу, прагнення до 
самовдосконалення і саморозвитку. 

Від настанови на професійну діяльність залежить активність 
навчальної діяльності студента та його ставлення до обраної професії. 
Настанова на професійну діяльність є важливою під час навчання у вищому 
педагогічному навчальному закладі: при вивчені фахової літератури, на 
лекційних і семінарських заняттях, у процесі педагогічної практики.  

Реалізація цієї педагогічної умови здійснювалася за допомогою 
лекційних та практичних занять спецкурсу «Формування професійної 
надійності майбутніх керівників навчальних закладів», який передбачав 
виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи. 

Вибір другої педагогічної умови – «насичення змісту фахової підготовки 
щодо формування досліджуваного конструкту» – зумовлений тим, що, на 
нашу думку, зміст навчання майбутнього керівника навчального закладу 
щодо формування професійної надійності має включати: поглиблені знання в 
галузях психології та педагогіки; висвітлення особливостей управлінської 
діяльності в закладах освіти; розширення теоретичних знань, практичних 
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умінь та навичок у сфері менеджменту організації, основ теорії конфліктів та 
методології організації роботи працівників. 

Реалізація даної педагогічної умови забезпечується шляхом 
застосування в навчальному процесі таких методів: бесіди – за допомогою 
вдало поставлених питань викладач спонукає магістрантів до відтворення 
набутих міжпредметних знань та можливості самостійно робити висновки 
на основі засвоєного навчального матеріалу; лекції – передбачають 
ознайомлення магістрантів з особливостями управлінської діяльності та 
економіко-правової специфіки галузі освіти; метод проекту – організація 
процесу навчання, за якою студенти набувають теоретичних знань та 
практичних умінь і навичок у ході планування й виконання педагогічних, 
навчально-виховних, науково-методичних та управлінських завдань. 

У якості третьої педагогічної умови ми розглядали активізацію 
саморозвитку магістрантів у контексті формування професійної надійності. 
На нашу думку, майбутній керівник навчального закладу буде спроможний 
якісно та стабільно виконувати свої функціональні обов’язки за умови 
постійного професійного саморозвитку. Активізація саморозвитку для 
магістранта означає наступне: усвідомлене цілеспрямоване виховання 
себе як професіонала, тобто самостійне вдосконалення своїх професійних 
знань, умінь, навичок та особистісних якостей, які забезпечуватимуть 
ефективну, стабільну та безпомилкову професійну діяльність. 

Налаштування на саморозвиток майбутніх фахівців здійснюється за 
допомогою впровадження в навчальний та позанавчальний процес таких 
форм та методів навчання: теоретичні та науково-практичні семінари, 
індивідуальні консультації та допомога у складанні індивідуальної програми 
саморозвитку, ділові та рольові ігри, спеціальні соціально-психологічні 
тренінги для корекції та набуття професійно важливих якостей. 

Зауважимо, що визначені педагогічні умови розглядалися нами в 
комплексі, оскільки всі вони впливають на процес формування професійної 
надійності майбутніх керівників навчальних закладів у процесі 
магістерської підготовки. 

Отже, поетапна реалізація експериментальної моделі та комплексне 
застосування й реалізація педагогічних умов впливали на формування 
визначених компонентів професійної надійності (мотиваційного, 
когнітивно-операційного, особистісного), наявність показників яких 
слугували критеріями визначених рівнів (високого, достатнього, 
середнього, низького) рівнів сформованості професійної надійності 
майбутніх керівників навчальних закладів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Результатом реалізації експериментальної моделі є сформованість 
професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів. 
Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в перевірці 
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ефективності впровадження моделі у процес навчання шляхом порівняння 
одержаних результатів рівнів сформованості професійної надійності на 
констатувальному та прикінцевому етапах експерименту. 
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РЕЗЮМЕ 
Визнюк В. В. Экспериментальная модель формирования профессиональной 

надежности будущих руководителей учебных заведений. 
В статье рассматривается экспериментальная модель формирования 

профессиональной надежности будущих руководителей учебных заведений, в 
частности, выяснено значение понятий «надежность», «модель» и «моделирование». 
Установлена структура модели, которая включает цель, этапы, педагогические 
условия и средства их реализации, компоненты, уровни сформированности и 
результат сформированности профессиональной надежности будущего специалиста. 
Освещены этапы реализации модели: информационно-мотивационный, практически-
ориентировочный, самостоятельно-деятельностный. Рассмотрен комплекс 
педагогических условий и средств их реализации в контексте формирования 
профессиональной надежности. Перспективой дальнейшего исследования будет 
проверка эффективности внедрения модели. 

Ключевые слова: руководитель учебного заведения, надежность, модель, 
этапы, педагогические условия, средства реализации, установка, содержание 
обучения, саморазвитие. 

SUMMARY 
Viznyuk V. Experimental model of the formation of professional reliability of future 

heads of education institutions. 
The article reveals the actual problem of experimental model of the formation of 

professional reliability of future heads of education institutions. In this article the specifics of 
the professional training of future heads of education institutions in the conditions of 
magistracy was revealed. The emphasis is made on the concepts of “reliability”, “model” and 
“modeling”.  

Therefore, of modeling method in research of development of education system is used. 
Much attention is paid to the structure of the model. In the building the following components 
have been defined: the main stages, pedagogical conditions, forms, methods and innovative 
technologies, components, the levels and final result of a presented model building which is 
formation of professional reliability of future heads of educational institutions.  

The special attention is paid to the stages of the implementation of the model: 
information and motivation, practically-oriented, self-activity. Pedagogical conditions of the 
professional training are specified. It is proved, that attitude is one of the conditions for the 
professional-pedagogical training of future heads of education institutions in pedagogical 
institution of higher education. it is proved that the attitude in professional training is crucial for 
the desire to succeed in careers of future heads of education institutions. It is necessary in 
training of professional reliability of future heads of education institutions to generate student’s 
interest to future profession, to demonstrate the goals and objectives of this professional activity.  

It is proved, that the saturation of learning content is one of the conditions for the 
professional-pedagogical training of future heads of education institutions. In conclusion the 
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author states that in order to prepare students for professional careers in the future the 
active methods of teaching at the university are used. It is determined that training should be 
aimed at self-development and self-realization of future heads of education institutions. It is 
proved, that self-development is one of the conditions for the professional-pedagogical 
training of future heads of education institutions in pedagogical institutions of higher 
education. The article throws lights on structural components of professional reliability of 
future heads of education institutions: motivational, cognitive-operational, personal.  

In further research there will be tested the efficiency of the model of formation of 
professional reliability of future heads of education institutions. 

Key words: head of an education institution, reliability, model, stages, pedagogical 
conditions, means of implementation, training content, self-development. 
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ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОГО ДОСВІДУ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 
 

У статті з’ясовано, що суб’єктний досвід методичної діяльності – це 
сукупність методичних знань, способів дій, умінь і навичок, свідомо набутих та 
перевірених у процесі професійно-педагогічної діяльності. Аналіз наукових джерел та 
практики навчання у вищій школі дав підстави стверджувати, що мінімальний 
досвід педагогічної діяльності студенти можуть здобути ще під час навчання в 
університеті. Встановлено, що для формування суб’єктного досвіду майбутніх 
учителів біології необхідним є проведення педагогічної практики у школі, а також 
використання під час навчальних занять практико-орієнтованих технологій: 
технологій контекстного навчання, технології методичної майстерні, кейс-
технологій тощо.  

Ключові слова: суб’єктність, суб’єктний досвід, професійна діяльність, 
методична підготовка, методична діяльність, практико-орієнтовані технології, 
методика навчання біології, майбутні вчителі біології. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти України 
підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах повинна бути 
спрямована на підвищення мотивації навчальної діяльності, формування 
необхідних ключових та спеціальних компетенцій, урахування індивідуальних 
здібностей студентів та їхнього досвіду діяльності, стимулювання творчого 
підходу до вирішення професійних завдань. Зокрема, важливою умовою 
якісної освіти майбутніх учителів є те, що знання мають стати для них 
особистісно значущими, сприяти формуванню педагогічних умінь та навичок, 
поєднуватися з наявним досвідом професійної діяльності. 

Теорія і практика навчання студентів у ВНЗ потребує створення 
професійно орієнтованого середовища для розкриття здібностей кожного 
студента в навчальному процесі, зіставлення власного досвіду з 
соціальним, побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку. 
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Аналіз актуальних досліджень. Проблему становлення і розвитку 
особистості з позицій суб’єктного (суб’єктно-діяльнісного) підходу 
досліджували К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Г. Балл, А. Брушлинсь-
кий, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Петровський, В. Слободчиков, 
В. Татенко, І. Якиманська. Сутність суб’єктного досвіду та особливості його 
формування в учнів та студентів розкрито у працях С. Алькової, Є. Бонда-
ревської, М. Лаптєвої, О. Осницького, І. Рижухіної, К. Стародубцевої, 
Т. Хлєбнікової та ін.  

Питання суб’єктного досвіду методичної діяльності майбутніх 
педагогів розглянуто в дослідженнях І. Акуленко (математика) [1], 
І. Коробової (фізика) [7]. Проте суб’єктний досвід методичної діяльності 
майбутніх учителів біології в Україні ще не був предметом спеціальних 
наукових пошуків. 

Мета статті: з’ясувати сутність поняття «суб’єктний досвід» та 
встановити особливості його формування в майбутніх учителів біології в 
умовах вищого навчального закладу. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз наукової психолого-
педагогічної та методичної літератури, аналіз практики навчання майбутніх 
учителів біології у вищих навчальних закладах, узагальнення та 
систематизація отриманих результатів.  

Виклад основного матеріалу. Зміст підготовки майбутніх учителів 
біології у вищому навчальному закладі має передбачати формування 
досвіду професійної діяльності. К. Чорна в «Енциклопедії освіти» розглядає 
зміст вищої освіти як педагогічно сформовану систему знань, умінь і 
навичок, досвіду творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до 
світу, засвоєння якої забезпечує якості особи, її професійний, 
інтелектуальний, етичний, естетичний, емоційний і фізичний розвиток [6, 
321]. Джерелом змісту вищої освіти є соціальний досвід людства, 
закріплений у матеріальній і духовній культурі. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
зазначено, що досвід – це сукупність знань, уміння, що здобуваються в 
житті, на практиці; те, що вже було в житті, з чим доводилося зустрічатися 
[4]. Відтак, педагогічний досвід – це сукупність знань і навичок, набутих на 
основі й у процесі безпосередньої педагогічної діяльності; форма 
засвоєння педагогом раціональних здобутків минулої педагогічної 
діяльності [5, 102]. У контексті представленого наукового пошуку візьмемо 
за основу першу частину визначення. 

Досвід кожної людини індивідуальний і неповторний. У наукових 
джерелах послуговуються такими термінами «життєвий досвід», 
«особистий досвід», «індивідуальний досвід», «суб’єктний досвід» тощо. 

У системі особистісно орієнтованого навчання широко 
використовують категорію «суб’єктний досвід». І. Якиманська тлумачить 
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суб’єктний досвід як досвід життєдіяльності, нагромаджений людиною під 
час практики її безпосереднього спілкування зі світом людей і речей у 
процесі індивідуального розвитку [11; 12]. За визначенням І. Рижухіної, 
суб’єктний досвід – це індивідуальний досвід життєдіяльності, зумовлений 
функціональними можливостями організму, соціальним оточенням 
(середовищем) і власною психічною активністю суб’єкта [10].  

І. Акуленко трактує суб’єктний досвід особистості як досвід 
життєдіяльності окремої людини, який вона отримує й реалізує у процесі 
пізнання довкілля, який емоційно та свідомо відрефлексований, 
переосмислений, переструктурований за рахунок залучення різних видів 
діяльності [1, 207]. 

Основою формування суб’єктного досвіду, за І. Якиманською, є 
досвід пережитої поведінки, через який людина може оцінити свої 
можливості, визначити вектор напрямку своїх дій і ставлення до них, 
виявити значущі для себе цінності, вибудувати власну ієрархію потреб. 
Науковець до змістових характеристик суб’єктного досвіду відносить 
предмети, уявлення, поняття; операції, прийоми, правила виконання 
розумових і практичних дій; емоційні коди (особистісні смисли, установки, 
стереотипи) [11].  

Є. Бондаревська джерелами суб’єктного досвіду, що визначається як 
досвід життєдіяльності й самореалізації, називає спілкування, діяльність, 
пізнання, спостереження, прийняття рішень, що стосуються власного 
життя, учинків [3]. 

Дослідниця І. Рижухіна виокремлює три типи суб’єктного досвіду: 
пізнавальний, комунікативний, творчий [10]. С. Ю. Алькова визначає такі 
компоненти суб’єктного досвіду: аксіологічний, операційний, особистісно-
творчий [2], а О. Осницький вказує ціннісний досвід, досвід рефлексії, 
досвід звичної активізації, операційний досвід, досвід співпраці [8]. 

У площині пропонованого дослідження розглядатимемо суб’єктний 
досвід методичної діяльності майбутніх учителів біології, який визначаємо 
як сукупність методичних знань, способів дій, умінь і навичок, свідомо 
набутих та перевірених у процесі професійно-педагогічної діяльності.  

Погоджуємося з І. Коробовою в тому, що суб’єктний досвід є 
джерелом саморозвитку особистості вчителя, без чого неможливе його 
професійне становлення, набуття методичної компетентності. Це змушує 
науковців звертатися до проблеми виявлення шляхів збагачення та 
перетворення суб’єктного досвіду педагога [7, 35]. 

У науковій літературі зазначено такі напрями збагачення суб’єктного 
досвіду: особистісний – формування педагога через єдність процесів 
заглиблення у професію й розширення професійних функцій; соціальний – 
розвиток позитивних ставлень із самим собою, учнями, іншими людьми, 
навколишнім світом; професійний – розвиток професійної спрямованості на 
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педагогічну діяльність і професійно-особистісних якостей, що відображені в 
моделі оцінювання базових компетентностей педагогів [9, 53]. 

За словами І. Якиманської, збагачення суб’єктного досвіду педагога 
відбувається за рахунок примноження, збільшення, прирощення 
самостійно набутого досвіду в процесі його життєдіяльності в соціумі на 
основі його активності, особистісних якостей і здібностей. У процесі 
збагачення суб’єктного досвіду особистість розкриває свої внутрішні 
ресурси, діяльнісні здібності, можливості виконання різних соціальних 
ролей, зокрема і професійних [11]. 

І. Акуленко додає, що розвиток суб’єктності студентів у процесі їхньої 
методичної підготовки здійснюється в таких напрямах: 1) коригування 
наявного суб’єктного досвіду майбутніх учителів; 2) збагачення наявного 
суб’єктного досвіду майбутніх учителів результатами суспільно-історичного 
досвіду; 3) розширення попередньо сформованого спектра суб’єктного 
досвіду студентів щодо різних видів методичної діяльності. Ці 
взаємопов’язані процеси науковець називає максимізацією суб’єктного 
досвіду студентів [1, c. 207].  

Для підвищення ефективності навчання майбутніх педагогів 
необхідно узгодити соціально набутий та індивідуальний (суб’єктний) 
досвід. Реалізація такого підходу сприяє індивідуалізації навчальної 
діяльності, підвищенню значущості знань у студентів, побудові 
індивідуальної траєкторії становлення майбутнього педагога, виробленню 
індивідуального методичного стилю.  

Аналіз наукових джерел та практики навчання у вищій школі дав 
підстави стверджувати, що мінімальний досвід педагогічної діяльності 
студенти можуть здобути ще під час навчання у ВНЗ. Проте набуття такого 
досвіду можливе лише за умов реального наближення до професійної 
діяльності та занурення в неї. 

Важливим для формування суб’єктного досвіду методичної 
діяльності студентів є проведення педагогічної практики в загальноосвітніх 
навчальних закладах, під час якої майбутні педагоги виступають у ролі 
вчителя й виконують різні види педагогічної діяльності.  

З огляду на вищесказане необхідно визначити технології навчання, 
які сприятимуть формуванню, коригуванню та збагаченню суб’єктного 
досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології.  

За результатами проведеного дослідження встановлено, що серед 
сучасних технологій навчання найбільший потенціал для виявлення і 
розширення суб’єктного досвіду мають технологія «методична майстерня», 
кейс-технології, проектні технології, технологія портфоліо тощо. 

Так, технологія «методична майстерня» складається з певних 
елементів (індукція, самоконструкція, соціоконструкція, соціалізація, 
рефлексія) і дає можливість учасникам майстерні замість засвоєння готової 
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інформації вибудовувати власні знання під час пізнавального пошуку та 
діалогу з іншими учасниками. «Методична майстерня» створює 
навчальний простір для моделювання ситуацій професійної діяльності. 
Кожен із студентів висловлює власну думку, пропонує способи вирішення 
завдань, демонструє продукти діяльності, проводить аналіз та самоаналіз. 
У майстерні майбутні педагоги набувають досвіду вирішення проблем, що 
стосуються професійної діяльності. 

Проектна технологія схожа до технології майстерні, оскільки також 
зорієнтована на дослідницьку діяльність студентів. Виконання проектів з 
методики навчання біології відзначається глибоким теоретичним і 
практичним вивченням проблемних завдань, що знаходить втілення в 
конкретному продукті (методичних посібниках та рекомендаціях, 
конспектах уроків біології та позакласних заходів, дидактичному матеріалі, 
мультимедійних презентаціях тощо). Використання методу проектів має 
низку переваг: стимулює самостійну діяльність студента (індивідуальну, 
парну, групову), забезпечує формування вмінь орієнтуватися в світовому 
інформаційному просторі, активізує дослідницьку та творчу діяльність 
майбутніх педагогів, передбачає практичну значущість результатів роботи.  

Особливістю кейс-технології є те, що навчальний матеріал подається 
у вигляді проблем (кейсів), а знання здобуваються під час активної творчої 
роботи студентів. У кейсах використовують реальні ситуації з професійної 
діяльності. Кейс дає змогу не тільки отримати інформацію, а й зануритися в 
атмосферу, яка створює можливість студентам уявити себе в реальній 
життєвій ситуації. Кейс-технологія допомагає сформувати вміння 
аналізувати ситуацію, планувати стратегію і приймати рішення, розвивати 
навички творчої педагогічної діяльності, створює можливості набуття 
досвіду методичної діяльності. Розбираючи кейс, студенти фактично 
отримують готове рішення, яке можна буде застосувати в аналогічних 
обставинах у майбутній професійній діяльності. 

Ефективною технологією методичної підготовки майбутніх учителів 
біології вважаємо технологію портфоліо. Методичне портфоліо містить 
різноманітну інформацію, яка документує набутий методичний досвід і 
суб’єктивно-інноваційні досягнення студентів. У процесі вивчення 
дисципліни «Методика навчання біології» кожен формує власну колекцію 
матеріалів (дидактичних, методичних, наочних), доповнюючи її 
інформацією, отриманою під час вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін, матеріалами педагогічної практики. Використання методичного 
портфоліо сприяє об’єктивному оцінюванню методичних здібностей 
майбутніх учителів біології, а також їхньому саморозвитку й 
самовдосконаленню, розвитку рефлексивних здібностей. 

Висновки. Удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів 
біології неможливе без позитивних змін у суб’єктному досвіді студентів. 
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Суб’єктність особистості виявляється у вибірковості, індивідуальному 
сприйнятті дійсності. Джерелами суб’єктного досвіду можуть бути 
спілкування, діяльність, пізнання, спостереження, вчинки. Складовими 
суб’єктного досвіду є знання, уміння й навички, цінності, емоційні 
ставлення, рефлексія.  

Суб’єктний досвід методичної діяльності майбутніх учителів біології 
розглядаємо як сукупність методичних знань, способів дій, умінь і навичок, 
свідомо набутих та перевірених у процесі професійно-педагогічної 
діяльності. Педагогічна практика в школі, а також використання практико-
орієнтованих технологій навчання (методична майстерня, кейс-технології, 
проектні технології, метод проектів, портфоліо) сприяє розвитку творчих 
здібностей майбутніх учителів, формуванню необхідних методичних 
компетенцій, методичної рефлексії, виробленню індивідуального 
методичного стилю, розширенню та збагаченню суб’єктного досвіду 
методичної діяльності студентів. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок про 
необхідність збагачення суб’єктного досвіду майбутніх учителів для 
забезпечення належного рівня методичної підготовки в умовах ВНЗ. 

Перспективами подальших досліджень може бути розроблення 
професійно-орієнтованих завдань для формування суб’єктного досвіду 
методичної діяльності майбутніх учителів біології. 
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РЕЗЮМЕ 

Грицай Н. Б. Формирование субъектного опыта методической деятельности 
будущих учителей биологии в условиях высшего учебного заведения. 

В статье установлено, что субъектный опыт методической деятельности – 
это совокупность методических знаний, способов действий, умений и навыков, 
сознательно приобретенных и проверенных в процессе профессионально-
педагогической деятельности. Анализ научных источников и практики обучения в 
высшей школе дал основания утверждать, что минимальный опыт педагогической 
деятельности студенты могут получить еще во время учебы в университете. 
Установлено, что для формирования субъектного опыта будущих учителей биологии 
необходимо проведение педагогической практики в школе, а также использование во 
время учебных занятий практико-ориентированных технологий: технологий 
контекстного обучения, технологии методической мастерской, кейс-технологий и др. 

Ключевые слова: субъектность, субъектный опыт, профессиональная 
деятельность, методическая подготовка, методическая деятельность, практико-
ориентированные технологии, методика обучения биологии, будущие учителя 
биологии. 

SUMMARY 
Grytsai N. Formation of future biology teachers’ subjective experience of 

methodological training at higher education institution. 
The content of future biology teachers’ methodological training provides the system of 

methodological knowledge, abilities and skills, methodological training experience and 
emotionally valuable relations. Learning of this system provides the formation of professional 
and personal qualities of the teacher, his/her professional development. Individual experience 
provides personal interpretation of certain knowledge derived from observation and practice.  

The article aims to clarify the essence of the concept of «subjective experience» and 
defining features of its formation in future teachers of biology at higher education 
institutions. Individual subjectivity appears in selectivity and individual perception of reality. 
Communication, activity, knowledge and observation are the sources of subjective 
experience. Knowledge, skills and abilities, values, emotional attitude and reflection are the 
main components of subjective experience.  

Subjective experience of the methodology is a set of methodological knowledge, 
modes of actions and skills gained and proven during the professional and educational 
activities. Socially derived and personal (subjective) experience must be agreed for improving 
the effectiveness of training future teachers. Implementation of this approach contributes to 
individualization of educational activity, increasing importance of students’ knowledge, 
development of methodological and individual style.  
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The analysis of scientific sources and practice of teaching at higher education institution 
proved the possibility of gaining minimal experience of teacher training at higher education 
institution.  However, gaining this experience is only possible through real approach to the 
profession. Teaching practice in schools is very important for the formation of subjective 
experience of the future teachers. During this practice they act as teachers and carry out different 
types of educational activities. Usage of practice-oriented technologies, such as the technology of 
training context, methodological workshops technology, case-tech and others are very 
important. Such technologies help students to engage in professional activity, to compare the 
proposed information with individual experience and express their own ideas. The development 
of a system of professionally-oriented objectives for the formation of methodological subjective 
experience of future biology teachers can be researched in future. 

Key words: subjectivity, subjective experience, professional activities, methodological 
training, methodological work, practice-oriented technologies, methods of teaching biology, 
future teachers of biology. 
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ЦІЛІСНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У статті розглядається цілісність педагогічної системи підвищення культури 
мовлення майбутніх  вихователів дошкільних навчальних закладів, визначено місце 
виховання культури мовлення,  з’ясовано поняття «культура мовлення». Викладання 
курсу «Культура фахового мовлення» у вищих навчальних закладах є актуальною 
проблемою, що потребує постійних творчих пошуків та постійно залишається в 
центрі уваги. Від того, якою мовою звернеться до дитини вихователь, чи прищепить 
любов до рідного слова, залежить у подальшому мовний розвиток особистості. 

Ключові слова: культура мовлення, майбутній вихователь, педагогічна 
система, підвищення культури мовлення.  

 

Постановка проблеми. Культура мовлення кожної дитини має 
вирішальне значення для подальшого її розвитку, вона  народжується з 
готовим апаратом мовлення, який розвивається в умовах життя. Прoцес 
рoзвитку мовлення й оволодіння дитиною мовою розвивається з певними 
віковими закономірностями. Опанування культурою мовлення й мовленнє-
вого cпілкування пoчинається ще в дoшкільному віці й залежить від родини, 
де панує любов і взаємоповага, від вихователів дoшкільних закладів. Культу-
ра мовлення охоплює спосіб життя, основні права людини, системи людських 
цінностей, традиції, вірування. Cаме культура мовлення формує мислячу 
людину, людину-творця, людину, здатну аналізувати себе і cвоє оточення.  

У Законі України «Прo дошкільну освіту», Базoвому компoненті 
дошкільної oсвіти, Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у 
Світі», проекті «Дoшкілля» одним з головних завдань дошкільного 
виховання й навчання визначають забезпечення oпанування дітьми 
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українською мовою, засвоєння ними літературних норм, прагнення 
виражати влаcне ставлення до довкілля, самоcтійно знаходячи для цього 
різні мовні засоби, формування вміння домовлятися, не втручатися в 
розмову дорослих, спокійно відстоювати свою думку, слухати 
співрозмовника й без потреби не перебивати його.  

На жаль, вихователі дошкільних навчальних закладів мають 
нерозвинену культуру мовлення, систематично порушують її граматичні, 
орфоепічні, лексичні й фразеологічні норми, а також норми поведінки, 
взаєморозуміння з дітьми дошкільного віку та їхніми батьками. У Законі 
України «Про вищу освіту» перед вищими навчальними закладами 
поставлено завдання підготувати спеціалістів висококваліфікованих, 
грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом. 

Cучасним життям висуваються  високі вимоги до прoфесійної 
підготoвки студентів – майбутніх вихователів. Cаме тому необхідним є 
оволодіння культурою мовлення, що допоможе майбутнім фахівцям освіти 
стати справжнім майстром своєї справи з високим рівнем знань і вмінь у 
галузі педагогічної діяльнoсті. Проблема готовності майбутніх вихователів 
до роботи з дошкільниками пов’язана з проблемою готовності до 
професійно-педагогічної діяльності загалом.   

З давніх часів рівень волoдіння словом визначав рівень освіченості та 
загальної культури людини. На сьогодні однією з найактуальніших 
проблем є вміння вільно, комунікативно виправдано кориcтуватися 
невичерпними засобами, багатствами рідної мови [5].  

Аналіз актуальних досліджень. Низку наукових праць, у якій 
розглядаються проблеми підвищення культури мовлення, запропонували 
такі науковці, як О. В. Кобилянський, І. С. Деснова, С. Ю. Довбенко, 
 Т. А. Денищич, О. В. Лебідь, Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, Н. Д. Бабич, 
А. А. Ковтун, Н. І. Рульова, А. А. Лук’янюк.  

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що поняття 
«культура мовлення» трактується науковцями по-різному: як сукупність 
практичних матеріальних і духoвних надбань, що відбивають істoрично 
досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і втілюються в 
результатах продуктивної діяльності;  як царина духовного життя 
суспільства, що охоплює, насамперед, систему виховання й освіти, 
духовної творчості (особливо мистецької), а також установи й організації, 
що забезпечують їх функціонування (навчальні заклади, клуби, музеї, 
театри, творчі спілки тощо); рівень оволодіння певною галуззю чи 
діяльністю (С. У. Гончаренко) [2]; як певний історичний рівень розвитку 
cуcпільства, творчих сил та здібностей людини, що виявляється в типах та 
формах організації життя і діяльності людини в їх взаємовідносинах;  це 
джерело знань в освіті, її змістова cкладова (знання про природу, 
суспільство, способи діяльності); емоційно-вольове й ціннісне ставлення 
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людини до довкілля та інших людей (Г. М. Коджаспирова, 
А. Ю. Коджаспиров) [4]; продукт життєдіяльності людей, що вступають у 
спілкування, продукти їхнього гуманітарного мислення, співробітництва, 
взаємообміну цінностями, це «робота самозміни» (М. М. Бахтин ) [1].  

На думку дослідника інтелектуального потенціалу мови Л. І. Шевченко, 
саме через мову нація сублімується в цивілізаційних традиціях, реаліях і 
формах культури, здатних до інтеграції у світовий досвід і, водночас, зберігає 
власну неповторність, можливість відтворення домінантних культурних кодів 
в еволюційно змінному цивілізаційному просторі України [6]. 

Метою статті є розгляд цілісності педагогічної системи підвищення 
культури мовлення майбутніх  вихователів дошкільних навчальних 
закладів, визначення місця виховання культури мовлення, з’ясування 
поняття «культура мовлення». 

Виклад основного матеріалу. Викладання курсу «Культура фахового 
мовлення» у вищих навчальних закладах є актуальнoю проблемoю, що 
потребує постійних творчих пошуків та постійно залишається в центрі уваги. 
Від того, якою мовою звернеться до дитини вихователь, чи прищепить любов 
до ріднoго слова, залежить у подальшому всебічний розвиток особистості. 

Ми вважаємо, що підвалиною педагогічної майстернoсті майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів може пocлужити доцільність 
включення в навчальну діяльність дисциплін філологічного та психолого-
педагогічного циклів щодо формування лінгвокультурологічної 
компетентності. Саме лінгвокультурологічна компетентність реалізується у 
знаннях матеріальної і духовної культури, історичного розвитку української 
нації, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів рідного народу, а також в 
уміннях використовувати культурознавчі знання у професійній діяльності. 
Реалізація культурологічного принципу навчання української мови сприяє 
«входженню учнів у культуру, формування їхніх ціннісних орієнтацій, 
особистісному розвитку», забезпечує «єдність опанування 
культурознавчого змісту і мовної форми» [3].  

У процесі професійної підгoтoвки, на наш погляд, важливо набути 
вмінь характеризувати феномен української культури, історію її розвитку, 
місце в системі світової культури, оцінювати досягнення культури на основі 
знання історичного контексту їх створення, бути здатним до діалогу 
культур, вміти висловлювати й обґрунтовувати власну позицію до питань, 
що стосуються ціннісного ставлення до історичного минулого. 

Отже, кожен, хто намагається дocягти успіху, знайти своє місце в 
суспільстві, неодмінно повинен володіти культурою мовлення, тобто 
нaвчитися дотримуватися елементарних норм усної і писемної форм 
сучасної літерaтурної мови, правильно використовувати всі її виражальні 
засоби залежно від стилю, жанру, типу. 
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У педагогічній, лінгводидактичній літерaтурі культура мовлення 
розглядається як система ознак та властивостей, що свідчать про 
комунікативну досконалість мовлення, як система знань та навичок, які 
забезпечують доречне та невимушене використання мови з метою 
спілкування. Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення. Якщо 
людина ясно, логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічне. І, навпаки, 
якщо в людини немає думок, якщо вона говорить про те, чого не розуміє або 
не знає, то й мовлення в неї плутане, беззмістовне, захаращене зайвими 
словами, непотрібними прикрасами. Грамотне, багате мовлення – не тільки 
ефективний заcіб передачі й сприйняття думок та образів. Це й вияв поваги 
до людей, із якими спілкуєшся, і до народу, який створив цю мову [5]. 

Чинні програми, за якими працюють вихователі дошкільних 
навчальних закладів, спрямовують педагогів на створення розвивального 
життєвого простору, що сприятиме повноцінному (у тому числі й мовному) 
розвиткові дітей. Як показує аналіз навчальної педагогічної практики, у роботі 
дошкільних навчальних закладів, зокрема в мовному навчанні дітей, є 
чимало недоліків: допускаються помилки вихователів у вимові окремих слів, 
не завжди пояснення педагога доцільно поєднуються з демонстрацією 
наочності, порушуються вимоги щодо якості практичного виконання вправ, 
зустрічається незнання методики навчання мови, виникають труднощі в 
наданні практичної допомоги дітям та виправленні помилок тощо. Це 
зумовлює необхідність удосконалення процесу професійної підготовки 
студентів до роботи мовного розвитку дошкільників. 

Отже, майбутній вихователь дошкільного закладу повинен вoлoдіти 
таким запасом знань, умінь і навичок, які допоможуть йому на практиці 
досягти високих результатів лінгвокультурологічнoї компетентності. На 
нашу думку, майбутній вихователь дошкільних навчальних закладів у 
процесі професійної підготовки повинен навчитися самостійно складати 
мовленнєві зразки розповідей (описові  власного досвіду, творчі); будувати 
лінгвокультурологічні моделі, доступні для наслідування дітьми; добирати 
малі жанри фoльклору, тексти худoжніх творів, що сприяють розвиткові 
образного мовлення дітей; складати тести дидактичних мовленнєвих ігор, 
ситуацій та мовленнєвих завдань; розробляти конспекти занять, сценарії 
літературних ранків та вечорів, розваг; виправляти мовленнєві помилки та 
огріхи й попереджати виникнення нових; творчо планувати навчально-
мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку. 

На основі сказаного вище можна стверджувати, що культура мовлення 
проявляється як правильність, нoрмативність, адекватність, логічність, 
різноманітність, естетичність, чистота, доречність, а також передбачає 
формування у студентів навичок володіння усним літературним мовленням, 
логічно чітким, емоційно-образним способом викладення власних думок та 
передачі змісту художніх творів, чіткою дикцією, гнучким голосом.  
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Підсумовуючи зазначене, маємо звернути увагу на недостатність 
підготовки формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів: 

 розгляд зв’язку, який  існує між історією українського  народу й 
історією української  мови. Цей зв’язок може бути особливо яскраво 
показано на різних фактах розвитку словникового складу української мови; 

 вирoблення у студентів уміння спостерігати певні мовні явища 
і встановлювати між ними історичні зв’язки. Це має виключно важливе 
значення для студентів як мaйбутніх вихoвателів дошкільних навчальних 
закладів, оскільки вони у своїй діяльності повинні вміти науково 
обґрунтовувати те чи інше мовне явище і правильно пояснювати його 
вихованцям різного віку; 

 ознайoмлення cтудентів із певним фактичним матеріалом з історії 
розвитку фонетики, грaмaтики і словникового складу української  мови, що 
створить базу для вироблення наукового пoгляду на розвиток мови.  

Cистема повинна найбільш повно задовольняти потреби майбутнього 
вихователя дошкільних навчальних закладів у мовній освіті, створити 
сприятливі умови для розвитку інтелектуального, творчого потенціалу 
кожного студента, отже, повинна бути особистісно орієнтованої.  

Педагогічна система фoрмування лінгвокультурологічної 
компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у  
процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах має 
специфічний зміст і структуру, адекватну мету й педагогічні технології, 
гарантовано реалізує поставлені завдання. Мета конкретизується завданнями 
змін якocті професійної підготовки майбутніх фахівців до формування 
лінгвокультурологічної  компетентності та коректуванням змісту освіти.  

Особливості розвитку та формування готовності майбутнього 
вихователя дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності 
є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки жодна інша професія не 
ставить таких вимог до людини, як професія педагога, вчителя, вихователя. 
Саме від його професійності залежить інтелектуальне, духовне, соціальне, 
емоційне становлення особистості дітей дошкільного віку. Безперечно, 
ефективність роботи освітніх навчальних закладів залежить не лише від 
програм навчання й виховання, а й від особистості педагога, його взаємин 
із дітьми та професіоналізму. Кожен талановитий, висококваліфікований, 
вдумливий педагог поєднує у своїй практиці загальнотеоретичні 
досягнення педагогіки, власний досвід, особистісні переваги та 
особливості дітей, із якими він працює. Жодна найдосконаліша теорія не 
може дати вичерпної відповіді, яким бути педагогу, але вона є основою, на 
яку повинен опиратися навіть найобдарованіший із них.  

При розробці технології освіти «намічається той процес навчання, 
який найкращим чином (тобто в найкоротші терміни і з найменшими 
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витратами сил і засобів) може формувати комунікативне вміння, визначати 
критерії оцінки їх сформованості у студентів. Крім того, створювалися 
педагогічні умови мотивації навчальної діяльності, спрямованої на 
формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів. 

Культура мовлення  визначається різнобічно в залежності від того, що в 
неї надзвичайно багато базових і суміжних наукових дисциплін. Дисципліна 
«Українська мова за професійним спрямуванням» є прагматичною, культура 
мовлення  звернена не лише до системи мовлення, а й до взаємин 
«мовлення  – особистість» і їх оптимальної побудови. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Культуру 
мoвлення можна визначити, пo-перше, як володіння нормами мовлення й 
вибір засобів, які дозволяють у певній ситуації спілкування і при дотриманні 
етики спілкування забезпечити нaйбільший ефект у досягненні поставлених 
завдань комунікації; по-друге, як галузь мовознавства, націлену на 
нормалізацію мовлення. Існують три компоненти культури мовлення: 
нормативний, етичний і комунікативний. При безумовній справедливості 
названих понять їх не можна об’єднувати категорією «компонентів», оскільки 
нормативність – об’єкт культури мовлення,  етика – поряд зі справжньою 
культурою звучного й написаного слова – норми і прийоми способу ритора, 
моральне обґрунтування сказаного викладачем, його вплив на аудиторію. 

Отже, вищі навчальні заклади, які готують вихователів дітей 
дошкільного віку для роботи в нових умовах життєдіяльності 
інформаційного суспільства, опинилися перед необхідністю формування в 
майбутніх вихователів дітей дошкільного віку конкретних якостей мовної 
особистості, у тому числі лінгвокультурологічної  компетентності. 
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РЕЗЮМЕ 
Давидченко И. Д. Целостность педагогической системы повышения культуры 

речи будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. 
В статье рассматривается целостность педагогической системы 

повышения культуры речи будущих воспитателей дошкольных учебных заведений, 
определено место воспитания культуры речи, выяснено понятие «культура речи». 
Преподавание курса «Культура профессиональной речия» в высших учебных 
заведениях является актуальной проблемой, требующей постоянных творческих 
поисков и постоянно остается в центре внимания. От того, на каком языке 
обратится к ребенку воспитатель или привьет ли любовь к родному слову, зависит 
в дальнейшем языковое развитие личности. 

Ключевые слова: культура речи, будущий воспитатель, педагогическая 
система, повышение культуры речи. 

SUMMARY 
Davydchenko I. The integrity of the pedagogical system of the future tutors of 

preschool education institutions speech culture improvement.  
The article examines the integrity of the pedagogical system of improving speech 

culture of future teachers of preschool education institutions, the place of speech culture in 
the education is determined and the notion of “speech culture” is revealed. Teaching the 
course “Culture of professional speech” in higher educational establishments is an actual 
problem that requires constant creative search and that remains constantly in the centre of 
attention. Language personality development depends on what language a teacher speaks to 
a child and it also depends on whether a teacher implants love for the native word.   

Culture of speech encompasses lifestyle, fundamental human rights, the system of 
human values, traditions and beliefs. Speech culture forms an intellectual, creative person, a 
person who can be able to analyze himself and his surroundings. 

In pedagogical and language education literature speech culture is considered as a 
system of signs and characteristics that attests communicative excellence of speech as a 
system of knowledge and skills that ensures appropriate and spontaneous use of language 
for the purpose of communication. 

Speech culture is the spiritual aspect of a person, it demonstrates the overall 
development of the individual, the degree of initiation to the spiritual wealth of the native 
people and the heritage of humanity. Speech culture is closely associated with the culture of 
thinking. If a person can think clear and logically, then his speech is clear and logical. And vice 
versa if a person has no thoughts, if he says something that he does not understand or does 
not know, then his speech is confusing, meaningless, cluttered with unnecessary words and 
unnecessary decorations. Literate, rich speech is not only an effective means of transmission 
and perception of thoughts and images. This is an expression of respect for the people with 
whom you communicate as well as to the people who created the language. 

The level of development of native speech reflects the level of spiritual development 
of the nation and its culture. The current programs used by pre-school teachers directed 
them at creation of developing living space, which will contribute to the full development of 
children (including their language development). 

Key words: speech culture, future preschool teacher, pedagogical system, 
improvement of speech culture.    
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ТА СПОРТУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

У статті теоретично обґрунтовано й розроблено модель формування 
професійно-педагогічної культури  майбутнього фахівця фізичного виховання та 
спорту у процесі професійної підготовки. На основі сукупності методологічних 
підходів та синергентичної парадигми ізоморфної тотожності освіти і культури, з 
урахуванням концепцій моделювання освітніх систем, побудовано інтеграційно-
функціональну модель, що відповідає особистісно-соціальній педагогічній сутності 
професійної підготовки, яку виявлено в системно-синергентичних взаємозв’язках 
концептуально-цільового, змістово-структурного, операційно-діяльнісного, 
технологічного й оціночно-результативного складників підготовки, що знаходяться 
в динамічній інтеграційній цілісності.   

Ключові слова: модель, професійно-педагогічна культура, майбутній фахівець 
фізичного виховання та спорту, професійна підготовка, гуманістичне фізкультурно-
спортивне освітнє середовище. 

 

Постановка проблеми. Особистість, рівень її культури та освіти – це 
вихідний пункт і кінцевий результат нової парадигми розвитку суспільства. 
У цих умовах особливої значущості набувають теоретико-методологічні, 
соціально-психологічні та організаційно-педагогічні аспекти проблеми 
гуманістичного розвитку випускників вищих навчальних закладів, зокрема 
фахівців фізичного виховання та спорту. Ці фахівці є носіями й 
трансляторами цінностей фізичної і спортивної культури, переносять 
отримані знання, практичні вміння, відносини на культуру навчально-
виховної й спортивної діяльності, ставлення до здоров’я, побуту, 
відпочинку тощо, сприяючи таким чином підвищенню культури 
суспільства. Саме тому формування високого рівня професійно-
педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту 
є актуальною проблемою в сучасному освітньому просторі. 

Аналіз актуальних досліджень. Вивчення питань, пов’язаних із 
вирішенням наукових основ формування професійно-педагогічної культури 
фахівців, є одним із пріоритетних напрямів сучасної педагогічної науки. У 
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених розглядається зміст цього 
поняття, наводяться аргументи на підтвердження його багатопланової й 
складноорганізованої структури (O. A. Абдуліна, I. A. Бех, Є. В. Бондаревська, 
В. М. Гриньова, I. A. Зимня, І. Ф. Ісаєв, В. Г. Кремень, М. Клоул, О. Я. Савченко, 
С. О. Сисоєва, Ю. Т. Татур, Е. Шорт та ін.). Учені досліджують різні аспекти 
цього феномену: методологічний (з використанням різних методологічних 
підходів щодо визначення структури професійно-педагогічної культури 
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фахівця), морально-естетичний, соціально-психологічний, комунікативний, 
технологічний, інформаційний, духовний тощо.  

Аналіз літературних джерел свідчить, що не дивлячись на постійний 
інтерес учених до зазначеної проблеми, у дослідженнях, як правило, 
приділяється увага формуванню професійно-педагогічної культури вчителів 
різного фаху, а досліджень у цьому напрямі стосовно фахівців фізичного 
виховання та спорту явно недостатньо. Лише в окремих публікаціях на 
основі існуючого рівня сучасних наукових знань у цій царині досліджуються 
питання формування професійної культури майбутнього вчителя фізичного 
виховання [2], фізичної [15] та спортивної [10]  культури особистості. В 
окремих публікаціях автори, розглядаючи питання формування культури та 
професійної компетентності майбутніх фахівців фізкультурно-спортивного 
профілю, пропонують багатокомпонентні моделі, у яких тією чи іншою 
мірою інтегровані основні складові: знання й інтелектуальні цінності [5]; 
мотиваційно-ціннісні орієнтації, соціально-духовні цінності, фізкультурно-
спортивна діяльність [13]. Однак, аналіз наукової літератури дозволяє 
констатувати, що проблема формування професійно-педагогічної культури 
майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту потребує спеціального 
дослідження, зокрема обґрунтування педагогічної системи формування 
означеної якості у процесі професійної підготовки як цілісного утворення 
особистості на основі дієвої моделі цього процесу. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати та розробити модель процесу 
формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця 
фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. У словниках поняття «модель» 
визначено: як зразок, що відтворює, імітує будову і дію якого-небудь об’єкта, 
використовується для одержання нових знань про об’єкт (автори «Великого 
тлумачного словника української мови»); як схему, зображення або опис 
якого-небудь предмета, явища або процесу в природі й суспільстві, 
досліджувані як їхній аналог (автори «Сучасного словника іноземних мов»); 
як систему елементів, що відтворює визначені сторони, зв’язки, функції 
предмету дослідження (автори «Стислого філософського словника»).  

Аналіз концепцій моделювання освітніх систем [1; 4; 9], зокрема в 
галузі фізкультурної освіти [5; 11; 13], показує, що дослідники пропонують 
моделі, які спрямовані на досягнення певного результату – побудови 
систем фізичного виховання різних груп населення [11], формування 
професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в системі 
нових видів фізкультурно-спортивної діяльності [13] тощо. 

Розробка концептуальних основ формування професійно-педагогічної 
культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту показала, що 
найбільш ефективно формувати зазначену якість можливо, якщо створити 
відповідну систему, яка є складовою загальної системи вищої фізкультурної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

33 

освіти, а її модель повинна відбивати специфічну організацію навчально-
виховного процесу, центральним ланцюгом якої є принципи, методологічні 
підходи, організаційно-педагогічні умови та авторське методико-
технологічне забезпечення її реалізації [8]. Під моделлю як умовним 
аналогом формування професійно-педагогічної культури майбутнього 
фахівця фізичного виховання та спорту ми розуміємо цілісну педагогічну 
систему з сукупністю взаємозв’язків між її складниками, що передбачає 
врахування комплексу умов і засобів професійної підготовки, необхідних для 
реалізації потенційних можливостей системи щодо опанування студентом 
засобами, способами й формами творчої самореалізації в різносторонніх 
видах фізкультурно-спортивної діяльності й спілкуванні, спрямованих на 
засвоєння і створення професійно-педагогічних цінностей, технологій і 
здібностей особистості майбутнього фахівця. 

На основі аналізу психолого-педагогічної й методологічної літератури 
щодо формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту, власного педагогічного досвіду під час 
проектування педагогічної системи та відповідної моделі ми виходили з 
фундаментальних положень філософії освіти, взаємозв’язку освіти й 
культури, положень соціології фізичної культури і спорту, концептуальних 
положень, теорії систем і синергетики, теорії і методики фізичної культури [3; 
6; 15]. Це дозволило нам визначити основоположні ідеї концепції (гуманізму, 
інтегративності, фундаменталізації, соціального партнерства) та закласти 
низку принципів, а саме: 1) відповідності соціальному замовленню 
суспільства; 2) системності; 3) культуровідповідності; 4) природовідповід-
ності; 5) пріоритету особистості студента; 6) ціннісно-смислової спрямованості 
фізкультурної освіти; 7) урахування професійних видів діяльності; 8) єдності 
теорії і практики; 9) педагогічної рефлексії; 10) соціальної обумовленості [8]. 

Модель процесу формування професійно-педагогічної культури 
майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту розкривається через 
такі ідеї, засновані на теоретичному синтезі взаємодоповнювальних 
методологічних підходів та синергетичної парадигми взаємозв’язку освіти і 
культури [3; 6; 12]: 

 на основі системного підходу формування професійно-педагогічної 
культури студента повинно здійснюватися як єдність системи категорій 
суспільства, природи, людини і культури, взаємообумовленості сукупності 
загальних, окремих й специфічних умов ефективності формування 
професійно-педагогічної культури особистості, а також провідних 
тенденцій і принципів у стратегії її формування; 

 в аспекті культурологічного підходу професійно-педагогічна 
культура майбутнього фахівця визначається на широкому 
загальнокультурному фоні освітнього соціуму, забезпечуючи повноцінний 
процес всебічного розвитку інтелектуальних, духовних, психічних, 
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фізичних, спортивних, естетичних та інших якостей і здібностей студента на 
основі цінностей професійно-педагогічної культури й моральності.  Даний 
підхід визначає тотожність освіти і культури й означає, що навчальні тексти 
в межах освітньої системи повинні бути приведені в такий самий суттєвий 
зв’язок, у якому вони знаходяться в культурі; 

 положення аксіологічного підходу дозволяють уявити професійно-
педагогічну культуру як міру засвоєння студентом її цінностей, 
інтеріоризація яких суб’єктивує їх, робить особистісно значущими, 
дозволяє через ієрархію ціннісних підходів як «особистість-культура-
соціум» реалізувати перспективну модель формування професійно-
педагогічної культури майбутнього фахівця; 

 у ракурсі антропологічного підходу розглядається розгортання 
студентоцентрованого напряму в процесі фізкультурної освіти, виділяються 
специфічні особливості професійно-педагогічної культури майбутнього 
фахівця – культуру внутрішнього світу й культуру тілесності особистості; 

 на основі особистісно-орієнтованого підходу навчально-виховний 
процес професійної підготовки повинен здійснюватися як єдиний процес, 
спрямований на формування професійно-педагогічної культури 
особистості студента в аспекті індивідуалізації й диференціації навчання, 
впровадження національно-регіональної складової фізкультурно-
спортивного змісту навчання; 

 на положеннях компетентнісного підходу, які обумовлюють 
необхідність у процесі навчання студентів фізкультурних спеціальностей 
формувати в них професійно-педагогічну культуру як базову професійно-
особистісну якість майбутнього фахівця через становлення його 
професійної компетентності; 

 синергетичної парадигми ізоморфної тотожності систем освіти й 
культури [3, 52], що пропонує спільний пошук смислу і цінностей професійно-
педагогічної освіти, відкритого змісту дисциплін, орієнтацію на реалізацію в 
навчальному процесі феномену «бути особистістю» та сходження 
майбутнього фахівця до високих індивідуально-особистісних культурно-
освітніх надбань за ступенями: грамотність – освіченість – професійна 
компетентність – культура (за [4, 120]). Як наслідок, формування професійно-
педагогічної культури значною мірою визначається інтеграційними 
процесами. Інтеграція є однією з провідних тенденцій у сучасній освіті, 
зокрема вона дозволяє сформувати цілісне уявлення про професійну діяль-
ність і сприяє підготовці висококваліфікованого фахівця шляхом отримання 
системи взаємопов’язаних знань і вмінь та інших компетенцій. Вибір системо-
формувального чинника є важливою умовою інтеграції, оскільки він здатний 
об’єднати в цілісну єдність компоненти системи, стимулювати цілісно діяль-
нісний напрям, зберегти необхідну міру свободи компонентів, забезпечити 
саморегуляцію нової системи та її саморозвиток. Таким чинником є 
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соціокультурні, професійно-педагогічні й фізкультурно-спортивні цінності, а 
застосування інтегративного підходу має привести до вдосконалення, взає-
мопроникнення і взаємозбагачення всіх компонентів та зв’язків освітнього 
процесу у вищій школі з метою ефективного формування професійно-
педагогічної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту. При 
цьому система підготовки фахівця будується як відкрита, динамічна, гнучка і 
мобільна структура, здатна до саморозвитку й адаптації до нових умов. 

Розроблена педагогічна система процесу формування професійно-
педагогічної культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 
має виконувати такі основні функції: гносеологічну (пізнавально-
інформаційну), методологічну, інтеграційну, аксіологічну, мотиваційно-
перетворювальну, семіотичну (знакову), креативну (творчу), особистісно-
рефлексивну, контрольно-коригувальну та розвивальну. 

Ураховуючи вищезазначене та результати попередніх наукових 
пошуків [7; 8], педагогічна модель як умовний аналог формування 
професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного 
виховання та спорту у процесі його професійної підготовки має 
інтеграційно-функціональну сутність, передбачає системно-синергетичне 
поєднання концептуально-цільового, змістово-структурного, операційно-
діяльнісного, технологічного та оціночно-регулятивного складників (рис. 1). 

Концептуально-цільовий складник моделі репрезентує мету, 
завдання й плановий результат професійної підготовки (уявлення про 
рівень професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного 
виховання та спорту, який має бути досягнутий студентами на кожному з 
етапів навчання), через визначення концептуальних ідей, обґрунтування 
сутності наукових підходів, дидактичних принципів, концепції формування 
професійно-педагогічної культури студентів у системі спеціальної 
фізкультурної освіти. Цей складник включає базисні (аксіологічний, 
когнітивний, діяльнісний, особистісний) та функціональні (гносеологічний, 
гуманістичний, навчальний, виховний, комунікативний, нормативний, 
інформаційний), компоненти професійно-педагогічної культури фахівця 
фізичного виховання та спорту. 
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 Рис. 1. Інтеграційно-функціональна модель процесу формування професійно-педагогічної 

культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищому навчальному закладі  
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Мета формування професійно-педагогічної культури майбутнього 
фахівця фізичного виховання та спорту полягає у формуванні системи 
знань, умінь, розвитку професійно важливих якостей особистості, що 
визначають успішність професійно-педагогічної діяльності в 
соціокультурному фізкультурно-спортивному середовищі, стійкої системи 
мотивів до розробки, комплексного впровадження й освоєння специфічної 
ієрархії особистісних цінностей (соціокультурних, професійно-педагогічних, 
фізкультурно-спортивних), а також психологічної установки на виконання 
перетворювальних дій і компетентності у їх здійсненні в процесі 
фізкультурно-спортивної діяльності. 

При цьому необхідно орієнтуватися на такі особистісні 
характеристики фахівця фізичного виховання та спорту нового типу: 
репродуктивний (і вище) рівень навчальних досягнень з дисциплін 
гуманітарної (соціально-гуманітарної), природничо-наукової 
(фундаментальної) та професійно-орієнтованої (фахової) підготовки; 
компетентність у гуманітарній і природничо-наукової формах культури та 
напрямах їх еволюції в єдину професійно-педагогічну культуру; наявність 
досвіду професійно-педагогічної діяльності на основі інтеграції 
раціонального й ірраціонального методів набуття нових знань; 
інноваційний спосіб мислення; здатність і готовність до діяльності у 
фаховій, індивідуальній і соціальній сферах. 

Виходячи з соціального замовлення на підготовку сучасного фахівця 
фізичного виховання та спорту, серед найвагоміших виокремлено такі 
завдання його підготовки у вищому навчальному закладі: розвиток 
гуманітарної і природничо-наукової грамотності майбутнього фахівця 
фізичного виховання та спорту в напрямі творення сучасного природничо-
гуманітарного знання та формування на цій основі наукової картини світу, 
місця й ролі фахівця в ній; формування спрямованості майбутнього фахівця 
фізичного виховання та спорту на пошук смислу й цінностей професійно-
педагогічної освіти в пізнавальній, операційній, мотиваційній і 
саморегуляційній сферах його навчальної діяльності; формування здатності й 
готовності майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту до втілення 
цінностей професійно-педагогічної культури у фаховій, індивідуальній і 
соціальній сферах діяльності; формування духовно-ціннісної свідомості 
майбутнього фахівця (професійні знання, норми, ідеали, спрямованість на 
професійно-педагогічну культуру) та емоційно-ціннісної сфери особистості 
фахівця (почуття, мотиви, психологічні установки, вектори життєвої 
спрямованості); підвищення рівнів сформованості професійно-педагогічної 
культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту. 

Змістово-структурний складник включає: джерела формування 
(Закон України «Про вищу освіту», галузеві стандарти вищої освіти, навчальні 
програми з дисциплін, передбачених ОПП і навчальні посібники, сучасні 
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інформаційні ресурси і продукти; гуманістичне фізкультурно-спортивне 
освітнє середовище) та чинники конструювання змісту (структурна 
декомпозиція навчальних планів і програм у контексті професійно-
орієнтованого навчання і виховання, створення міждисциплінарних 
дидактичних комплексів, зокрема, курсу «Спеціальна фізкультурна освіта і 
культура фахівця», розробка програми формування у вищому навчальному 
закладі гуманістичного фізкультурно-спортивного освітнього середовища); 
структурні складові змісту (теоретико-методологічна, загальнонаукова, 
психолого-педагогічна, природничо-наукова, практична (фахова) підготовка); 
програму формування професійно-педагогічної культури майбутнього 
фахівця фізичного виховання та спорту (професійно-педагогічне орієнтоване 
викладання дисциплін (згідно ОПП), професійно-педагогічно орієнтована 
позааудиторна та науково-дослідна робота, інноваційні проекти щодо 
формування професійних компетентностей майбутнього фахівця у процесі 
виробничих практик). 

Змістово-структурний складник є вихідним пунктом у побудові 
конкретної методики формування професійно-педагогічної культури 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту тієї чи іншої 
спеціальності. Дидактичне наповнення відповідної цьому методичної 
системи залежить не лише від спеціальності майбутнього фахівця, але й від 
особливостей аудиторії та викладачів. Тому особливо важливим є 
осмислення і врахування функціональних зв’язків між окремими 
структурними елементами змістовно-структурного складника. 

Операційно-діяльнісний складник інтеграційно-функціональної моделі 
формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця 
фізичного виховання та спорту включає: упроваджений ефективний 
дидактичний інструментарій (послідовність і доцільність підбору методів, 
організаційних форм і засобів формування професійно-педагогічної культури 
майбутнього фахівця); епістемологічні основи (суб’єкти діяльності, чинники їх 
взаємодії (поле відносин); сфери (пізнавально-пошукова, операційно-
діяльнісна, ціннісно-мотиваційна, рефлексійно-саморегулювальна) та етапи 
(мотиваційний, діяльнісний, рефлексійний) діяльності. 

Технологічний складник передбачає вирішення конструктивно-
прогностичних завдань, сутність яких полягає в реалізації організаційно-
педагогічних умов (сукупності об’єктивних можливостей змісту, форм, 
методів, педагогічних засобів і матеріально-просторового середовища, 
спрямованих на вирішення поставлених завдань) та міждисциплінарного 
курсу «Спеціальна фізкультурна освіта і культура фахівця» в освітньому 
процесі підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у 
вищому навчальному закладі.  

Оціночно-результативний складник покликаний забезпечити 
можливість на основі моніторингу якості засвоєння змісту професійно-
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педагогічної підготовки, експертної оцінки, виокремлених критеріїв 
(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-результативний, рефлексійний, 
гностичний, діяльнісний, емоційний), показників, рівнів сформованості 
професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного 
виховання та спорту (пошуковий, діяльнісний, адаптивний, 
репродуктивний) створення підґрунтя для порівняння й узгодження 
результатів навчальної діяльності студентів зі сформульованими на 
концептуально-цільовому етапі завданнями. 

Висновки. На основі системного, культурологічного, аксіологічного, 
антропологічного, особистісно-орієнтованого й компетентнісного підходів 
та синергетичної парадигми ізоморфної тотожності освіти і культури, з 
урахуванням концепцій моделювання освітніх систем, теоретично 
обґрунтовано й розроблено інтеграційно-функціональну модель 
формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців 
фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки. Модель 
відповідає особистісно-соціальній педагогічній сутності професійної 
підготовки, яку виявлено в системно-синергетичних взаємозв’язках 
концептуально-цільового, змістово-структурного, операційно-діяльнісного, 
технологічного та оціночно-результативного складників підготовки, що 
знаходяться в динамічній інтеграційній цілісності. 

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо з розробкою 
сучасного науково-методичного супроводу формування професійно-
педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту 
у процесі професійної підготовки. 
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РЕЗЮМЕ 
Иваний И. В. Модель формирования профессионально-педагогической 

культуры будущего специалиста физического воспитания и спорта в процессе 
профессиональной подготовки. 

В статье теоретически обоснована и разработана модель формирования 
профессионально-педагогической культуры будущего специалиста физического 
воспитания и спорта в процессе профессиональной подготовки. На основе 
совокупности методологических подходов и синергентической парадигмы изоморфной 
тождественности образования и культуры, с учетом концепций моделирования 
образовательных систем, построена интеграционно-функциональная модель, что 
отвечает личностно-социальной педагогической сущности профессиональной 
подготовки, которую выявлено в системно-синергентических взаимосвязях 
концептуально-целевой, содержательно-структурной, операционно-деятельностной, 
технологической и оценочно-результативной составляющих подготовки, которые 
находятся в динамичной интеграционной целостности. 

Ключевые слова: модель, профессионально-педагогическая культура, будущий 
специалист физического воспитания и спорта, профессиональная подготовка, 
гуманистическое физкультурно-спортивное образовательное пространство. 

SUMMARY 
Ivanii I. Professional-pedagogical culture formation model of a future physical 

training and sport specialist in the process of professional training. 
In the article we have built an integrative-functional model of professional-

pedagogical culture of a future physical training and sport specialist in the process of 
professional training on the basis of systematic, culturological, axiological, anthropological, 
person-centered and competence methodological approaches and synergetic paradigm of 
isomorphism of education and culture taking into account the concept of educational system 
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modelling. The model as a conditional analogue of a professional-pedagogical culture of a 
future specialist formation process that responds to its personal-social pedagogical essence 
that has been discovered in systemic-synergetic interconnections of conceptual-purpose, 
content-structural, operational, technological and evaluative-effective components of 
training that lies in the dynamic integration complexness.    

Conceptual-purpose component represents socially preconditioned and personally 
interpreted aim and final result concerning professional-pedagogical culture of a future 
physical training and sport specialist’s level. Content-structural component is a totality of 
structural-functional educational content components which are united in the program of a 
future specialist’s professional-pedagogical culture formation. Operational model component 
forecasts innovative renovation of system of professional-pedagogical culture through the 
determination of stages, methods and means of its formation improvement, activity 
organisational forms and spheres, their adaptation to the higher school conditions. 
Technological component provides solutions of constructive-predictive tasks, the essence of 
which is in the realisation of organisational-pedagogical conditions and interdisciplinary 
course “Special physical-cultural education and a specialist’s culture”. Evaluative-effective 
component makes possible singling out criteria, markers and revelation of a future specialist 
of physical training and sport professional-pedagogical culture formation levels on the basis 
of professional-pedagogical culture formation process monitoring. 

The prospects of further studies are associated with the development of modern 
scientific and methodological support of professional and pedagogical culture formation of a 
future physical education and sport specialist in the process of professional training. 

Key words: model, professional-pedagogical culture, future specialist of physical training 
and sport, professional training, humanistic physical culture and sport educational sphere.  

 

УДК 378.016+371.13  
А. І. Клєба 

Комунальний заклад  
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради  
 

ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В 
КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 
 

У статті проаналізовано потенціал освітнього процесу вищого навчального 
закладу в контексті формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів. Розглянуто основні  характеристики 
освітнього процесу. Визначено аспекти потенціалу освітнього процесу, які 
дозволяють стверджувати, що творча продуктивна активність особистості 
студентів може бути реалізована в тому випадку, якщо спеціально розвиваються 
форми їх співробітництва з викладачем та забезпечуються зміни й перебудова цих 
форм в освітньому процесі.  

Ключові слова: освітній процес, потенціал освітнього процесу, інформаційно-
комунікативна спрямованість, інформаційно-комунікативна компетентність, 
інформаційно-комунікативна культура, майбутній вихователь.  

 

Постановка проблеми. Визначальний вплив на освітній процес у 
вищому навчальному закладі мають соціально-економічні умови країни, 
політика держави, рівень розвитку освіти, науки, техніки, інформаційних 
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систем, культури. Дошкільна освіта переживає етапний період свого 
розвитку, що пов’язано з історією незалежної України та її задачами 
соціально-економічного становлення. Дошкільне виховання є першою 
ланкою системи освіти, яка призвана забезпечити різнобічний розвиток 
дитини на доступному якісному рівні.  

Професія педагога пред’являє певні вимоги до змісту освіти, до тих 
знань, умінь та навичок, які здатні допомогти молодим спеціалістам 
реалізувати себе в межах отриманої спеціальності. Затребувані стали 
професійно важливі якості широкого радіусу дій, тому для майбутніх 
фахівців потрібна універсальна підготовка.  

Аналіз актуальних досліджень. Взаємостосунки культури і освіти 
були предметом досліджень А. Арнольдова, А. Ахутіна, С. Батракової, 
М. Бахтіна, В. Біблера, А. Бурова, С. Гессена, П. Гуревича, В. Зінченко, 
Л. Печко. Вплив культурного середовища на розвиток особистості 
аналізували Є. Бондаревська, Л. Буєва, І. Ісаєв, Н. Крилова, Н. Кузьміна.  

В історії педагогіки проблема формуючого впливу середовища на 
розвиток особистості відображена в дослідженнях філософів і вчених-
педагогів переважно в аспекті аналізу ролі і значення середовища у 
вихованні людини Ф. Дістервег, А. Лазурський, П. Лесгафт, К. Ушинський та ін. 

Метою статті є аналіз сутності освітнього процесу вищого 
педагогічного закладу як сукупності засобів, які сприяють формуванню 
інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів, та 
потенціалу освітнього процесу вищого навчального закладу в контексті 
формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів.  

Виклад основного матеріалу. Майбутнього вихователя, як суб’єкта ос-
вітнього процесу, характеризують педагогічні позиції, настанови, ставлення, 
особистісні якості (І. Бех, Я. Коломинський, Л. Островська, С. Ткачов). 

Згідно з нормативними документами, якими керується вища школа 
України, студента апріорі вважають суб’єктом освітнього процесу [1].  

Освітній процес – це передача й засвоєння соціально-культурного 
досвіду, а також формування здатності до його збагачення. У контексті 
педагогічної діяльності, освітній процес – це цілеспрямований цілісний 
процес виховання, навчання й розвитку, педагогічно спланована й 
реалізована єдність цілей, цінностей та змісту. І, врешті-решт, освітній процес 
– це сукупність пов’язаних між собою дій викладача та студента, які  
взаємообумовлюють один одного та підкорюються досягненню загальної 
мети: здійсненню у студентів та викладачів певних якісних особистісних змін. 

Перераховані трактовки поняття «освітній процес» дозволяє 
виділити його основні характеристики: 

 цілеспрямованість;  

 системність; 
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 цілісність; 

 динамічність; 

 керованість; 

 відкритість; 

 концептуальність; 

 двосторонньо-розвивальний характер взаємодії. 
Освітній процес вищого навчального закладу як цілісна система 

представляє собою структуру, елементами якої є особистість викладача, 
особистість студента – майбутнього вихователя, зміст, засоби, форми й 
методи, а їх зв’язуюча ланка – цілеспрямована взаємодія, орієнтована на 
формування професійної культури та її функціонального компонента – 
інформаційно-комунікативної культури студента – майбутнього вихователя.  

Мета взаємодії – розвиток та становлення суб’єкт-суб’єктних 
відношень, які передбачають наявність високого рівня активності особистості 
як викладача так і студента, породжуваного процесом досягнення цілей 
спільної навчальної діяльності.  Рівень розвитку системи відношень істотно 
залежить від організації спеціальних педагогічних умов, у межах яких 
актуалізується задача формування інформаційно-комунікативної культури 
особистості майбутнього вихователя, яка розкриває сутність через процеси 
формування інформаційно-комунікативної спрямованості й інформаційно-
комунікативної компетентності. 

Досліджуючи питання формування інформаційно-комунікативної 
спрямованості, ми спиралися на теорії дослідників, які звертались до 
проблем інтеграції інформації та комунікації в професійно-педагогічній 
діяльності (В. Ширшов, О. Фадейкіна, Л. Андропова). Безпосередньо 
дослідженню спрямованості з акцентом на професійно-педагогічну 
спрямованість присвячені роботи  Л. Долинської [2], М. Дьяченко [3], 
О. Темрук [2], А. Черткової [4]. 

Ураховуючи характерні особливості професійно-педагогічної 
діяльності, ми розглядаємо інформаційно-комунікативну спрямованість 
особистості вихователя як сукупність стійких мотивів, настанов та 
переконань: які проявляються в системі вчинків, потреб вихователя, які 
регулюють його поведінку в процесі передачі досвіду трансформації 
інформації в знання під час педагогічної інфокомунікації; які виступають 
основою професійно-ціннісної орієнтації вихователя в ході педагогічної 
інфовзаємодії та які визначають ставлення до інформаційно-
комунікативної діяльності, яка сприяє формуванню та подальшому 
розвитку інформаційно-комунікативної культури. 

Інформаційно-комунікативна спрямованість майбутнього спеціаліста 
як система домінувальних смислоутворювальних мотивів, яка концентрує 
діяльність спеціаліста на цілеспрямованому акумулюванні інформації для 
формування та розвитку професійно орієнтованих міжособистісних 
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відносин, яка збагачує особистість і виступає рушійною силою формування 
інформаційно-комунікативної компетентності майбутнього вихователя. 

Досліджуючи феномен інформаційно-комунікативної компетентності 
ми спирались на педагогічний (Л. Андропова, М. Дементьєва, 
О. Іскандарова, Т. Липатова, В. Пітюков, Н. Щуркова) та психологічний 
(Г. Андрєєва, А. Макарова, Л. Петровська) аналіз теоретичних основ 
комунікативної компетентності; на дослідження проблем формування 
інформаційної й комунікативної компетентності як базових серед 
ключових компетентностей звертали увагу багато розробників 
компетентнісного підходу (І. Зимня, А. Хуторський, І. Фрумін та ін.)  

У роботах І. Зимньої компетентнісний підхід розглядається як нова 
парадигма освіти, де увага приділяється практиці застосування знань, 
складній інтегративній природі результату освіти [5].  

Поняття інформаційно-комунікативної компетентності використо-
вується в роботах А. Каспаржака, Ю. Плаксіної, А. Хорошилової, 
А. Хуторського. 

Інформаційно-комунікативна компетентність – не лише  
використання різних інформаційних інструментів, але й ефективне 
застосування їх у педагогічній діяльності.   

Усі компоненти в цілісній системі структуровані, їх розташування в 
системі підкорюється законам ієрархії та логічної послідовності, а це означає, 
що при реалізації процесу формування інформаційно-комунікативної 
компетентності необхідно враховувати взаємовплив структурних компонентів 
системи, що визначає специфіку освітньої діяльності на кожному етапі 
включення в інформаційно-комунікативну діяльність. 

Послідовна система має динамічний характер у зв’язку з тим, що низка 
її сутнісних рис, а саме: позиція суб’єктивності студента – майбутнього 
вихователя, форма й характер взаємодії суб’єктів освітнього процесу 
формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів 
має мінливий характер. При цьому вектор мінливості спрямований на 
розвиток якісних характеристик особистості майбутнього спеціаліста. 

Потенціал освітнього процесу вищого навчального педагогічного 
закладу у контексті формування інформаційно-комунікативної культури 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів можна визначити в 
таких аспектах: 

– у динамічному – як процес послідовного розвитку: 

 системи відношень між викладачем та студентами (від односторонньої 
суб’єкт-об’єктної до двосторонньої суб’єкт-суб’єктної), яка забезпечує 
формування суб’єктної позиції студента, яка обумовлює характер 
мотивацій інформаційно-комунікативної діяльності та ефективність 
формування пізнавальних дій студентів; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

45 

 форми взаємодії між викладачем та студентами (уведення в діяльність 
– розділена дія – імітована дія – підтримана дія – саморегулююча дія – 
самоспонукаюча дія – саморганізуюча дія) [6].  

 характеру пізнавальної діяльності (адаптивно-репродуктивний, 
алгоритмічно-евристичний, творчий та рефлексивний); 

 функції викладача (планувальна та організаторська – регулювальна та 
стимулювальна – оціночна); 

– у змістовому – як сукупність професійно-орієнтованих знань про 
види професійно-педагогічної комунікації, способи інтеграції 
інформаційної та комунікативної складових, що втілюються в уміннях та 
навичках реалізації інформаційно-комунікативної діяльності, яка 
спрямована на вирішення професійних та соціально-орієнтованих задач; 

– у технологічному – як система інструментів, які забезпечують 
підбір та реалізацію особистісно-орієнтованих принципів, форм і методів, 
які сприяють формування інформаційно-комунікативної культури 
майбутнього вихователя. 

Зазначені аспекти дозволяють стверджувати, що творча продуктивна 
активність особистості студентів може бути реалізована лише в тому 
випадку, якщо спеціально розвиваються зазначені форми їх 
співробітництва з викладачем та забезпечуються зміни, перебудова цих 
форм в освітньому процесі.  

Ситуації взаємодії та співпраці, будучи специфічним засобом 
вирішення продуктивних задач та умовою оволодіння способами 
пізнавальної діяльності, які навчають, та міжособистісних відношень, 
змінюються в ході взаємодії, забезпечуючи тим самим становлення 
механізмів саморегуляції поведінки й особистості студента.  

У процесі спільного вирішення продуктивних задач майбутні 
вихователі насамперед, засвоюють механізм смислоутворення, чим 
забезпечують більш продуктивне й мотивоване оволодіння оперативно-
технічними засобами виконання нової діяльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що освітній процес 
вищого педагогічного навчального закладу як педагогічна система 
забезпечує:  

– оптимальний розвиток особистості в межах процесу формування 
інформаційно-комунікативної культури, показником якого є досягнення 
цілей освітнього процесу;  

– збереження його цілісності та можливість змін компонентних 
складових: системи відношень, характеру й форми взаємодії, функцій 
викладача;  

– вплив на структурні компоненти освітнього процесу та зв’язку між 
ними;  
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– формування досвіду професійної діяльності, трансляція й 
збагачення його; формування пізнавальних дій та системи відношень; 
забезпечення стійкого розвитку якісних характеристик суб’єктів освітнього 
процесу.  
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РЕЗЮМЕ 
Клеба А. И. Потенциал образовательного процесса высшего учебного заведения в 

контексте формирования информационно-коммуникативной культуры будущих 
воспитателей. 

В статье осуществлён анализ потенциала образовательного процесса 
высшего учебного заведения в контексте формирования информационно 
коммуникативной культуры будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. 
Рассмотрены основные характеристики образовательного процесса. Определены 
аспекты потенциала образовательного процесса, которые позволяют 
утверждать, что творческая производительная активность личности студентов 
может быть реализована в том случае, если специально развиваются формы их 
сотрудничества с преподавателем и обеспечиваются изменения и перестройка 
этих форм в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательный процесс, потенциал образовательного 
процесса, информационно-коммуникативная направленность, информационно-
коммуникативная компетентность, информационно-коммуникативная культура, 
будущий воспитатель. 

SUMMARY 
Klieba A. The potential of the educational process of higher educational 

establishment in the context of formation of information-communicative culture of future 
teachers. 

The article analyzes the potential of the educational process of higher education 
institution in the context of information-communicative culture of future teachers of 
preschool education. The educational process of higher education institution is considered 
which is a structure whose elements are teacher personality, the identity of the student – the 
future teacher, content, tools, forms and methods and their connecting link – targeted 
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interaction oriented towards professional culture and its functional component – information 
and communication culture of students – future teachers. The structural components of 
information and communication culture, information and communication technology and 
orientation of information and communicative competence are detected. The main 
characteristics of the educational process are given. 

It is determined that the position of the subjectivity of the student – the future 
teacher, the shape and nature of the interaction of the educational process of future 
teachers’ information-communicative culture formation has changeable character, with the 
vector directed toward the variability of quality characteristics of future specialists. 

Certain aspects of the potential educational process, which suggest that creative 
productive activity of the individual students can be implemented in the event that the 
specially developed forms of cooperation with the teacher and provided these changes and 
restructuring forms in the educational process. 

Summing up the above mentioned it may be argued that the educational process of 
the higher pedagogical education institution as a pedagogical system provides: 

- optimal development of the personality within the process of formation of 
information and communication culture, which is an indicator of achieving the objectives of 
the educational process; 

- preserving its integrity and the possibility of change component parts: a system of 
relations, character and forms of interaction, functions of the teacher; 

- effects on structural components of the educational process and communication 
between them; 

- formation of professional experience and its enriching; 
- formation of cognitive actions and the system of relations; 
- ensure sustainable development of qualitative characteristics of the subjects of the 

educational process.  
Key words: educational process, potential of the educational process, information 

and communication orientation, information-communicative competence, information and 
communicative culture, future teacher. 
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Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

У статті теоретично обґрунтовано необхідність посилення практичної 
складової у процесі професійної підготовки педагогічних кадрів в Україні; розглянуто 
доцільність оновлення цілей і завдань педагогічної практики на основі 
компетентнісного підходу та схарактеризовано особливості її організації у ВНЗ; 
визначено педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх 
учителів у процесі педагогічної практики. Авторами також проаналізовано специфіку 
практичної підготовки педагогічних кадрів у країнах Європи, зокрема, принципи 
організації практичного навчання в Фінляндії, та виділено фактори, що сприятимуть 
удосконаленню умов проведення педагогічної практики студентів під час навчання.  

Ключові слова: педагогічна освіта, компетентнісний підхід, професійна 
компетентність, педагогічна практика, дворівнева система вищої освіти. 
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Постановка проблеми. Входження України до 
загальноєвропейського освітнього простору потребує перебудови 
національної системи освіти відповідно до європейських стандартів, 
зокрема, і вищої педагогічної. Існуючі розбіжності в функціонуванні 
національної та європейської освітніх систем спонукають до вивчення 
основних засад і принципів організації підготовки педагогів у країнах 
Європи та використання запозиченого досвіду в Україні. 

Зміни в системі вищої педагогічної освіти України неможливі без 
вирішення загальних проблем освітньої галузі, серед яких: відсутність на 
довгострокову перспективу єдиного концептуального підходу щодо 
функціонування та розвитку національної системи освіти в цілому; слабка 
мотивація суспільства та бізнесу до інвестування в освіту; низький рівень її 
матеріально-технічного забезпечення; недостатня відповідність між 
запитом суспільства до результативності системи вищої освіти та її 
фінансовим забезпеченням з боку держави; відсутність дієвої системи 
соціально-економічних стимулів для роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників [1, с. 329]. 

 Одним із пріоритетних завдань державної політики в галузі 
педагогічної освіти залишається оновлення цілей та вдосконалення її змісту 
на основі компетентнісного підходу. Останнім часом зростають вимоги й до 
рівня фахової підготовки вчителя, здатного до творчої самореалізації. 
Необхідною складовою формування професійної компетентності 
майбутнього вчителя є педагогічна практика студентів, у ході якої отримані 
теоретичні знання з фахових, психолого-педагогічних дисциплін та методик 
навчання застосовуються для набуття професійних компетенцій.  

Проте залишається до кінця не вирішеним питання щодо 
відповідності впровадження дворівневої системи підготовки педагогічних 
кадрів (бакалаврат і магістрат) наявному рівню теоретичного та 
методичного розроблення проблеми набуття професійної компетентності. 
На особливу увагу заслуговує й подолання розбіжностей між вимогами 
сучасної школи до рівня сформованості професійної компетентності 
педагогічних кадрів та організацією педагогічної практики в умовах ВНЗ; 
між завданнями педагогічної практики та існуючими моделями її 
організації. 

Аналіз актуальних досліджень. Професійна підготовка педагогічних 
кадрів у системі вищої педагогічної освіти, значення педагогічної практики 
для професійної педагогічної підготовки та формування професійної 
компетентності майбутніх учителів у процесі педагогічної практики є 
об’єктом досліджень провідних педагогів-науковців різних європейських 
країн, зокрема й вітчизняних: О. Є. Антонової, Г. О. Бондар, С. С. Вітвицької, 
О. І. Гедвілло, О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, Н. В. Кардаш, Н. Г. Левченка, 
В. Т. Лозовецької, О. В. Плахотнік, Н. В. Слюсаренко.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

49 

Психолого-педагогічні аспекти практичної підготовки майбутніх 
учителів у системі вищої педагогічної освіти окреслюють І. Д. Бех, 
Ю. О. Бистрова, А. П. Верхола, М. К. Козій; організаційно-методичні засади 
педагогічної практики визначаються у працях Є. О. Гришиної, 
Н. В. Демидчук, С. У. Гончаренка, Н. В. Казакової, Л. О. Хомич, Н. І. Яковець. 

Особливостям функціонування системи підготовки педагогічних кадрів 
у країнах Європи присвячено наукові доробки Н. М. Авшенюк, 
Л. П. Пуховської, С. І. Синенко та ін., зокрема, специфіку навчання майбутніх 
учителів у Великій Британії вивчали Ю. В. Кіщенко, А. В. Парінов, О. В. Хижняк, 
Н. П. Яцишин, стан та перспективи модернізації вищої педагогічної освіти в 
Німеччині досліджували Л. О. Берлінська, І. В. Борисенко, Н. В. Махиня. 
Проблему підготовки вчителів у системі вищої педагогічної освіти Польщі 
розглядають К. М. Біницька, О. В. Вознюк, Л. М. Гриневич, О. І. Ляшенко, 
І. Я. Мищишин, С. Я. Когут, В. Р. Пасічник, Л. В. Польова, С. П Деркач, 
Н. В. Шеверун, В. М. Чичук; процес формування професійної компетентності 
педагогів висвітлюють Л. Л. Смірнова, О. В. Кучай, Л. О. Шевчук, 
О. О. Михальчук, а питання організації педагогічної практики у вищих 
навчальних закладах Польщі – А. В. Василюк. 

Теорію та практику професійної підготовки майбутніх учителів у 
європейських освітніх системах вивчали польські вчені Ч. Банах, 
Д. Голебняк, К. Денек, Ю. Кузьма, Ч. Купісевич, Т. Левовицький, 
Е. Лодзинська, В. Оконь, М. Цацковська, Х. Квятковська, Ф. Шльосек; 
німецькі вчені З. Бльомеке, У. Вишкон, І. Геск, Х. Мехнерт, Е. Терхарт, 
Г. Флах, Й. Шютценмайстер; освітні теоретики Великої Британії Т. Аткінсон, 
М. Брюст, С. Гейфорд, С. Маклафлін, С. Маклюр, А. Мур, Дж. Сайт, 
У. Тейлор, М. Хоуллі; фінські науковці О. Бйорквіст, І. Вестбарі, 
Х. Голдстейн, П. Кансанен, Л. Крокфорс, М. Мері, К. Тіррі, Дж. Х’ютонен. 

Значущість педагогічної практики у процесі професійного 
становлення майбутніх учителів досліджували провідні російські педагоги-
науковці О. А. Абдулліна, Л. І. Аманбаєва, Ю. К. Бабанський, 
Б. С. Гершунський, І. О. Зимняя, В. Г. Редько, В. О. Сластьонін та інші. 

Водночас ступінь розроблення проблеми формування професійної 
компетентності майбутніх учителів у процесі педагогічної практики є 
недостатнім, про що свідчить низка невідповідностей, які об’єктивно 
мають місце при підготовці педагогічних кадрів. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати необхідність оновлення цілей і 
завдань педагогічної практики на основі компетентнісного підходу, 
схарактеризувати особливості організації педагогічної практики в контексті 
проблеми дослідження, визначити педагогічні умови формування 
професійної компетентності майбутніх учителів у процесі педагогічної 
практики з урахуванням кращого зарубіжного досвіду. 
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Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети 
застосовувалися теоретичні методи дослідження – загальнонаукові: аналіз, 
синтез, класифікація, зіставлення, порівняння та узагальнення; 
конкретнонаукові: вивчення нормативно-правових документів щодо 
підготовки педагогічних кадрів, термінологічний аналіз науково-
педагогічної літератури для порівняння різних підходів до розв’язання 
проблеми дослідження, системно-структурний метод для з’ясування 
взаємозв’язку та взаємодії структурних елементів педагогічної практики. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна освіта є складовою 
системи освіти, вона посідає провідне місце у структурі освіти та пов’язана 
з функціонуванням загальноосвітніх навчальних закладів і професійною 
підготовкою майбутніх учителів. Компетентнісний підхід є одним із 
основних концептуальних принципів, що визначає сучасну методологію 
оновлення змісту освіти в цілому, зокрема й вищої педагогічної. У наукових 
дослідженнях існують різні підходи до трактування понять компетентності 
та професійної компетентності [4, 335–336].  

Компетентність визначає рівень професіоналізму майбутнього фахівця, 
вона є інтегрованою категорією, що включає професійні знання, 
інтелектуальні навички та вміння, способи діяльності. Формування 
компетентності передбачає набуття майбутніми педагогами необхідних 
компетенцій; їх професійна компетентність визначається теоретичними 
знаннями, практичними вміннями, особистісними якостями, життєвим 
досвідом та готовністю до виконання професійних обов’язків. 
Компетентнісний підхід у системі вищої педагогічної освіти передбачає 
посилення прикладної спрямованості навчання, тому важливою складовою 
процесу набуття професійної компетентності майбутніми вчителями є 
педагогічна практика.  

Педагогічна практика (від грец. рraktikos – діяльний, активний) у 
системі вищої педагогічної освіти є формою навчання, під час якої 
відбувається накопичення й усвідомлення студентами досвіду участі в 
реальному освітньому процесі з позицій учителя. Вона спрямована на 
формування професійних компетенцій і розвиток творчого потенціалу 
студентів та надає їм можливість адаптуватися до роботи школи як 
загальноосвітнього навчального закладу, виявити й зрозуміти специфіку 
професії вчителя.  

Педагогічна практика включає три взаємопов’язані аспекти: 
педагогічний, навчально-методичний і психологічний. У процесі 
педагогічної практики майбутні вчителі вчаться цілеспрямовано проводити 
діагностичну діяльність щодо визначення психолого-педагогічних 
особливостей учнів, керувати їхньою навчально-пізнавальною діяльністю 
та застосовувати набуті теоретичні знання з методики навчання. Зміни, що 
відбуваються сьогодні в системі освіти, зокрема і вищої педагогічної, 
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потребують упровадження нових освітніх технологій, тому одним із 
пріоритетних завдань педагогічної практики є оволодіння студентами 
сучасними технологіями навчання та навичками дослідницької діяльності.  

Розбудова національної системи вищої педагогічної освіти в умовах 
євроінтеграції потребує вивчення досвіду підготовки в європейських 
країнах та використання його для підвищення ефективності професійного 
становлення вчителів в Україні. Аналіз функціонування європейської 
системи вищої педагогічної освіти засвідчив, що більшість педагогічних 
навчальних закладів у країнах Європейського Союзу мають обмежену 
автономію. Це дозволяє їм відповідно до нормативних актів складати 
власні навчальні плани з визначенням обсягу предметного й професійно-
орієнтованого блоків, встановлювати терміни проведення різних видів 
контролю знань, включати опис необхідних для набуття компетенцій. Вищі 
навчальні заклади можуть самостійно формувати лише окремі компоненти 
змісту, а також визначати їх обсяг [5, 229].  

Об’єм практичної підготовки майбутніх учителів у країнах Європи є 
різним: він коливається від 9 до 58 % для вчителів основної школи, 
причому в Бельгії та Німеччині становить понад 50 %; для вчителів старшої 
школи об’єм практичної підготовки зазвичай не перевищує 30 % [3, 123]. 
Організація якісної практичної підготовки майбутніх учителів передбачає 
створення певного комплексу «школа–університет», що функціонує як на 
рівні освітньої системи, так і на рівні окремої школи. Вчителі, які опікуються 
практичною підготовкою студентів у таких школах, вважаються в цьому 
процесі повноцінними професійними партнерами. 

Однією з найбільш ефективних моделей поєднання теоретичної та 
практичної підготовки майбутнього вчителя є модель дослідницько-
орієнтованої педагогічної освіти в Фінляндії. Більшість педагогічних 
факультетів вищих навчальних закладів Фінляндії мають свої базові 
середні навчальні заклади, що працюють за програмою школи і є 
майданчиком для проходження студентами початкової вчительської 
практики. Такий комплекс «школа–університет» дозволяє забезпечити 
тісний зв’язок між змістом програми навчання студентів і вимогами школи. 

Фінський дослідник Дж. Х’ютонен виділяє інтегративні принципи 
організації практичного навчання, що поєднуються з основними 
елементами програми педагогічної освіти: 

– педагогічна практика повинна починатися якомога раніше та 
сприяти поступовому оволодінню студентами професійними 
компетенціями; 

– взаємодія між практикою та теорією відбувається впродовж усього 
періоду навчання.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

52 

Організація педагогічної практики є майже однаковою в усіх 
університетах Фінляндії, але з урахуванням специфіки місцевих умов. Вона 
передбачає чотири етапи: 

– вступна практика (introductory practice) на початку навчання; 
– основна практика (basic practice); 
– «польова» шкільна практика (field school practice); 
– практика викладання (teaching practice).  
Кожен етап педагогічної практики має свої цілі та завдання й 

обумовлюється програмою педагогічної освіти. На початку практичного 
навчання (вступна практика) студенти спостерігають за учнями різних 
вікових категорій; вони визначають їх роль як членів колективу та вивчають 
способи їхньої взаємодії в класі. У подальшому зміст педагогічної практики 
розширюється. «Польова» шкільна практика іноді може бути об’єднана з 
практикою викладання, що є останнім етапом практичного навчання. У 
процесі цієї практики студенти разом зі своїми викладачами-наставниками 
(supervising teachers) напрацьовують та вдосконалюють власну методику 
навчання, вони вибудовують свій індивідуальний стиль роботи як 
шкільного вчителя, а також ознайомлюються з особливостями спеціальної 
освіти. Упродовж педагогічної практики студенти проводять науково-
дослідну роботу, причому принцип постійної взаємодії наукових 
досліджень і педагогічної практики реалізується з самого початку програми 
практичного навчання. Одним із важливих завдань, що стоять перед 
студентами під час педагогічної практики, є підвищення рівня знань, які 
сприятимуть подальшому вдосконаленню практичного компонента їхньої 
професійної підготовки [2, 135–137]. 

У вищих педагогічних закладах України педагогічна практика зазвичай 
проводиться у три етапи. На першому етапі (пропедевтична практика) 
навчально-педагогічна практика має пасивний характер. Студенти 
знайомляться з системою роботи навчально-виховного закладу та зі 
специфікою організації навчально-виховного процесу в початковій школі; 
вони досліджують психологічні особливості розвитку учнів молодшого 
шкільного віку, вивчають їх міжособистісні стосунки та взаємовідносини в 
колективі. Ця практика триває від одного до двох тижнів, проходить на 
другому курсі з відривом або без відриву від навчання. 

На другому етапі педагогічної практики (виховна практика) 
відбувається знайомство студентів із системою позакласної та 
позашкільної роботи, вона проходить у літніх оздоровчих таборах, на 
пришкільних дитячих майданчиках тощо. Студенти у процесі практичної 
діяльності вчаться організовувати навчально-виховну роботу серед учнів із 
урахуванням їх вікових особливостей; вони скеровують дитячий колектив 
на спільну діяльність, розв’язують складні педагогічні ситуації, 
застосовують різні технології педагогічної діагностики, набуваючи при 
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цьому індивідуального стилю роботи в умовах активної педагогічної 
взаємодії. Ця педагогічна практика проводиться на третьому році 
навчання, її тривалість від трьох до чотирьох тижнів. 

Найбільш значущим у набутті професійних компетенцій є третій етап 
педагогічної практики:  

– педагогічно-виробнича практика на четвертому курсі (перший 
рівень вищої освіти – ступінь бакалавра); 

– педагогічно-виробнича практика на п’ятому курсі (освітньо-
кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за діючою нормативно-правовою базою). 

Мета та завдання педагогічної практики студентів четвертого та 
п’ятого курсів у цілому є схожими, але студенти 4 курсу проходять її в 
основній школі, а 5-го – у старшій школі. Зазвичай, педагогічні університети 
співпрацюють із кількома загальноосвітніми навчальними закладами. 

Організація вищої освіти в Україні передбачає перехід до дворівневої 
системи (бакалавр, магістр) і відмову від кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», це обумовлює необхідність розробки нових критеріїв 
організації педагогічної практики на основі компетентнісного підходу. 

Педагогічно-виробнича практика студентів є активною формою 
практичної діяльності, що передбачає відпрацювання методики 
проведення уроків. На даному етапі студенти адаптуються до роботи 
вчителя, вони ще не мають власного педагогічного досвіду, а тому 
потребують кваліфікованої допомоги методистів. Педагогічна практика 
відбувається безпосередньо під патронатом шкільних учителів, тому 
велике значення має рівень їхньої професійної компетентності. Вирішенню 
проблеми залучення висококваліфікованих шкільних педагогічних кадрів 
до процесу практичної підготовки майбутніх учителів сприяло б створення 
при кожному педагогічному університеті комплексу «школа–університет»; 
з іншого боку, навчання учнів у таких комплексах дозволило б розв’язати 
питання професійної орієнтації. 

Отже, до основних цілей педагогічної практики можна віднести такі: 
– практична реалізація професійних компетенцій, набутих 

студентами у процесі теоретичної підготовки у вищому навчальному 
педагогічному закладі; 

– формування професійних навичок та набуття професійного досвіду, 
необхідних для успішної педагогічної діяльності; 

– поглиблення педагогічних, психологічних та фахових знань шляхом 
самостійного опрацювання додаткової інформації; 

– відпрацювання методики навчання фахової дисципліни з 
урахуванням її специфіки; 

– ознайомлення з новими психолого-педагогічними та 
інформаційними технологіями та їх впровадження в навчальний процес; 
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– вивчення досвіду педагогічної діяльності провідних учителів в 
умовах загальноосвітнього навчального закладу та пошук індивідуального 
стилю роботи; 

– розвиток управлінських навичок щодо організації роботи 
учнівського колективу; 

– виховання особистісних якостей, притаманних сучасному вчителю. 
Формуванню професійної компетентності майбутніх учителів у 

процесі практичного навчання будуть сприяти такі фактори, як збільшення 
термінів проходження педагогічної практики, урізноманітнення практико-
орієнтованих форм і методів навчання, підвищення відповідальності 
базових шкіл за організацію педагогічної практики, створення комплексів 
«школа–університет», залучення педагогічних університетів до підвищення 
рівня фахової підготовки вчителів-кураторів та створення для них 
належних умов праці тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі 
нашого дослідження ми дійшли таких висновків: 

– підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів в 
Україні потребує змін в організації педагогічної практики студентів 
педагогічних університетів; 

– упровадження дворівневої системи підготовки педагогічних кадрів 
не відповідає наявному рівню теоретичного та методичного розроблення 
проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів, а 
отже, є актуальними подальші дослідження з цього питання; 

– залишаються розбіжності й між вимогами сучасної школи до рівня 
сформованості професійної компетентності вчителів та організацією 
педагогічної практики, тому є нагальним оновлення цілей і завдань 
педагогічної практики на основі компетентнісного підходу. 

Подальшої розробки потребує вивчення педагогічних умов 
формування професійної компетентності майбутніх учителів у процесі 
педагогічної практики з урахуванням кращих надбань практичної 
підготовки майбутніх учителів у країнах Європи. 
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РЕЗЮМЕ 
Ковтун Г. И., Мартыненко Е. В. Роль педагогической практики в формировании 

профессиональной компетентности будущего учителя. 
В статье авторами теоретически обоснована необходимость усиления 

практической составляющей в процессе профессиональной подготовки педагогических 
кадров в Украине; рассмотрена целесообразность обновления целей и задач 
педагогической практики на основе компетентностного подхода и дана 
характеристика особенностей ее организации в ВУЗе; определены педагогические 
условия формирования профессиональной компетентности будущих учителей в 
процессе педагогической практики. Авторами рассмотрена специфика практической 
подготовки педагогических кадров в странах Европы, в частности, принципы 
организации практического обучения в Финляндии и определены факторы, 
способствующие совершенствованию условий проведения педагогической практики 
студентов во время обучения. 

Ключевые слова: педагогическое образование, компетентностный подход, 
профессиональная компетентность, педагогическая практика, двухуровневая 
система высшего образования. 

SUMMARY 
Kovtun G., Martynenko L. The role of pedagogical practice in the formation of future 

teachers’ professional competence. 
The entry of Ukraine into the European educational space needs reforming the 

national education system in line with European standards, in particular, in the sphere of 
higher education. Recently, there are increasing demands to the level of professional training 
of teachers, capable of self-actualization. An essential part of the formation of the future 
teachers’ professional competence is the pedagogical practice of students, during which the 
theoretical knowledge of professional, psychological and pedagogical subjects and teaching 
methods are used for the acquisition of professional skills. 

Particular attention should be paid to the differences between the demands of the 
modern school to the level of the teachers’ professional competence formation and teaching 
practice organization in conditions of the university; between the tasks of teaching practice 
and existing models of its organization. 

Pedagogical practice at higher education institution is learning, in which takes place the 
accumulation of experience and raises awareness of students who participate in real educational 
process as a teacher. It is aimed at the formation of professional competence and development 
of the creative potential of students and enables them to adapt to the work of the school as 
educational institution, to identify and understand the specifics of the teaching profession. 

The main objectives of teaching practice are: practical implementation of professional 
competencies acquired by students during the theoretical training at the pedagogical higher 
education institution; formation of professional skills and acquiring professional experience 
necessary for successful educational activities; deepening educational, psychological and 
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professional knowledge through self-study of additional information; working methods of 
teaching vocational subjects in view of its specific character; exploring new psycho-pedagogic 
and information technologies and their introduction in the educational process; study of the 
experience of leading teachers in conditions of an education institution and the search for 
individual style of work; development of management skills on the organization of students 
group; upbringing of personal qualities of the modern teacher. 

Key words: pedagogical education, competency-based approach, professional 
competence, pedagogical practice, two-level system of higher education. 
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МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ТЕКСТІВ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО 
ОРІЄНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

 

У статті розглядається метод моделювання науково-технічного тексту (на 
прикладі написання технічної документації студентами – майбутніми фахівцями з 
інформаційних технологій), визначаються композиційно-мовленнєві форми, типові 
для текстів технічної документації, аналізуються комунікативні цілі, 
макроструктури й лінгвостилістичні особливості науково-технічного тексту, 
досліджуються поняття моделювання тексту, композиційно-мовленнєвої форми в 
аспекті навчання професійно-орієнтованого писемного мовлення, наводиться 
типова послідовність композиційно-мовленнєвих форм у текстах технічної 
документації. У статті виділено основні мікроелементи (макрознаки), з яких 
складається текст, текстові зв’язки та елементи моделі. Методами дослідження 
виступають критичний аналіз літературних джерел, метод узагальнення та 
метод структурно-семіотичного моделювання. 

Ключові слова: моделювання, композиційно-мовленнєва форма, технічна 
документація, науково-технічний стиль, мікроелемент, макрознак, 
макроструктура. 

Постановка проблеми. Український та світовий ринок праці 
відображають соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням 
аналізу професійної діяльності та вимог змісту вищої освіти. На основі 
сучасних міжнародних вимог студенти-випускники ВНЗ мають оволодіти 
професійно орієнтованими писемними знаннями та навичками, зокрема, 
створювати тексти різного рівня складності, які відповідають певному 
жанру писемного спілкування, для організації, управління, комунікації та 
вміння організувати та описати велику кількість інформації під час 
виробничого процесу. В освітньо-кваліфікаційній характеристиці та 
освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів у сфері інформаційних технологій навчання студентів 
іншомовного професійно орієнтованого писемного спілкування – 
написання технічної документації посідає важливе місце. Майбутній 
фахівець з інформаційних технологій повинен володіти вміннями й 
навичками писемного мовлення, які дозволяють вирішувати типові задачі 
професійної діяльності під час здійснення певних виробничих функцій.  
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Аналіз актуальних досліджень. Питанню розкриття теми аналізу 
текстів присвячені праці О. А. Нечаєвої, С. О. Вишнякової, 
О. М. Мороховського, В. Н. Беньямінової, О. Д. Пономаріва, Т. М. Дрідзе, 
А. П. Девкіна, В. В. Одинцова, Л. Є. Шевніної та ін. та в зарубіжній літературі – 
A. Maria, L. K. Jones та ін. Актуальність даної статті зумовлена застосуванням 
методу моделювання в навчанні професійно орієнтованого англомовного 
писемного мовлення та виокремленням композиційно-мовленнєвих форм, 
типових для науково-технічного стилю. 

Метою даної статті є дослідження та аналіз методів моделювання 
науково-технічного тексту (на прикладі написання технічної документації 
студентами – майбутніми фахівцями з інформаційних технологій), визначення 
композиційно-мовленнєвих форм для текстів технічної документації. 

Методами дослідження виступають критичний аналіз літературних 
джерел (дослідження вітчизняного й зарубіжного досвіду), застосовано 
метод узагальнення, аналогії та метод структурно-семіотичного 
моделювання. 

Виклад основного матеріалу. У процесі продукування тексту 
головним завданням виступають точна, повна передача змісту, 
висловлення думки та побудова власне тексту. Як зазначає В. В. Одинцов 
[9], необхідно надати типові архітектонічні схеми, тобто засоби організації 
матеріалу. Досягнути це можна лише шляхом стилістичного аналізу тексту: 
від аналізу тексту до виділення різних композиційних форм різних рівнів. 
Лінгводидактичні засади навчання професійно орієнтованого писемного 
мовлення ґрунтуються на специфіці наукового стилю мови,особливості та 
жанри якого досліджувалися як вітчизняними, так і іноземними 
науковцями з точки зору таких критеріїв: 

1) наслідку дії функціональних факторів та закріплення за певними 
соціальними сферами (О. М. Мороховський, 1991); 

2) аналізу мовних факторів (А. П. Коваль, 1970); 
3) дослідження функціонально-смислових типів мовлення, виділення 

композиційно-мовленнєвих форм (В. Н. Беньямінова, 1988; О. А. Нечаєва, 
1974); 

4) функціональних стилів як мовних факторів (О. Д. Пономарів 2000); 
5) аналізу комунікативних цілей, макроструктур і мовних 

особливостей жанрів текстів (Л. Є. Шевніна, 2012); 
6) дослідження тексту з позицій лінгвосеміотичного підходу, 

послідовники якого розглядають текст як ієрархічно побудований суперзнак, 
який складається з мікроелементів (макрознаків), які в свою чергу 
інкорпорують мікрознаки (речення, висловлювання) (А. П. Девкін, 1984). 

Дослідження тексту полягає, перш за все, у виділенні категорій 
тексту. Потрібно визначити, з яких одиниць складається текст, описати 
одиниці тексту, визначити місце та роль одиниць у структурі тексту. Услід 
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за А. П. Девкіним та О. І. Москальською ми розглядаємо текст та речення 
як знаки, де композиційно-мовленнєва форма виступає проміжною 
одиницею тексту, якому притаманний знаковий характер. Іншими 
словами, якщо розглядати текст як суперзнак, то, на наш погляд, саме 
композиційно-мовленнєві форми є  макрознаками, у які інкорпоруються 
мікрознаки  (речення та висловлювання).  

Під функціонально-смисловими типами мовлення розуміють одиниці 
понадфразового рівня, які інтегрують певні речення в тексті. Це відбувається 
завдяки виділенню семантичних та формально-граматичних критеріїв. 
Спираючись на предметно-логічні показники тексту, О. А. Нечаєва [8] 
виділяє: 1) опис; 2) розповідь; 3) міркування. Опис складається з 
перерахування ознак об’єктів думки та мовлення; розповідь як тип 
мовлення, що несе повідомлення про події, що розвиваються або про стан 
предметів. Опис може бути статичним або динамічним, а розповідь 
динамічна. Міркування можливе лише для монологічного мовлення з 
загальним причинно-наслідковим значенням, що опирається на повний або 
скорочений умовивід. В. В. Одинцов [9] доповнює та систематизує 
класифікацію основних композиційно-мовленнєвих форм, виокремлюючи: 
1) визначення; 2) пояснення; 3) умовивід; 4) міркування; 
5) характеристика; 6) опис; 7) повідомлення; 8) розповідь. У залежності від 
прагматичної цілі для наукової комунікації характерні: визначення, 
умовивід, характеристика й повідомлення. У лінгвістиці тексту А. П. Девкін 
[3] досліджує дві одиниці композиції в межах синтактики, семантики та 
прагматики: 1) визначення та 2) пояснення. Л. К. Джоунз [11] розглядає текст 
з погляду семантичної структури, що лежить в основі мовної репрезентації 
тексту та розподіляє тексти на наративні та експозитивні. Методом логіко-
семантичного аналізу виділяються скрипти (expository script) (регулярно 
повторювані конфігурації із змістовних одиниць, які відіграють суміжні ролі 
в різних частинах тексту), які складаються з дрібніших компонентів – пунктів 
(points): 1) компаратив (comparison); 2) контрастив (contrast); 
3) дескриптив (description); 4) перифраз (paraphrase); 5) оцінка (evaluation); 
6) експлікація (explanation); 7) роздум (informal proof); 8) перелік (list); 
9) силогізм (syliogism); 10) визначення (definition). 

Лінгвостилістичний аналіз 70 текстів технічної документації дозволив 
виокремити композиційно-мовленнєві форми, типові для текстів технічної 
документації. До них належать визначення, пояснення, характеристика, 
перелік, перифраз, повідомлення (інформаційне), міркування (з метою 
обґрунтування дій), міркування (з метою опису та надання інструкцій). 

Наведемо приклад з тексту технічної документації – керівництво до 
експлуатації програмного продукту (проектна документація під час розробки 
програмного забезпечення) (WebORB for Java Developer Guide [12]). Даний 
текст ми розділили на вступ, основну частину та заключення. Для вступу 
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(Introduction) характерні такі композиційно-мовленнєві форми, як 
визначення, пояснення, всередині яких зустрічаються перифраз та перелік: 

“WebORB for Java Servers® is a platform enabling developmentand 
providing runtime integration for client-server applications. The product facilitates 
connectivity between client-side environments and server-side components 
including Java classes (POJOs), Spring beans, Enterprise Java Beans (EJB)…” 

Визначення та пояснення є ієрархічною системою, елементами яких є 
нероздільні знаки – речення, висловлювання, які поєднуються певними 
зв’язками й передають інформацію про об’єкт (у даному прикладі об’єктом 
виступає WebORB). В основі є структура, яка включає ядерний компонент та 
один або більше залежних від ядра компонентів. У ролі ядра виступає 
мікродефініція (WebORB for Java Servers® is a platform enabling development 
and providing runtime integration for client-server applications). Обов’язковим 
компонентом пояснення є посилання на об’єкт та рядознак, які дозволяють 
розрізняти цей об’єкт та повідомляють диференційні ознаки (специфікація 
предмету). Визначення відрізняється від пояснення варіативністю вираження 
змістового ядра. Пояснення  – це ускладнене трансформоване визначення. 

(WebORB supports Adobe’s Action Message Format (AMF) version 0 and 
3 and can be used to process Flex and Flash Remoting requests. Additionally, 
WebORB provides an implementation of the RTM Pprotocol). 

Ідентифікація об’єкту відбувається шляхом постійних характерних 
ознак, особливостей структури, походження, виконання дій.  

Прагматичні особливості: 
1) адресатна (характеризує процес сприйняття тексту); 
2) адресантна (генеративна, створення тексту). 
«Визначення» є закритим для непідготовленного читача. Необхідність 

урахування фактора адресата призводить до того, що одне й те саме поняття 
розкривається по-різному в науково-технічних текстах. Науково-технічні 
тексти націлені на адресата, який є фахівцем в певній сфері знань. 
Необхідність урахування характеру адресата призводить до того, що в 
науково-технічних текстах повинно бути: 1) розкриття поняття, що 
відбувається за допомогою композиційно-мовленнєвої форми «пояснення», 
де ядерний компонент розглядається як мікродефініція; 2) використовується 
дедуктивне пояснення (від загального до окремих положень); 3) доступність 
інформації в «поясненні» реалізується через синтактику, семантику.  

Типовим компонентом для перифразу є теза та перефразування тези 
(restatement) іншими словами. У даному випадку відбувається заміна 
терміна “WebORB” на “the product” (WebORB for Java Servers® is a platform 
enabling development and providing runtime integration for client-server 
applications. The product facilitates connectivity between client-side 
environments and server-side components including Java classes). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

60 

Перелік складається з однотипових прикладів, що супроводжують 
головний об’єкт (Additionally, WebORB (головний об’єкт) supports the following 
real-time messaging and streaming features: Flash Video streaming, video 
recording, data push, server-to-client invocation and remote shared objects). 

Для головної частини, де описується конфігурація (configuration) 
програмного продукту, ми виділяємо композиційно-мовленнєву форму 
пояснення, повідомлення (інформаційне), характеристику. Для останньої 
композиційно-мовленнєвої форми характерний перелік ознак предмету, 
про який йде мова, які важливі для розуміння функціонування 
програмного продукту. 

“The WebORB configuration file is loaded and processed when the product 
is initialized. It is also possible to enable automatic deployment of the 
configuration changes (hot deployment). The example shown below enables hot 
deployment…” 

Для заключної частини ми виділяємо композиційно-мовленнєві 
форми: характеристика, міркування (з метою обґрунтування дій), 
міркування (з метою опису та надання інструкцій). 

“Follow the steps below for building and running an example 
demonstrating a complete cycle: 1. Make sure to install the latest version of 
Grails…” – міркування (з метою опису танадання інструкцій). 

З точки зору А. П. Девкіна [3], одиниці композиції – це композиційно-
мовленнєві форми, які відображають фрагменти позамовної дійсності, 
виступають як складові структури тексту з одного боку, з іншого боку – 
представляють закономірності та процес функціонування тексту. Під час 
вивчення композиції тексту потрібно розмежувати та класифікувати 
композиційно-мовленнєві форми, структурні компоненти окремих 
композиційно-мовленнєвих форм, розкрити взаємодії значень одиниць 
композиції та моделювання типових структурних варіантів даних одиниць. 
Результати аналізу дозволяють поєднати комунікативно-значущі фактори, які 
визначають специфіку композиційно-мовленнєвих форм. Мета полягає в 
послідовному визначенні синтаксичного, семантичного та прагматичного 
аспектів композиційно-мовленнєвих форм. Потрібно: 1) виділити компоненти 
смислової структури;  2) створити семантичну типологію таких компонентів; 3) 
описати типові моделі структурно-смислової організації композиційно-
мовленнєвих форм; 4) розкрити та описати комунікативно-функціональні 
фактори, що дозволяють розрізняти одиниці композиції та їхні ролі в тексті. 

Метод моделювання, який є одним із основних у точних та 
природничих науках, останнім часом використовується і в гуманітарних 
науках. Якщо розглядати науково-технічні тексти як певний результат 
наукового пізнання, то доцільним є застосування методу моделювання як 
до дослідження текстів зазначеного стилю, так і до навчання англомовного 
професійно орієнтованого писемного мовлення. Композиційно-
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мовленнєва форма є основою для моделювання науково-технічного 
тексту. Слідом за С. О. Вишняковою [2] ми розглядаємо моделювання 
тексту як побудову його моделі, що відображає ядерні внутрішньотекстові 
зв’язки. Отже, визначення «моделювання» трактується як процес 
створення моделі, яка, у свою чергу, репрезентує побудову й 
функціонування досліджуваної системи. Однією з цілей моделі є 
уможливлення передбачення змін у системі. З одного боку, модель має 
бути максимально наближеною до реальної системи, а з іншого – не має 
бути занадто складною. Відомо, що моделювання тексту – це побудова 
його моделі, яка відображає ядерні внутрішньотекстові зв’язки.  

С. О. Вишнякова [2] класифікує етапи моделювання тексту: 
1) орієнтація в моделі наукового тексту (тип, тема, комунікативне 
завдання); 2) планування модельних зв’язків (планування можливого 
розвитку інформації в тексті); 3) реалізація модельних зв‘язків: 
а) розпізнавання їх у тексті; б) побудова моделі тексту; 4) контроль 
модельних зв’язків, який здійснюється на основі моделі тексту у вигляді 
схеми. Кожному етапу відповідає певний набір вмінь. Т. М. Дрідзе [4] 
наголошує, що під час моделювання тексту необхідно враховувати 
інформаційно-цільову спрямованість тексту, його комунікативне завдання. 
Головна мета моделювання взагалі та моделювання наукового тексту 
зокрема полягає в тому, щоб за допомогою моделі описати особливості 
об’єкта, що вивчається. У навчанні моделюванню технічного тексту 
потрібно: 1) визначити жанр тексту і його ядерні компоненти; 2) виділити 
композиційно-мовленнєві форми, які є типовими для жанру; 3) описати 
одиниці композиції тексту. 

Аналіз 70 текстів технічної документації, джерелами для пошуку яких 
послугували Інтернет-сайти, дозволив виокремити типову послідовність 
композиційно-мовленнєвих форм для тексту технічної документації, а саме 
керівництво до експлуатації програмного продукту (проектна документація 
під час розробки програмного забезпечення). Для вступу було виділено: 
визначення, пояснення, усередині яких зустрічаються перифраз та перелік; 
для головної частини – пояснення, повідомлення (інформаційне), 
характеристика; для заключної частини – характеристика, міркування (з 
метою обґрунтування дій), міркування (з метою опису та надання інструкцій). 

Застосування методу моделювання в навчанні написання технічної 
документації уможливлює усвідомлення студентами: 

- комунікативного завдання тексту, його прагматичної спрямованості; 
- композиційно-мовленнєвих форм та їх послідовності в тексті; 
- структурних компонентів окремих композиційно-мовленнєвих 

форм. 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  

Результати даної роботи дозволяють охарактеризувати проблему опису 
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одиниць стилістики тексту, деталізувати та поглибити уявлення про 
внутрішню диференціацію стилю науково-технічного викладу. Методика 
виявлення та аналізу структурних різновидів композиційно-мовленнєвих 
форм використовується під час моделювання тексту у процесі написання 
технічної документації. Виконане дослідження має як теоретичне, так і 
практичне спрямування. Результати даної роботи дозволяють деталізувати, 
описати комунікативні одиниці та поглибити уявлення про внутрішню 
класифікацію науково-технічного стилю. Аналіз структурних різновидів 
композиційно-мовленнєвих форм можна застосувати у процесі вивчення 
композиційної організації тексту під час написання технічної документації.  
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РЕЗЮМЕ 
Коломиец С. С., Лубянова О. В. Метод моделирования текстов в обучении 

профессионально ориентированной письменной речи. 
В статье рассматривается метод моделирования научно-технического 

текста (на примере написания технической документации студентами - будущими 
специалистами по информационным технологиям), определяются композиционно-
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речевые формы, типичные для текстов технической документации, анализируются 
коммуникативные цели, макроструктуры и лингвостилистические особенности 
научно-технического текста, исследуются понятия моделирования текста, 
композиционно-речевой формы в аспекте обучения профессионально 
ориентированной письменной речи, приводится типичная последовательность 
композиционно-речевых форм в текстах технической документации. В статье 
выделены основные микроэлементы (макрознаки), из которых состоит текст, 
текстовые связи и элементы модели. Методами исследования выступают 
критический анализ литературных источников, метод обобщения и метод 
структурно-семиотического моделирования. 

Ключевые слова: моделирование, композиционно-речевая форма, техническая 
документация, научно-технический стиль, микроэлемент, макрознак, 
макроструктура. 

SUMMARY 
Kolomiets S., Lubianova O. Text modeling in teaching ESP writing.  
The paper discusses the method of text modeling of scientific and technical texts 

(based on the example of technical documentation to be written by students – the future IT 
specialists). Research methods are the critical review of the literature, the method of 
generalization, analogy and the method of structural and semiotic modeling. The main 
compositional speech forms typical for technical documentation texts are determined. The 
communicative purpose, macrostructure and linguo-stylistic peculiarities of scientific and 
technical texts are analyzed. The concept of text modeling, compositional speech forms are 
given in terms of teaching ESP writing. The paper outlines the main microelements that make 
up the text, text links, and model elements. The paper deals with the results of the study thus 
promoting deeper understanding of the communicative intentions and compositional 
structure of scientific and technical texts macroelements. The analysis of 70 technical 
documentation texts enables us to distinguish a typical sequence of compositional speech 
forms in the technical documentation texts (user guides to software development). There are 
the following compositional speech forms outlined in the introduction: definition, 
explanation, paraphrase and list; for the main part – explanation, message (informational), 
description; for the final part – description, reasoning (to justify actions), reasoning (for 
description and instructions). Using text modeling in teaching technical documentation 
writing allows students to be aware of: 

- communicative task of the text and its pragmatic purpose; 
- types of compositional speech forms and their sequence in the text; 
- structural components of specific compositional speech forms. 
The results of the study allow us to describe the communication units and deepen 

understanding of the internal classification of scientific and technical style. Methods of 
identification and analysis of structural varieties of compositional speech forms are used in the text 
modeling in the process of technical documentation writing. The main purpose of text modeling is 
to use the model to describe the features of the object. The text modeling consists of the main 
stages: 1) determine the genre of the text and its core component; 2) identify compositional speech 
forms that are typical for the genre; 3) describe the units of text composition. 

Key words: modeling, compositional speech form, technical documentation, scientific 
and technical style, microelement, macroelement, macrostructure. 
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ДІАГНОСТИКА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЯКОСТЕЙ  
СТУДЕНТІВ  І СТАРШОКЛАСНИКІВ В ЕВРИСТИЧНОМУ НАВЧАННІ 
 

У статті вперше узагальнюються результати проведених досліджень з 
діагностики й оцінювання результатів застосування інноваційних технологій 
евристичного навчання студентів та учнів старшої школи.  У здійсненому 
дослідженні суттєво модернізовано діагностичний інструментарій для вимірювання 
й оцінки рівнів сформованості основних пізнавально-творчих якостей суб’єктів 
навчання. Наводяться  основні результати такого навчання – зовнішні і внутрішні 
його продукти. Зовнішні – це твори, доповіді, розповіді, проекти, розв’язання 
різноманітних пізнавально-творчих і професійно-творчих задач тощо. Основні 
внутрішні продукти – мотивація до самостійної творчості, діалогова творча 
взаємодія, володіння методами й механізмами евристичної діяльності, пізнавально-
творча самостійність як основа успішної творчої самореалізації особистості. 

Ключові слова: евристичне навчання, діагностика, самореалізація, 
пізнавально-творчі якості, зовнішні та внутрішні освітні продукти, студенти, 
старшокласники, творча діалогова взаємодія,  механізми евристичної діяльності, 
діагностичний інструментарій. 

 

Постановка проблеми. Проблема проведеного дослідження 
пов’язана, з одного боку, з необхідністю й способами становлення у 
процесі евристичного навчання необхідних пізнавально-творчих якостей 
тих, хто навчається, – внутрішнього продукту їхньої успішної самореалізації, 
а з іншого, – з об’єктивною оцінкою цих життєво необхідних для 
підростаючої особистості якостей. Розв’язання обох частин означеної 
проблеми не вбачається можливим без застосування науково виваженого 
діагностичного підходу. 

Основними функціями педагогічної діагностики, як відображено в 
дослідженнях О. Божович, К. Інгенкампа, С. Кульневича, В. Лозової та 
інших,  виступають прогностична та вимірювальна функції. У розрізі нашого 
дослідження  звернуто увагу, насамперед, на виявлення, якісний аналіз і 
вимірювання основних пізнавально-творчих якостей, що виступають 
важливим показником самореалізації тих, хто навчається.   

Аналіз актуальних досліджень. У педагогіці діагностуванню 
навчальних досягнень учнів і студентів та розвитку їхніх творчих здібностей 
та вмінь присвячено багато досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців 
(К. Інгенкамп, О. Божович, С. Кульневич, І. Підласий, Д. Чернилевський, 
А. Хуторськой та ін.). Ми також спиралися в розв’язанні  проблеми на 
дисертаційні роботи і наукові монографії, зокрема, Н. Громової [1],  
К. Інгенкампа [3], О. Демченко [2], О. Кривонос [4], Л. Левченко [7], 
Т. Плохути [8], І. Проценко [9], Г. Цехмістрової [11], Н. Шевандрина [12], а 
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також на результати досліджень рівнів освітніх досягнень учнів та 
студентів, що здійснені інститутами АПН України та вищими навчальними 
закладами країни після 2000 року. 

Варті уваги дослідження діагностичного забезпечення педагогічної 
діяльності Національного педагогічного університету імені 
М. Драгоманова, Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди,  Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка, які використані нами при розробці діагностичного 
інструментарію для вимірювання результатів пізнавально-творчої 
самореалізації старшокласників і студентів. 

Разом із тим, як показали наукові розвідки проблем діагностики 
творчої особистості та її самореалізації, на сьогодні відсутня більш-менш 
завершена, загальноприйнята технологія наукової діагностики пізнавально-
творчих якостей особистості – внутрішніх  освітніх продуктів самореалізації.  

Мета статті – розкрити сутність і зміст діагностичного підходу до 
перебігу й результатів евристичного навчання як основного чинника 
пізнавально-творчої самореалізації  учнів і студентів. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з сучасними методологічними 
вимогами до евристичної (пізнавально-творчої  і науково-дослідної) 
діяльності, у наших дослідженнях суттєво модернізовано діагностичний 
інструментарій для визначення й оцінки рівнів сформованості основних 
пізнавально-творчих якостей старшокласників і студентів з урахуванням 
загальних вимог до діагностичного інструментарію (К. Інгенкамп), зокрема 
до його основи  –критеріїв і показників  якості особистісних характеристик і 
результатів створеного конкретного освітнього продукту. Вони мають бути: 
однозначними – розумітися й тлумачитися в межах конкретного 
дослідження однозначно; адекватними – відповідати тому явищу 
(процесу), для характеристики якого вони призначені; обґрунтованими – 
давати можливість відокремлювати високий рівень від достатнього, 
середнього й  початкового; прогностичними – мати здатність визначати 
напрям, зміст і якість подальшої пізнавально-творчої діяльності  школярів і 
студентів згідно з обраним рівнем досягнень; надійними – розбіжності під 
час повторної оцінки не повинні бути істотними. 

Рівні, критерії та показники  пізнавально-творчих якостей учнів  
розроблено згідно з визначеними й запровадженими в останні роки МОН і 
НАПН України 12-бальною шкалою оцінювання учнів за чотирма рівнями їх 
досягнень  – початковим, середнім, достатнім, високим.  

Для того, щоб об’єктивно  виміряти й оцінити зазначені пізнавально-
творчі якості, що являють собою внутрішні продукти самореалізації, ми 
разом з експериментаторами-дослідниками (викладачами педагогічного 
університету, досвідченими вчителями, керівниками навчальних закладів) 
дійшли висновку, що спочатку правомірним буде  проводити діагностичні 
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операції щодо  зовнішніх продуктів самореалізації як більш доступних для 
вимірювання й оцінки. При цьому використано наші розробки щодо рівнів, 
критеріїв і показників  навчальних досягнень при створенні таких освітніх 
продуктів, як твори-роздуми, наукові доповіді, реферати, проекти тощо. 

На основі цих матеріалів і робіт з проблем педагогічної діагностики в  
дослідженні застосовано  єдину концепцію  діагностичного підходу як до 
зовнішніх, так і до внутрішніх продуктів самореалізації учнів в 
евристичному навчанні. Вона включає такі положення: 

а) досягнення мотиваційної  усвідомленості суб’єктами освіти 
значущості пізнавально-творчої діяльності, її продуктів (як основного 
показника особистісної самореалізації у навчанні) та необхідності їхньої 
адекватної й об’єктивної оцінки;  

б) наявність конкретного діагностичного інструментарію для 
прогнозування, вимірювання, оцінки й корекції творчих освітніх продуктів – 
зовнішніх і внутрішніх (рівні навчальних досягнень та особистісних якостей, їх 
основні критерії і відповідні кожному критерію показники); 

в) постійне використання учнями і студентами означеного 
діагностичного інструментарію при виборі теми самостійної роботи, 
визначенні її проблеми та  суттєвих суперечностей, при прогнозуванні кроків 
розв’язання проблеми, під час  оперативної корекції перебігу й досягнутих  
результатів самостійної роботи, у процесі  самоаналізу й самооцінки власних 
досягнень у пізнавально-творчій і дослідницькій діяльності; 

д) використання рекомендацій і діагностично-критеріального 
інструментарію в експертній діагностиці й оцінюванні професійно-творчих 
робіт студентів; 

ж) обов’язкова корекція й удосконалення створених студентами 
(учнями) творчих продуктів у відповідності з виявленими у процесі 
комплексної діагностики недоліками, помилками та з’ясованими  
причинами допущених вад. 

Означені положення відповідають принципам евристичного 
навчання – демократичності й паритетності відносин викладача і студентів, 
учителя й учнів; діалогової взаємодії при плануванні й організації 
пізнавально-творчої діяльності, обговоренні її результатів та способів їх 
корекції, удосконалення; орієнтації на об’єктивні, спільно розроблені критерії 
якості створених освітніх продуктів, а не на суб’єктивну думку викладача.  

Означені концептуальні положення лягли в основу розробленого і 
вперше випробуваного діагностичного інструментарію щодо внутрішніх 
продуктів пізнавально-творчої самореалізації учнів і студентів (див. табл. 
1). Таблиця являє найбільш узагальнену й цілісну діагностичну 
характеристику основних пізнавально-творчих якостей студентів і 
старшокласників, тому представлений тут інструментарій діагностики має, 
згідно з дидактичними вимогами  єдності загального й конкретного, 
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доповнюватися певними діагностичними характеристиками окремих груп 
пізнавально-творчих якостей, оскільки вони об’єднані загальними цілями 
та завданнями. Але, не дивлячись на взаємозв’язок, кожний із них, у свою 
чергу,  характеризується специфічними ознаками, які розкриваються через 
низку якісних критеріїв, за якими можна судити про  вичерпність, 
об’єктивність, валідність тієї чи іншої вимірювальної процедури. 

Таблиця 1 
Діагностичний інструментарій для визначення успішності пізнавально-
творчої самореалізації  студентів і школярів в евристичному навчанні 

Критерії 
пізна-
вально-
творчої 
само-
реаліза-
ції 

Рівні і показники сформованості пізнавально-творчих якостей у 
навчальній діяльності  

Початковий 
(1–3 бали)  

Середній 
(4–6 балів)  

Достатній 
(7–9 балів) 

Високий 
(10–12 балів) 

Мотива-
ція до 
самостій
ної 
пізна-
вально-
творчої 
діяль-
ності  

Мотиви до 
самостійної 
творчості 
проявляються 
дуже слабо й 
пов’язані, як 
правило, з  
прагненням 
запобігти помилок 
і невдач.  
Загальна мета 
самостійної 
діяльності не 
усвідомлюється  
учнем (студентом) 

Наявне 
прагнення до 
успіху, але 
відсутні 
конкретні 
мотиви для 
виконання 
певних дій. 
Невміння 
самостійно  
сформулювати 
власну мету та 
завдання 
діяльності  

Наявні 
конкретні  
прагнення до 
самостійної  
творчості й 
уміння до 
визначення 
власної мети і 
завдань 
діяльності за 
незначною 
допомогою 
вчителя  

Розвинуте стійке 
прагнення до 
успішної 
самостійної 
діяльності, 
систематично 
проявляються 
мотиви і 
здатність до  
самостійного 
визначення 
мети, завдань 
роботи та 
вибору способів  
її виконання 

Творча 
взаємо-
дія із 
суб’єк-
тами 
навчан-
ня 

Не усвідомлено 
власні потреби  в 
постійній творчій 
взаємодії з 
іншими; відсутні 
або недостатньо 
розвинуті бажання 
та вміння творчої 
співпраці з 
суб’єктами 
навчання 

Розвинуті 
елементарні 
вміння до 
діалогічного  
взаєморозумінн
я при  
недостатній 
сформованості 
комплексу вмінь 
до творчої 
співпраці 

Наявні  
достатні 
бажання та 
вміння до 
творчої 
взаємодії з 
суб’єктами 
навчання  при 
дозованій 
допомозі 
вчителя  

Наявні розвинуті 
вміння до 
творчої 
взаємодії та 
співробітництва 
з суб’єктами 
навчання при  
незначній 
допомозі з боку 
вчителя 
 

Воло-
діння 
механіз
мами 
творчої 

Недостатні знання 
про механізми 
творчої діяльності 
та їх 
використання, 

Епізодичне 
використання 
обмеженого 
кола механізмів  
творчої 

Наявні  
необхідні 
знання й 
відповідні 
вміння щодо 

Ґрунтовні знання 
про механізми  
творчої 
діяльності, 
адекватне й 
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діяль-
ності  

нерозвинуті 
вміння 
застосування 
відомих 
механізмів 
творчості  

діяльності за 
умови 
сторонньої 
допомоги 

використання 
провідних 
механізмів 
творчої 
діяльності 

осмислене 
використання їх 
згідно з 
завданнями 
самостійної 
діяльності 

Діагнос-
тичні 
вміння 
для 
вимірю-
вання й 
оцінки 
освітніх 
продук-
тів 
 
 
 
 
 
 
 

Наявні 
фрагментарні 
знання про рівні, 
критерії та 
показники  до 
окремих творчих 
продуктів, відсутні 
елементарні 
вміння їх 
застосування  

Наявні 
елементарні   
знання про 
діагностику, 
проявляються 
часткові 
діагностичні 
вміння  при 
вимірюванні й 
оцінці освітніх 
продуктів 

Володіння 
необхідним і 
достатнім 
діагностичним 
інструментаріє
м; осмислене 
використання 
його за 
допомогою 
вчителя при 
створенні, 
вимірюванні та 
оцінці 
продуктів 
навчальної 
діяльності  

Свідоме й 
самостійне  
володіння 
ґрунтовним 
діагностичним 
інструментарієм, 
застосування  
його для оцінки  
та корекції 
конкретних 
освітніх 
продуктів 

Пізна-
вально-
творча 
самос-
тійність  

Особистісні якості  
та процесуальні 
вміння творчого 
характеру 
проявляються 
слабо, за 
допомогою 
вчителя  
виконуються 
окремі  завдання 
пошукового 
характеру 

Особистісні 
якості учнів 
розвинуті 
посередньо,  
процесуальні 
вміння творчого 
характеру 
недостатні  й 
нарощуються 
незначними 
темпами 
 

Достатньо 
розвинуті 
особистісні 
якості учнів та 
процесуальні 
вміння 
творчого 
характеру, 
помітна 
динаміка їх 
зростання при 
розв’язанні 
типових і 
нетипових 
евристичних 
завдань 
 

Розвинуті 
особистісні 
якості  та 
процесуальні 
вміння творчого 
характеру при 
виконанні 
більшості 
самостійних 
робіт; 
досягнення в 
більшості 
випадків 
високого рівня їх 
виконання, 
інтенсивна 
динаміка в 
нарощуванні 
творчих умінь 

 

Так, діагностика пізнавально-творчої самостійності (ПТС) учнів в 
основному спиралася на виміри й оцінки незалежних експертів і  мала 
прояснити відповідь про динаміку творчого потенціалу старшокласників і 
студентів у самостійних роботах евристичного характеру. ПТС як провідний 
внутрішній чинник і критерій творчої самореалізації інтегрувала в єдине 
ціле, з одного боку, важливі особистісні якості учнів – вольове бажання і 
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здатність до виявлення власного розуміння навчальної проблеми, 
самостійність, спрямованість до самоосвіти, самовдосконалення та 
самореалізації власного потенціалу; бажання, інтерес до проблеми,  її 
суперечностей і способів їх розв’язання; систематичний прояв 
ініціативності, оригінальності у прийнятих рішеннях та досягнутих 
результатах, цілеспрямованість, рефлексивна зрілість; а, з іншого, – 
необхідний комплекс процесуальних умінь творчого характеру (володіння 
конструктивними, комунікативними, діагностичними, корекційними, 
узагальнювальними вміннями (див. табл. 2). 

Діагностична складова експериментальної роботи виявилася 
суттєвим чинником забезпечення успішної самореалізації пізнавально-
творчого потенціалу тих, хто навчається. Розробка, апробація спеціалістами 
і впровадження в навчальний процес діагностичного інструментарію 
реально вплинули на складний процес самозростання пізнавально-творчих 
якостей учнів і студентів. 

Для того, щоб діагностична складова евристичного навчання 
виконала свою суттєву оптимізаційну роль,  протягом експериментального 
випробування здійснено комплекс  послідовних організаційних і 
навчальних заходів. 

На підготовчому етапі здійснено теоретичне обгрунтування, 
практичне моделювання й апробація спеціалістами діагностичного 
інструментарію стосовно різних  зовнішніх і внутрішніх продуктів 
пізнавально-творчої самореалізації учнів. 

Під час констатувального етапу визначено рівні теоретичних знань і 
практичних умінь педагогів, учнів, студентів щодо діагностичного підходу 
та діагностичного інструментарію, його використання при створенні 
творчих освітніх продуктів. 

Таблиця 2 
Діагностичні рівні, критерії та показники пізнавально-творчої 

самостійності учнів і студентів – інтегративної характеристики творчої 
самореалізації особистості 

Критерії творчої 
самостійності  
 

Рівні розвитку творчої самостійності та їх показники 

Початковий 
(1–3 бали) 

Середній 
(4–6 балів) 

Достатній 
(7–9 балів) 

Високий 
(10–12 балів) 

Вольове 
бажання до 
власного 
розуміння 
проблеми 
(ситуації) та її 
суперечностей  

Учень не 
виявляє проб-
лемної ситуації 
і не проявляє 
мотивованого 
бажання 
віднайти її 

Проблема та її 
значення 
розуміються й 
освоюється за 
допомогою 
пояснень 
вчителя 

Основна 
сутність 
проблеми, деякі 
її суперечності, 
значення 
розуміються 
самостійно 

Учень не тільки 
правильно 
розуміє 
проблему та її 
складові, але й 
зацікавлено, 
оригінально 
викладає її, 
пояснює 
необхідність 
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вирішення  

Ініціативність: 
наявність 
цілепокладання
, постановки 
власних завдань  

Немає 
бажання та 
вмінь до 
самостійного 
цілепокладанн
я 

Мета і 
завдання 
роботи 
формулюютьс
я за 
допомогою 
викладача 

Наявні бажання 
та вміння 
викласти власну 
мету діяльності 
та основні 
завдання 
роботи 

Активно, 
самостійно і 
повно 
накреслюються 
мета та всі 
завдання 
роботи 

Логічність, 
аргументованіст
ь завершеність 
творчої роботи 

Названі якості 
проявлені 
недостатньо, 
відсутні 
логічність і 
завершеність 
роботи 

Дані 
характеристик
и розвинуті в 
основному, 
бракує 
послідовності 
і достатності 
доказів, 
зв’язку теорії і 
практики 

Наявні 
прагнення й 
уміння до 
логічної, 
послідовної й 
аргументованої 
побудови 
роботи. Є тільки 
незначні 
конструктивно-
логічні вади  

Крім позитивів 
достатнього 
рівня, 
досягнута 
висока 
інтеграція 
наукових 
положень і 
реальної 
практики, 
досягнута 
повна 
завершеність 
роботи ( 
освітнього 
продукту) 

Оригінальність у 
постановці і 
розв’язанні 
творчих завдань 
 

Названий 
показник 
відсутній, як і 
бажання його 
пошуку 

Навіть при 
бажанні 
оригінальність 
не дося-
гається, але є 
елементи 
власної 
інтерпретації 
вже знай-
дених 
підходів 

Наявні 
елементи 
власного 
варіанту 
пояснення 
проблеми, 
завдань роботи, 
одержаних 
результатів 

Проявляється 
прагнення й 
уміння 
оригінально (не 
схоже з 
іншими) 
сформулювати 
проблему, мету 
й завдання 
роботи, знайти 
нові розв’язки 

Самостійність і 
глибина 
висновків та 
узагальнень 

Висновки та 
узагальнення 
відсутні або 
представлені 
неадекватно 

Висновки та 
узагальнення 
неповно 
відображають 
зміст роботи 

Ці характерис-
тики відобра-
жають основ-
ний зміст робо-
ти і свідчать про 
достатній рівень 
аналітико-син-
тетичного мис-
лення й засто-
сування теоре-
тичних знань 

Висновки та 
узагальнення 
щодо творчого 
продукту 
оригінальні й 
глибокі, 
свідчать про 
високий рівень 
теоретичного 
мислення 
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Якість само-
діагностики та 
самооцінки  
 

Самодіагности
ка і 
самооцінка 
відсутні або 
неадекватні 

Наявні 
елементи 
правильної, 
хоч і неповної 
діагностики й 
оцінки 
виконаної 
роботи 

Учень в 
основному 
володіє 
механізмами 
діагностики і 
може на її 
основі 
визначити 
рівень  
виконаної 
творчої роботи 

Добре 
розвинуті 
знання й уміння 
діагностики 
творчого 
продукту, 
прогностичні 
вміння його 
вдосконалення 

Здібність до 
продуктивного, 
толерантного 
діалогу при 
захисті творчого 
продукту 

Ця здібність на 
початковому 
етапі розвитку 
і проявляється 
слабо 

Уміння 
відстоювати 
свої позиції в 
діалозі 
проявляються 
епізодично й 
непослідовно 

Уміння вести 
дискусію-діалог 
за результатами 
творчої праці в 
плані 
критичності й 
конструктив-
ності в 
основному 
розвинуті  

Учень веде 
діалог-дискусію 
ініціативно, 
толерантно, 
аргументовано, 
впевнено, 
виявляючи 
критичність і 
конструктивніст
ь щодо власних 
думок і позицій 
інших 

Узагальнені 
показники 
розвитку 
творчої 
самостійності 
учнів 

Основні творчі 
здібності й 
мотиви 
проявляються 
слабо. Учень 
спроможний 
знаходити 
об’єкт для 
самостійного 
вивчення, за 
допомогою 
вчителя може 
виконувати 
прості 
завдання 

Основні творчі 
здібності й 
мотиви, 
механізми 
самостійної 
роботи 
евристичного 
характеру 
розвинуті 
недостатньо й 
нарощуються 
незначними 
темпами 
 

Основні творчі 
здібності й 
мотиви, 
необхідні для 
професійно-
творчої 
діяльності 
розвинуті 
достатньо; 
помітна 
динаміка їх 
зростання при 
розв’язанні 
типових і нети-
пових еврис-
тичних завдань 

Розвиток 
творчого 
потенціалу 
(мотивів 
досягнень, 
творчих умінь, 
вольових 
зусиль) на 
високому рівні, 
що дозволяє 
знаходити нові 
способи творчої 
діяльності, 
теоретичного 
осмислення 
суперечностей 
та їх розв’язок 

 
На формувальному етапі здійснено вивчення й творче освоєння 

вчителями-експериментаторами, викладачами, студентами і 
старшокласниками діагностичного забезпечення основних видів 
самостійних творчих робіт, а, головне, комплексне й адекватне 
застосування діагностичного інструментарію для прогнозування, 
цілепокладання, планування конкретних творчих задач, їх самостійного 
розв’язання, корекції результатів, об’єктивної оцінки досягнень. 
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Діагностичний підхід до самостійної діяльності стосується всіх її 
елементів, а не тільки заключного, як це фактично закріплено в традиційній 
дидактиці та освіті. Змістова характеристика діагностичної технології включає 
також визначення завдань на кожному етапі самостійної пізнавально-творчої 
діяльності: усвідомлення особистісної значущості її мети, результатів, 
використання критеріїв якості конкретного творчого продукту, практичне 
володіння діагностично-критеріальними операціями. 

У результаті виявлено позитивний вплив дидактичної моделі творчої 
самореалізації і відповідного їй діагностичного забезпечення евристичного 
навчання для самореалізації у старшокласників і студентів провідних 
пізнавально-творчих якостей.  У цілому представлені результати 
експериментальної роботи здобувалися шляхом самооцінки суб’єктів 
навчання, їхньої взаємооцінки та  узагальнення незалежних оцінок групи 
експертів (учителів і викладачів педагогічного університету). Такий підхід 
дає можливість дійти думки про вірогідність, надійність та валідність 
результатів експерименту.  

 Виділена структура мотиваційної складової пізнавально-творчої 
діяльності спирається на останні дослідження дидактів і психологів, які 
збагатили науку про мотиваційний компонент діяльності 
смислоутворювальними компонентами особистості (Б. Коротяєв, В. Лозова, 
В. Паламарчук, А. Хуторськой). Мотивація до самостійної творчості, як 
виявлено,  пронизує всі компоненти навчальної діяльності, без неї 
неможливо забезпечити успішний процес творчої самореалізації особистості. 
За допомогою модифікованого М. Магомед-Еміновим тесту опитувальника А. 
Мехрабяна для виміру мотивації досягнень було виявлено рівень мотивації 
до самостійної творчості на початку і в кінці навчання  [10, 202–206]. 
Результати констатувального експерименту засвідчили, що майже у 30 %  
старшокласників недостатньо сформована позитивна мотивація до 
самостійної творчої роботи. Тільки третина учнів змогла за допомогою 
вчителя визначити значимість для них поставленої мети і сформувати власну 
її версію. Такі дані спонукали у процесі експерименту приділяти особливу 
увагу постійному здійсненню мотиваційних заходів на всіх етапах організації 
евристичного навчання. Результатом таких зусиль стали суттєві зрушення 
позитивної мотивації до самостійної творчості. Рівень мотивації учнів 
експериментальних класів, що навчалися в дидактичному просторі 
евристичної діяльності, виявився значно вищим від контрольних груп. У 38 % 
старшокласників сформувався високий рівень мотивації до самостійної 
творчості, 44 % – досягли достатнього рівня, у той час як аналогічні показники 
в контрольних групах становили відповідно 23 % та 36 % [1; 8]. У процесі 
формування позитивної мотивації до самостійної творчості в учнів 
експериментальних класів поступово складалися переконання, що без 
усвідомлення особистісної значимості самостійної діяльності, сформованих 
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умінь визначати власну мету, завдання і способи їх досягнення неможливо 
сподіватися на успіх і в навчанні, і в  майбутній професійній діяльності.  

Дослідження підтвердило висунуте припущення, що найвищого 
результату, тобто високого й достатнього рівня самореалізації, 
старшокласники і студенти спроможні досягти при оптимальній  інтеграції  
кваліфікованої, але достатньо  дозованої  допомоги педагога зі спеціально 
продуманими протидіями щодо  творчих пошуків учнів і одержаних ними 
результатів. 

Важливим кроком проведеного дослідження стало виявлення 
якісних зрушень у володінні дидактичними механізмами творчої діяльності 
під час їх застосування на уроках з гуманітарних дисциплін. В 
експериментальних класах старшокласники цілеспрямовано й успішно 
оволодівали основними механізмами пізнавально-творчої діяльності.  

У ході формувального експерименту важливим відкриттям стало те, 
що очікуваний результат може принести лише комплексне застосування 
окремих механізмів пізнавально-творчої діяльності учнів на різних етапах 
навчання.  

Завдяки методиці освоєння сутнісних характеристик творчості – її 
мотивів та механізмів – в експериментальних  класах відсоток учнів, які 
володіють  механізмами творчого розв’язання проблем, суттєво зріс. Якщо 
на старті експерименту лише 12 % старших школярів і студентів уміли 
практично застосувати окремі механізми творчості (виявлення суттєвої 
проблеми й аналіз її суперечностей,  порівняння суб’єктів і явищ, 
евристичні запитання, аргументоване прогнозування, теоретичні 
узагальнення тощо), то в кінці  експериментальної роботи вже більше 22 % 
учнів і студентів експериментальних класів і груп досконало й постійно (на 
високому  рівні) використовували при створенні творчого продукту вказані 
механізми. На достатньому рівні ці вміння, за експертними оцінками, 
сформовано у 46 % суб’єктів експериментального навчання в порівнянні з 
14 % на початку експериментальної роботи.  Тобто більше двох третин 
таких суб’єктів  (68 %) освоїли значну частину з необхідного комплексу 
механізмів  творчої діяльності. Поряд із цим не варто не помічати ті 32 %  
учнів і студентів, які не змогли піднятися в процесі експерименту хоча б на 
достатній рівень володіння обмеженим колом механізмів творчості. 
Виявляючи причини  цього, більшість експертів (74 %) дійшли висновку, що 
запропонована методика була достатньо інтенсивною й коректною, а 
означений недолік скоріше за все може бути віднесений на рахунок 
слабкої пізнавально-творчої підготовки в початковій та основній школі. 

Обов’язковим в евристичному навчанні стало оволодіння 
діагностичним інструментарієм не тільки вчителями, викладачами, але й 
учнями і студентами. Без діагностичної підготовки останніх не можна було 
сподіватися і на загальний успіх самореалізаторських зусиль 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

74 

старшокласників, тому що оволодіння діагностикою своїх досягнень є 
невід’ємною складовою самоаналізу, самооцінки, самокорекції в 
особистісному поступі в самозростанні й самореалізації. Ми домагалися 
володіння реальними діагностичними знаннями та вміннями в основному 
щодо зовнішніх продуктів пізнавально-творчої діяльності – творів, 
розповідей, доповідей, рефератів, проектів тощо, а також способів 
застосування цих критеріїв у різних ситуаціях. 

Результати вимірів динаміки (змін) пізнавально-творчої 
самостійності учнів (ПТС), які протягом двох років вивчали гуманітарні 
предмети із застосуванням моделі організації евристичного навчання, 
свідчать про  те, що рівень ПТС  постійно зростав. До високого рівня ПТС 
експертними оцінками було віднесено 27 % учнів експериментальних 
класів (на констатувальному етапі їх було 8 %). Достатнього рівня ПТС 
досягли  49%  старшокласників (на старті експерименту їх було 12 %). 
Іншими словами, 76 % учнів, завдяки систематичній евристичній 
діяльності, досягли оптимального рівня пізнавально-творчої самостійності. 
Решта учнів (24 %) характеризується середнім рівнем ПТС. Практично 
жодного учня не залишилося на незадовільному (початковому)  рівні [1; 6]. 

Висновки і подальші перспективи досліджень теорії і практики 
евристичного навчання. Аналіз перебігу й результатів експериментальної 
роботи підтверджує висунуту гіпотезу про те, що самореалізація основних 
пізнавально-творчих якостей старшокласників і студентів (їхня творча 
мотивація, володіння механізмами творчої діяльності, включаючи її 
діагностику, діалогічні вміння творчої взаємодії, загальну динаміку 
пізнавально-творчої самостійності) неможливі без застосування широкого 
комплексу діагностично-критеріального інструментарію, який стає 
органічною частиною евристичної освіти. 

Діагностичний підхід допомагає виокремити коло необхідних і 
достатніх пізнавально-творчих якостей  освітніх суб’єктів – важливих 
внутрішніх показників самореалізації. Дослідницька увага була 
зосереджена на формуванні й діагностиці мотивації до самостійної 
творчості, рівні діалогової творчої взаємодії суб’єктів навчання, володінні 
ними механізмами творчої діяльності, діагностичними вміннями для 
вимірювання й оцінки освітніх продуктів, нарешті –  на становленні 
пізнавально-творчої самостійності як інтегративного феномену 
самореалізації творчого потенціалу особистості. 

Експертна перевірка, дані апробації підтвердили прогностичні 
сподівання дослідження й з’ясували коректність сформульованої  гіпотези: 
евристичне навчання за підтримки досконалого діагностичного 
інструментарію сприяє суттєвому  поступу в пізнавально-творчій 
самореалізації студентів і школярів.  
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Виявлено, що подальшого дослідження заслуговують питання 
діагностичного забезпечення формування дослідницьких і проектних умінь  
старшокласників і студентів, а також розробки евристичного тестування 
окремих видів творчих робіт.  
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РЕЗЮМЕ 
Лазарев Н. Е. Диагностика самореализация познавательно-творческих качеств 

студентов и старшеклассников в эвристическом обучении. 
В статье впервые обобщаются результаты проведенных исследований 

вопросов диагностики и оценки результатов применения  инновационных 
технологий эвристического обучения студентов и учащихся старшей школы. В 
осуществленном исследовании существенно модернизирован диагностический 
инструментарий для измерения и оценки уровней сформированности основных 
познавательно-творческих качеств субъектов обучения. Приводятся основные 
результаты эвристического обучения – его внешние и внутренние продукты. 
Внешние – сочинения, доклады, рассказы, проекты, решения познавательно-
творческих и профессионально-творческих задач и т.п. Основные внутренние 
продукты – мотивация к самостоятельному творчеству, творческое диалогическое 
взаимодействие, овладение методами и механизмами эвристической 
деятельности, познавательно-творческая самостоятельность как основа 
успешной творческой самореализации личности. 

Ключевые слова: эвристическое обучение, диагностика, самореализация, 
познавательно-творческие качества, внешние и внутренние образовательные 
продукты, студенты, старшеклассники, творческое диалоговое взаимодействие, 
механизмы эвристической деятельности, диагностический инструментарий.  

SUMMARY 
Lazarev M. Diagnostics of self-realization of the cognitive-creative qualities of 

students and senior pupils in heuristic learning. 
The article summarizes for the first time the results of scientific and experimental 

research of the diagnostics and evaluation of the results of the use of innovative technologies of 
heuristic teaching of students and senior pupils. Diagnostic approach to the course and learning 
outcomes as a common heuristic activity of a teacher and pupils, a teacher and students is based 
on an innovative interpretation of the purpose and content of education in general and certain 
types of educational work in particular. Quantitative and qualitative indices of educational 
products form the main purpose of heuristic learning as the most effective method of self-
cognitive and creative skills of pupils and students. So the diagnostic providing with heuristic 
mastering the Humanities is specially studied: a careful working out together with colleagues, 
pupils, students, testing and practical application of scientific criteria and indices of progress and 
results of heuristic learning. Besides, the main results of this study are distinguished – its external 
and internal products. The external products are compositions, reports, stories, projects, articles, 
reviews of subjects, solving by students and future teachers of various cognitive-creative, 
professional-creative tasks etc. Internal products of learning and creative self-realization are the 
formed leading personal characteristics of the cognitive and creative self-realization of senior 
pupils and students of humanities: motivation for independent creation, creative interactive 
cooperation between subjects of education; using the mechanisms of heuristic activity and 
diagnostic skills; dynamics of cognitive and creative independence as an integrative criterion of 
self-realization. The approved and experimentally tested the completed complexes of criteria and 
indices for each of the external and internal products of heuristic learning activities are used for 
the first time. It is revealed that a complex of interconnected diagnostically measured didactic 
conditions promotes the successful cognitive and heuristic activity of senior pupils and students: 
organization of productive interactive cooperation; profound and prolonged immersion of 
learning subjects in meaningful for them an independent cognitive and creative work; support for 
the process and results of learning activity with scientific reasonable diagnostic tools. 
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Experimental results showed important positive changes in the dynamics of self-
realization of basic cognitive and creative qualities of senior pupils and students. The number of 
pupils and students of experimental classes and groups who have achieved a high and a 
sufficient level of motivation for independent creation have increased by 2 times. Significant 
changes have occurred in the possession of the mechanisms of creative activity: if at the 
beginning of the experimental work only a quarter of pupils and students had high and sufficient 
levels of possessing the necessary mechanisms of creation and use them in creating of an 
educational product and at the end of the experiment their number increased by more than 2.5 
times and amounted to 68 %. 80 % of pupils in the course of experimental work formed the 
sufficient diagnostic ability to measure and assess their own educational products. 

Key words: heuristic learning, diagnostics, self-realization, cognitive and creative 
qualities, external and internal educational products, students, senior pupils, creative 
interactive cooperation, mechanism of heuristic activity, diagnostic tools. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

 

У статті розглядаються особливості декоративно-прикладного мистецтва 
як фактора формування творчої особистості студента ВНЗ. Розкривається 
ефективна роль народного мистецтва як джерела духовної та естетичної 
культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Виявлено потенціал 
декоративно-прикладного мистецтва у формуванні творчої особистості студента. 

Акцентується увага на особливостях викладання «Декоративно-прикладного 
мистецтва» у ВНЗ. Спираючись на результати теоретичного аналізу, визначено 
низку педагогічних умов ефективності формування в майбутніх учителів-художників 
творчої особисті засобами народного декоративного-прикладного мистецтва. 

Ключові слова: народне мистецтво, професійна підготовка, декоративно-
прикладне мистецтво, формування творчої особистості, художник-педагог, 
учитель образотворчого мистецтва. 

 

Постановка проблеми. У сучасному взаємозалежному й 
взаємопов’язаному світі в умовах глобалізації усіх сфер соціальної 
дійсності та інформаційної насиченості постала проблема становлення й 
розвитку людини, здатної до комплексного осмислення світу і 
знаходження зв’язків між явищами об’єктивної дійсності. Ці обставини 
ініціюють процеси глибинних соціальних перетворень і, як наслідок, 
формують закономірності стратегії розвитку сучасної педагогічної освіти. 

Одним із завдань вищої освіти в умовах гуманізації та демократизації в 
Україні є формування освіченої особистості, забезпечення пріоритетності її 
всебічного розвитку, формування духовних цінностей та творчої активності. 

Саме вивчення народного декоративно-прикладного мистецтва 
створює умови для творчої спрямованості навчально-виховної діяльності 
студентів, залучає їх до культурних традицій свого народу, є ефективним 
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засобом формування художніх здібностей та креативності, забезпечує 
гармонійний розвиток пізнавальної діяльності майбутнього педагога. 

Становлення творчої особистості майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-прикладного 
мистецтва сьогодні лише декларується в загальних положеннях вищої 
освіти, а в змісті програм і навчальних планів вищих навчальних закладівне 
відображається як предмет вивчення. 

Аналіз актуальних досліджень. Сучасні дослідники реформування 
світових систем професійної підготовки вчителя все більше уваги 
звертають на творчий розвиток особистості педагога. Вони розглядають 
особистість учителя як системно структуровану соціальну якість індивіда, 
яка формується в суспільній діяльності та спілкуванні й характеризується 
входженням індивіда в соціокультурні відносини. «Ядром особистості» 
фахівця є професійна самосвідомість або «Я-підструктура», формування 
якої обумовлено індивідуально орієнтованою та цілеспрямованою 
системою професійної освіти. Цієї точки зору дотримуються сучасні 
дослідники в галузі теорії особистості (А. Асмолов, А. Бодальов, В. Маслов, 
В. Сімонов, М. Удовенко), творчого розвитку особистості (О. Анісімов, 
А. Бакушинський, В. Біблер, В. Зінченко, С. Сисоєва, Б. Теплов), у сфері 
психології професійної діяльності (А. Асмолов, Г. Балл, С. Вітвицька, 
Г. Данилова, І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Маркова, Б. Мейлах, Г. Нагорна, 
В. Параніч, О. Пєхота, Л. Савенкова та ін.). 

У наукових дослідженнях обґрунтовуються провідні аспекти 
підготовки педагогів мистецького профілю (Н. Аніщенко, Н. Ганнусенко, 
І. Зязюн, О. Комаровська, Л. Кондрацька, Л. Масол, Б. Нєменський, 
С. Нічкало, О. Олексюк, О. Оніщенко, Ю. Орлов, Г. Падалка, О. Ростовський, 
О. Рудницька, О. Щолокова, О. Шевнюк, Б. Юсов). Більшість науковців 
переконливо доводять, що формування творчої особистості може 
здійснюватися за допомогою різноманітних засобів.  

Питання класифікації видів декоративно-прикладного мистецтва, 
його функцій розкрито у працях Є. Антоновича, К. Духаніна, Р. Захарчук-
Чугай, М. Кагана, О. Рудницької. Про вагомий психолого-педагогічний і 
виховний потенціал народної художньої творчості, її навчально-виховний 
вплив на особистість свідчать дослідження сучасних педагогів 
(Ю. Бондаренко, О. Вишневський, Р. Захарченко, В. Каюков, Т. Мацейків, 
В. Мусієнко, О. Онищук, С. Павх, В. Радкевич, Л. Савка, Б. Ступарик, 
С. Чебоненко, О. Ярмоленко). Але й до цього часу декоративно-прикладне 
мистецтво не досліджувалося як засіб формування творчої активності 
студентів мистецького профілю в умовах вищої професійної освіти, 
становлення творчої особистості майбутнього вчителя образотворчого 
мистецтва не відображається як предмет вивчення в змісті програм і 
навчальних планів вищих навчальних закладів. 
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Формулювання мети статті. Предметом дослідження даної статті є 
проведення ретроспективного аналізу прийомів та методів формування 
творчих здібностей у майбутніх учителів образотворчого мистецтва у 
процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення декоративно-прикладного 
мистецтва є невід’ємним компонентом професійної підготовки студентів 
мистецького профілю й залишається актуальною проблемою сучасної 
мистецької педагогіки. Фахова підготовка майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва потребує впровадження нових технологій 
формування їх професійної компетентності, які залежать від методів 
майстерності, вільного використання засобів виражальної мови 
образотворчого мистецтва, рівня володіння технічними прийомами 
зображення, процесу й закономірностей народної художньої творчості [2].  

Сьогодні важливим є розуміння закономірностей розвитку народного 
мистецтва, культурного досвіду й надбань народу. Тому важливе місце в 
системі засобів формування творчих здібностей студентів посідає народне 
декоративне-прикладне мистецтво, яке унікальним чином інтегрує в собі 
побутові, мистецькі й педагогічні традиції. Народне мистецтво є унікальним у 
вирішенні завдань як художнього, так і особистісного творчого розвитку, 
громадського й духовного становлення майбутнього педагога.  

Художній рівень, образне начало зумовили розвиток цивілізації й 
рівень культури того чи іншого народу, виступають його національними та 
етнічними особливостями. Їх естетична цінність залежить від фізичних 
можливостей матеріалу, конструктивних і пластичних видів, технологічних 
секретів, особливостей прийомів обробки. Людина здавна оточувала себе 
виробами з дерева, кераміки, розмальованими побутовими речами, тому 
народне декоративно-прикладне мистецтво є найдавнішою галуззю 
художньої діяльності, спрямованої на естетичне освоєння матеріального 
світу, оздоблення сфери життєдіяльності людини. 

Народне декоративно-прикладне мистецтво стає образною основою 
життя, активно впливає на емоції людини, думки й почуття, формує 
естетичні погляди людини, формує й розкриває творчу особистість. 

Педагогічна цінність пізнання народного декоративно-прикладного 
мистецтва дозволяє розкривати й формувати творчу особистість на основі 
різних видів творів мистецтва, а також дозволяє виховувати в майбутнього 
вчителя образотворчого мистецтва певну культуру сприйняття 
матеріального світу, допомагають глибше пізнати засоби інших видів 
зображувальної художньої виразності, сприяють формуванню естетичного 
відношення до дійсності. 

Народне декоративне мистецтво має свою специфіку. Його твори 
відображають дійсність через «видовий» образ, далеких від максимально-
конкретної характеристики та індивідуалізованого предмета, що дає 
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зображення в дуже загальних формах. В основу емоційного сприйняття 
творів народного прикладного мистецтва лежать колірні властивості, 
пластичні та фактурні форми. Основний принцип народного декоративного 
мистецтва можна сформулювати так: побудова речей відповідно до 
властивостей і можливостей матеріалу; зв’язок художньої форми з 
технологічними способами її обробки; єдність художньої форми і 
практичного призначення виробів. У народному мистецтві основним 
принципом є єдність утилітарного й естетичного. Нерідко бувають випадки, 
коли річ, яка в свій час мала певне практичне призначення, у подальшому 
поступово, ставала художнім твором [1]. 

Народне декоративно-прикладне мистецтво – це символ людської 
справи, прагнень, почуттів, задумів. Нас завжди приваблювала й 
приваблює краса і доцільність творів народного мистецтва. У творах митців 
ми спостерігаємо лаконічну мову мистецтва в поєднанні зі світом природи. 
Ці особливості формували в людей високе, оптимістичне ставлення до 
життя, патріотичні почуття, проявляли риси національного характеру. 
Розвиваючись у межах своїх видів і жанрів, народне мистецтво ніколи не 
було відокремлено від загального художнього процесу доби і, за всієї 
повільності та поступовості розвитку, залишалося актуальним, 
демократичним, співзвучним його прогресивним ідеям.  

Декоративно-прикладне мистецтво є унікальним засобом 
збереження й передачі раціонального й емоційного досвіду людства. З 
ускладненням структури суспільства й зростаючою багатоплановістю 
процесів, що відбуваються в ньому, людина у процесі своєї особистої 
практики все менше здатна орієнтуватися в навколишній дійсності. Тому 
все більше зростає роль мистецтва в суспільстві, яке, реалізуючи власну 
поліфункціональну природу, виступає інструментом пізнання дійсності, 
ціннісної орієнтації, засобом спілкування, джерелом естетичної насолоди, 
знаряддям духовно-практичного перетворення світу. 

Ретроспективний аналіз поглядів українських і зарубіжних дослідників 
стосовно можливостей декоративно-прикладного мистецтва у творчому й 
професійному розвиткові особистості створює передумови для виявлення 
його педагогічного потенціалу. У свідомості студента формування 
розпочинається з поштовху або імпульсу, які виникають у спілкуванні з 
художнім твором, тобто з образів та асоціацій. Під впливом декоративно-
прикладного мистецтва у студентів формуються вміння осмислювати 
культуру, традиції, історію, моральні цінності свого народу й давати їм 
об’єктивну оцінку, вірити у свій культурно-духовний потенціал [3]. 

Завдання курсу «Декоративно-прикладне мистецтво» полягає у 
формуванні у студентів знань і уявлень про народне декоративне 
мистецтво, види народного мистецтва, історію та роль у житті людей. 
Завдання занять з народного декоративно-прикладного мистецтва полягає 
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в тому, щоб запалити в студентах іскру, допомогти усвідомити себе і своє 
прагнення творити і навчати, розуміти декоративні твори, а також бачити 
задум автора, відрізняти ексклюзив від авторських, майстерно виконаних 
виробів. Навчальні заняття дозволяють розкрити й охопити всі технології 
виготовлення декоративних виробів. Саме це, на наш погляд, сприяє 
формуванню в майбутніх педагогів усвідомлене ставлення до своєї 
професії, формує в них естетичну культуру і творчу особистість. 

Одним із першочергових завдань фахової підготовки майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва є пробудження потреби до творчості та 
розвиток самої здатності творити. Це може бути тільки за обставин, які 
передбачають можливість вільної ініціативи, самостійності, по-
справжньому творчої діяльності, націленої на створення нового та 
оригінального на противагу повтору, копіюванню. Необхідність такої 
творчості виникає лише тоді, коли ціннісними основами для студентів стає 
любов до народного мистецтва, його коріння, його історії.  

Ціннісне ставлення формується у студентів завдяки окремим творчим 
завданням, які вимагають пошуку власного, незвичайного, нестандартного, 
новаторського погляду кожного студента на спільне завдання, тему (вибір 
матеріалу, техніки виконання, шляхів реалізації задуму). Індивідуальність 
стилю, «власний почерк» та оригінальність заохочуються та схвалюються, 
обговорюються колективно. 

Навчаючи студентів народному декоративно-прикладному мистецтву, 
ми розкриваємо практичний досвід поколінь, їхнє розуміння найголовніших 
закономірностей і фундаментальних цінностей життя. У своєму поєднанні ці 
особливості формують оптимістичне ставлення до життя, дають змогу 
проявити риси національного характеру у власних творах. 

Народне мистецтво стало загальнонародним надбанням, значення 
його виходить далеко за межі суто мистецтвознавчих компетенцій та 
оцінок. Воно невіддільне від формування нової особистості, завдань 
побудови нового демократичного суспільства. Сьогодні вся актуальність 
народного мистецтва зростає на нових засадах історичного розвитку, що 
забезпечує повноцінне художнє й водночас інтенсивне розкриття 
прихованих у його сутності можливостей. 

Заняття з декоративно-прикладного мистецтва, які лежать в основі 
традиційної майстерності, викликають до дії продуктивну фантазію, уяву, 
без яких не існує емоційної культури людини, формують цінні риси 
характеру: уміння пізнавати явища життя в усій їхній складності й 
суперечливості, почуття власної гідності. Адже, саме заняття з 
декоративно-прикладного мистецтва створюють сприятливі умови для 
самовираження особистості студента в різних видах діяльності, їх 
повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку, надають 
можливість реалізувати індивідуальні творчі потреби. Крім того, завдяки 
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таким заняттям відбувається відновлення народних традицій, які є 
неоціненним трудовим досвідом народу. Практичні заняття сприяють 
підвищенню в студентів інтерпретації життєвих явищ, поглиблюють логіку 
художньо-образної картини світу, художнього відображення дійсності. 
Адже саме в трудовому досвіді, що виражається через декоративно-
прикладне мистецтво, обґрунтовані й практично перевірені принципи й 
методи впливу старшого покоління на молодше. Виготовлення студентами 
на практичних заняттях виробів дає змогу природно й ґрунтовно 
виховувати в них відчуття самосвідомості в гармонії з усвідомленням своєї 
причетності до творення української та світової культури. 

У процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва студенти не 
лише вивчають та закріплюють вже набуті знання та навички багатовікової 
спадщини нашого народу, а й вчаться самостійно створювати прикраси, 
оздоблювати предмети побуту, оформляти інтер’єр приміщень, що сприяє 
їхньому не тільки естетичному, а й усебічному розвиткові. 

Ми погоджуємося з думкою О. Смірнової про те, що реалізація в 
навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів 
педагогічного потенціалу декоративно-прикладного мистецтва виконує дві 
основні функції: консервуючу та трансмеційну [3]. 

1. Збереження національних надбань на основі усталеної системи 
духовних та матеріальних цінностей. 

2. Забезпечення передачі набутого українським народом духовно-
культурного досвіду на підставі принципово нових ідей та шляхів розвитку. 

Таким чином, активне засвоєння спадщини народного мистецтва як 
своєрідної форми трудової і творчої діяльності має важливе значення у 
вихованні майбутнього вчителя. І саме на педагога покладене завдання 
навчити студента розкривати багатогранність внутрішнього змісту твору 
народного мистецтва. Робота над художніми виробами на заняттях з 
декоративного мистецтва і факультативних заняттях дає змогу розвинути у 
студентів здатність до просторово-композиційної діяльності й художньо-
образного мислення, тобто, таким чином педагог формує і розкриває 
творчій потенціал майбутнього вчителя й особистості в цілому. 

Висновки. Отже, завдання сучасної вищої освіти полягає в тому, щоб 
відновити могутній потенціал національного духовного багатства, 
сформованого та відшліфованого протягом багатьох тисячоліть, 
якнайширше залучити до нього молоде покоління, щоб воно відчуло 
могутній культурно-історичний фундамент, на який спираються всі 
досягнення нашого суспільства. Майбутні вчителі повинні з наснагою 
використовувати духовні та моральні надбання свого народу, тим самим 
утверджуючи незалежність, міцність та добробут своєї держави. 

Знання про народне декоративно-прикладне мистецтво, розуміння 
мови різних видів народного мистецтва, його ролі в житті людини та історії 
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формує творчу особистість. Розробка і впровадження в навчально-виховному 
процесі ВНЗ комплексу занять з удосконалення вивчення декоративно-
прикладного мистецтва вирішує й підтверджує завдання з формування 
творчої особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.  

Здійснений історіографічний і психолого-педагогічний аналіз даного 
дослідження не вичерпує всіх теоретичних і практичних аспектів 
удосконалення системи професійної педагогічної освіти, спрямованої на 
формування творчої особистості студентів та потребує подальших як 
практичних, так і теоретичних удосконалень. 
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РЕЗЮМЕ 
Шпиталева Е. В. Формирование творческой личности студента средствами 

народного декоративно-прикладного искусства. 
В статье рассматриваются особенности декоративно-прикладного 

искусства как фактора формирования личности студента вуза. Раскрывается 
эффективная роль народного искусства как источника духовной и эстетической 
культуры будущего учителя изобразительного искусства. Выявлен потенциал 
декоративно-прикладного искусства в формировании личности студента. 

Акцентируется внимание на особенностях преподавания «Декоративно-
прикладного искусства» в вузе. Опираясь на результаты теоретического анализа, 
определен ряд педагогических условий эффективности формирования у будущих 
учителей-художников творческой личности средствами народного декоративно-
прикладного искусства. 

Ключевые слова: народное искусство, профессиональная подготовка, 
декоративно-прикладное искусство, формирование творческой личности, художник-
педагог, учитель изобразительного искусства. 

SUMMARY 
Shpitаlevа L. Formation of the student’s creative personality by means of folk arts 

and crafts. 
In the article the features of arts and crafts as a factor in the formation of the creative 

personality of university students are revealed. It expands the effective role of folk art as a 
source of spiritual and aesthetic culture of the future teacher of fine art. The potential of arts 
and crafts in the formation of the student’s creative personality is  discovered. 

The attention is focused on the specifics of teaching «arts and crafts» in high school. 
Based on the theoretical analysis a number of pedagogical conditions of efficiency of formation 
of future teachers-artists’ creative personality by means of folk decorative art are identified. 
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The study of arts and crafts is an integral component of training students of artistic 
profile and remains an urgent problem of modern art pedagogy. Professional training of 
future teachers of fine arts requires new technologies shaping of their professional 
competence, methods that depend on trade, free use of expressive language of fine art, level 
of image techniques, processes and patterns of folk art. 

Arts and crafts are a unique means of preservation and transmission of rational and 
emotional experience of humanity. 

The objectives of the course «Arts and Crafts» is to build the students’ knowledge and 
understanding of national decorative arts, kinds of folk art, its history and role in life. The 
objective of studies of folk arts and crafts is to ignite a spark in students to help understand 
themselves and their desire to do and teach, understand decorative pieces and see the 
authors, distinguished by exclusive author skillfully made products. Training sessions allow 
students to discover and embrace all technology manufacturing decorative products. In our 
opinion it contributes to future teachers conscious attitude to their profession, provides them 
with aesthetic culture and creative personality. 

Knowledge of folk arts and crafts, understanding of different types of folk art, its role in 
human life and history forms the creative personality. Development and implementation in the 
educational process of the university the complex of studies helps to improve the study of arts 
and crafts and solve the task of forming a creative personality of a future teacher of fine arts. 

Key words: folk art, training, arts and crafts, formation of the creative personality, 
artist, teacher, teacher of fine arts. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ 

 

УДК 378.22(494) 
А. А. Заслужена 

Національний авіаційний університет 
 

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЯК 
ПРОБЛЕМА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

У статті запропоновано окремі результати дослідження особливостей 
підготовки магістрів з англійської мови та літератури як проблеми порівняльної 
педагогіки. Визначено освітньо-кваліфікаційні вимоги до студентів магістратури, 
концептуальні засади та зорієнтованість цієї підготовки на європейські стандарти 
вищої освіти. Уточнено перелік компетенцій відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти, якими оволодівають магістри з англійської мови та 
літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Обґрунтовано значущість 
плюрингвальної компетенції для успішної професійної реалізації магістрів-іноземних 
філологів в умовах полікультурного та полілінгвального середовища Швейцарської 
Конфедерації. Доведено доцільність використання для вдосконалення цієї підготовки 
особистісно зорієнтованого та природного підходів на основі принципів 
толерантності, культуровідповідності, природовідповідності та інтеркультурності. 

Ключові слова: магістр з англійської мови та літератури, компетентнісний, 
особистісно зорієнтований підходи, полікультурність, плюрингвальна компетенція, 
принципи культуровідповідності та природовідповідності. 

 

Постановка проблеми. Ураховуючи вплив реформаційних змін, що 
відбуваються в контексті євроінтеграційних процесів у Швейцарській 
Конфедерації (інтернаціоналізація вищої освіти країни, інтеграція педагогічної 
освіти у систему вищої освіти, кар’єрна орієнтація навчальних програм тощо), 
актуальність вирішення завдань, пов’язаних з пошуком освітніх стратегій 
інтеграції педагогічної освіти нашої країни до Єдиного європейського 
простору освіти та науки, пріоритетів філологічної магістерської підготовки, 
вважаємо своєчасним дослідження підготовки магістрів з англійської мови та 
літератури у ВНЗ Швейцарської Конфедерації, особливостей формування 
спеціалістів з іноземної філології, оскільки вони є суб’єктами формування 
інтелектуального й духовного потенціалу Європи і світу. 

Аналіз актуальних досліджень. Наукову цінність для вивчення нашої 
проблеми становлять результати дослідження різних аспектів підготовки 
магістрів такими вітчизняними та закордонними вченими, як: Н. Базелюк, 
В. Береки, С. Вітвицької, Т. Гарбузи, О. Голотюк, С. Гринюк, О. Гури, 
І. Зарубінської, Н. Іваницької, В. Коваль, О. Ковальчук, М. Князян, 
О. Матвієнко, Р. Мартинової, Л. Морської, О. Семеног, К. Тауха, Р. Цокура, 
Г. Шролик. Однак, відсутні спеціальні дослідження вчених щодо проблеми 
підготовки магістрів з англійської мови та літератури у ВНЗ Швейцарської 
Конфедерації.  
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Мета статті – розкрити форми, методи, зміст підготовки магістрів з 
англійської мови та літератури в системі вищої освіти Швейцарської 
Конфедерації. 

Методи дослідження. Під час вивчення проблеми підготовки 
магістрів англійської мови та літератури було застосовано теоретичні 
методи дослідження: аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення 
наукових відомостей з метою визначення стану розробленості проблеми 
та перспективних напрямів її вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні існує потреба у визначенні 
пріоритетів філологічної магістерської підготовки, зорієнтованих на 
сучасний ринок праці, а саме: «володіння словом і стилем, розуміння 
принципів побудови, читання, коментування, аналізу, моделювання тексту, 
здатність до аргументації, володіння практичними навичками 
проектування, конструювання, моделювання структури і змісту освітнього 
процесу у сфері гуманітарних наук» в залежності від майбутньої 
професійної діяльності [12]. 

Нам імпонує думка О. Семеног про те, що обґрунтування 
концептуальних засад магістерської підготовки вимагає врахування різних 
теорій (соціального, людського, інтелектуального і культурного капіталу), 
кар’єрної орієнтації, конструктивізму і когнітивізму, неперервної освіти; 
особистнісно зорієнтованого, компетентнісного підходів до навчання та 
принципів інтернаціоналізації, інституціоналізації, інтеграції, культурної 
конвергенції, спільності цілей і цінностей [12]. 

У контексті актуалізації проблеми підготовки магістрів значущими є 
положення Н. Батечко та С. Сисоєвої [13] про те, що магістерська підготовка 
має «полягати у глибокій орієнтації на фундаментальні знання, у 
спрямованості на інноваційну діяльність, у тому числі і в науковій галузі» [6]. 
Для досягнення цих цілей необхідна зорієнтованість освітньо-професійних 
програм підготовки магістрів на досягнення сучасних освітніх стандартів, 
запровадження нових педагогічних технологій викладання у ВНЗ [13, 1]. 

Забезпечення якісної підготовки магістрів до інноваційної 
професійної діяльності передбачає: освоєння ними методів для виконання 
наукової роботи та проведення навчальних занять; роботи з науковою 
інформацією; оволодіння комп’ютерними технологіями; набуття навичок 
організації наукової та педагогічної праці; накопичення досвіду планування 
та організації науково-дослідної роботи при проходженні науково-
дослідної практики, підготовки до публікації наукових робіт тощо; участь у 
наукових конференціях тощо; участь у виконанні науково-дослідної роботи 
в наукових колективах паралельно з освітнім процесом» [11]. 

Показовим є досвід швейцарських ВНЗ щодо реалізації цієї проблеми 
при підготовці магістрів з англійської мови та літератури, програми яких 
відповідають сучасним освітнім стандартам: вони забезпечують володіння 
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англійською мовою на такому рівні, що дозволяє здійснювати науково-
дослідну роботу англійською мовою; вивчення та освоєння методів і 
процедур роботи з науковою інформацією, участь у наукових конференціях, 
семінарах, конкурсах, виставках; глибоку орієнтацію на фундаментальні 
знання, спрямованість на інноваційну діяльність (корпусна лінгвістика). 

У Швейцарській Конфедерації при вступі на навчання за магістерськими 
програмами за спеціалізацією з англійської мови та літератури від студентів 
вимагається використання англійською мовою на рівні С1 за шкалою 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. С1 – це рівень 
володіння англійською мовою в якості «досвідченого користувача», що 
передбачає розуміння ним широкого спектру достатньо складних та великих 
за обсягом текстів, здатність швидкого і спонтанного висловлювання; чіткого, 
логічного, детального висловлювання на складні теми з демонстрацією 
свідомого володіння граматичними структурами, зв’язними програмами 
висловлювання, ефективного і гнучкого користування мовою у суспільному 
житті, навчанні та трудовій діяльності [3, 24]. 

Для вступу до магістратури у бакалаврів з англійської філології мають 
бути добре сформовані дослідницько-пошукові вміння (у тому числі й 
користуватися міжнародною бібліографією); вміння грамотно, чітко, 
переконливо висловлювати свою думку у письмовому вигляді; обробляти 
лінгвістичні дані, виявляти мовні проблеми та вирішувати їх із 
використанням лінгвістичних інструментів. Набутий ними такий 
практичний досвід дозволяє успішно здійснювати поглиблені дослідження 
відповідної теми за їхнім вибором у бакалавраті та є основою для розвитку 
цих умінь при навчанні за магістерськими програмами, є засадовим щодо 
виконання самостійної наукової інноваційної діяльності. 

В університетах Швейцарської Конфедерації основним 
методологічним підходом до здійснення фахової підготовки студентів на 
всіх освітніх рівнях є компетентнісний. Це зумовлено тим, що такий підхід 
набуває статусу провідного в освітній світовій стратегії, що визначено 
Радою Європи. З огляду на зазначене постає потреба у визначенні 
компетенцій, що лежать в основі компетентнісного підходу до формування 
фахівця з англійської філології. 

 Компетенції у «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» 
розглядаються як суми знань, умінь і характерних рис, що дозволяє 
особистості виконувати певні дії. Мовна компетенція розглядається, 
головним чином, як здатність використовувати мову. Сформовані компетенції 
використовуються в міру необхідності у різних контекстах залежно від різних 
умов та різних потреб для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності, до 
яких належать мовленнєві процеси продукування та/або сприйняття текстів, 
пов’язаних із певними темами у специфічних сферах [3]. 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

88 

Професійна компетентність педагога-філолога – це сукупність 
ключових компетенцій, за допомогою яких він здійснює професійну 
педагогічну діяльність [8]. 

Спираючись на результати досліджень Л. Халяпіної, С. Сисоєвої, П. Си-
соєва, Е. Щеглової та ін., ми можемо говорити про актуальність формування 
полікультурної компетенції у магістрів з англійської мови та літератури за 
допомогою полікультурної освіти. Виходячи із загальних ідей полікультурної 
освіти [1] (повага до представника іншої культури, розуміння існуючих 
відмінностей у культурному вигляді людини та їх вплив на емоційну сферу; 
відкритість, діалог культур), її принципів (С. Кірсанова, Г. Марченко), вважає-
мо, що принципи природовідповідності, культуровідповідності, інтеркультур-
ності, толерантності є ключовими при підготовці спеціалістів з англійської 
мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації [4]. 

Основними цілями використання принципу інтеркультурності є 
розвиток етнічної та культурної грамотності всередині країни; формування 
особистісної та соціальної надійності; коригування забобонів і традицій; 
вироблення інтеркультурної компетентності; формування базових 
навчальних умінь, пов’язаних з грамотністю етнічно різних студентів 
(білінгви); осягнення освітньої справедливості, розвиток особистої 
підготовленості для соціальних реформ, формування ефективних громадян 
демократичного суспільства [5]. 

Л. Черток визначила діалог культур як методологічний принцип 
сучасної вищої освіти та теоретично обґрунтувала доцільність дослідження 
принципу діалогу культур у межах гуманітарних наук (іноземні мови) [14]. 
До поняття діалогу культур дослідниця включила критерії визнання та 
розвиток культурного плюралізму, забезпечення рівних прав, 
можливостей для всіх громадян, вільний вибір ідентичності, взаємодію 
різних культур на базі рівності, довіри та толерантності. 

У процесі дослідження актуалізовано принцип толерантності в освіті. 
Він означає, що у всіх освітніх установах, а також у неформальній освіті 
повинні формуватися відносини відкритості, уваги один до одного, прояви 
терпимості, солідарності, прийняття та розуміння багатого різноманіття 
культур нашого світу, форм самовираження людської індивідуальності. 
Освіта «повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма 
народами, расовими або релігійними групами» [2]. Швейцарська 
Конфедерація є тією країною, де освіта відповідає саме цим вимогам. 
Підготовка магістрів з іноземної філології у ВНЗ цієї країни в умовах 
поглиблення євроінтеграційних процесів здійснюється не лише на основі 
принципу діалогу культур, а й принципу полілогу культур. 

У процесі дослідження актуалізовано принцип природовідповідності, 
який пройшов еволюцію поглядів К. Ушинського, Л. Толстого, С. Шацького, 
В. Сухомлинського та ін. У сучасному розумінні (С. Башкатов, 
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Р. Акчулпанова) «означає побудову соціального виховання на основі 
наукового розуміння взаємозв’язку природних і соціальних процесів у 
відповідності зі статтю і віком людини» [14]. 

Слід зазначити, що роль англійської мови в процесі навчання 
змінилася із самоцілі на засіб досягнення професійної реалізації. У зв’язку з 
цим, очевидно, що зміна освітнього процесу відповідно до запитів і потреб 
особистості можлива з використанням особистісно зорієнтованого підходу 
до навчання. Особистісно зорієнтований підхід базується на ставленні до 
студента як до суб’єкта процесу навчання, створення для нього 
оптимальних умов, в яких він був би відповідальний за свої вчинки і мав 
можливість організовувати свою діяльність і відносини відповідно до 
стійкої ієрархічної системи гуманістичних та особистісних цінностей [7]. 
Прикладом його використання є організація навчання магістрів з 
англійської мови та літератури у швейцарських вишах. Для застосування 
цього підходу педагоги мають бути культурно підготовленими 
особистостями з необхідними гуманістичними якостями. 

Викладачі дотримуються особистих уявлень при виборі ними 
підходів до навчання студентів. Зсув викладання до особистісно 
зорієнтованого спостерігається у педагогів або зі значною педагогічною 
підготовкою, або в тих, які мають досвід викладання в середній школі чи 
викладають соціальні науки. М. Фейксес стверджує, що всі педагоги 
можуть оволодіти стратегіями використання у викладанні особистісно 
зорієнтованого підходу за рахунок ґрунтовної та тривалої педагогічної 
підготовки [7]. Очевидно, що до застосування особистісно зорієнтованого 
підходу у своїй викладацькій діяльності викладач приходить в міру свого 
професійного становлення як педагог і як особистість. 

З особистісно зорієнтованим підходом ототожнюється природний 
підхід (Natural Approach). Суть його полягає в тому, що модель викладання 
іноземної мови (англійської) змінюється відповідно з характеристиками 
студента. У процесі використання природного підходу складний процес 
оволодіння англійською мовою сегментуєтся на 4 основних рівні і 
враховуються стосунки «студент-викладач». Оперуючи знаннями щодо 
характеристик кожного з рівнів (тривалість процесу вивчення мови, 
словниковий запас студентів, сформованість навичок студентів), викладач 
може ефективно спілкуватися зі студентами і вибирати оптимальну 
стратегію для їх навчання. 

До навчання у виші студенти мали вже подолати, як мінімум, 
перший, другий, третій рівні цього підходу у зв’язку з вивченням ними 
мови періодом до 11 років. 

При навчанні студентів англійської мови у ВНЗ необхідно 
враховувати їхній рівень володіння мовою. Якщо брати до уваги кількість 
років їх заглиблення в англійську мову, то вони мають бути на 4 рівні 
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поглибленого володіння нею. Якщо ж враховувати запас рецептивних слів, 
який повинен скласти 12000, то сучасна система освіти не передбачає 
можливості контролю наявності цих знань. Коли під час своєї підготовки 
студенти, проходячи через будь-який з вищевказаних рівнів оволодіння 
іноземною мовою, не нагромадили певну кількість рецептивних слів від 
500 до 12000 відповідно, то вони не можуть продукувати іноземну мову, 
будуючи словосполучення, речення та ін. на необхідному рівні. Тому 
викладач не може використовувати ті види діяльності, які необхідні для 
більш високого рівня розвитку мовлення. Студенти можуть мати прогалини 
в знаннях, які необхідно заповнити викладачеві, організовуючи роботу в 
аудиторії таким чином, щоб студенти, які мають таку проблему, 
індивідуальним чином змогли пройти поетапно всі рівні, починаючи з 
першого, при якому провідна роль в говорінні відводиться викладачеві, що 
є неможливим, тому це пов’язано з невиконанням навчальної програми. 
Заповнити прогалини можливо тільки в процесі самостійної роботи 
студентів з використанням комп'ютерних технологій, шляхом навчання на 
курсах з носіями мови або особливою організацією навчального процесу, 
як це зробили швейцарські університети, поділивши студентів першого 
курсу на групи з урахуванням недостатньо сформованих у них навичок з 
англійської мови з метою їх подальшого формування. 

Розвиток особистості магістрів з англійської мови та літератури в 
гармонії із загальнолюдською культурою залежить від ціннісних підстав 
виховання і обумовлює доцільність використання принципу культуровідпо-
відності (праці Д. Локка, принципи І. Песталоцці народної школи, Ф. Дис-
тервега). Сучасне трактування принципу культуровідповідності пов’язане з 
формуванням загальнолюдських цінностей з урахуванням особливостей 
етнічної та регіональної культур, із вирішенням завдань долучення людини 
до різних пластів культури (побутової, фізичної, сексуальної, моральної та ін.). 
Цілі, зміст, методи виховання повинні враховувати історично сформовані в 
конкретному соціумі традиції і стиль соціалізації. Цей принцип особливо є 
актуальним для вищої освіти даної країни з огляду на регіонально-мовні 
особливості Швейцарської Конфедерації. 

Встановлено, що все більше вчених – Б. Гроссенбачер 
(B. Grossenbacher), Д. Елснер (D. Elsner), У. Йесснер (U. Jessner), Г. Неунер 
(G. Neuner), Р. Пугліесе (R. Pugliese), С. Філіце (S. Filice), Б. Хуфеісен 
(B. Hufeisen) – підтримують мультилінгвальний підхід або плюрилінгвальну 
дидактику [19]. Цей підхід використовує весь попередній мовний досвід 
індивіда, його культурну обізнаність та розвиває плюрилінгвальну 
компетенцію, сформовану із знань в галузі лінгвістики, знань у галузі культури 
країн досліджуваної мов, досвіду спілкування з носіями мови на різних 
рівнях: рецептивному (аудіювання), інтерактивному (діалог), продуктивному 
(усна і письмова мова), медіативному (непряма мова); сприяє формуванню 
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здатності взаємодіяти в різних сферах суспільного життя на різних мовах по-
різному; розвитку індивідуально-особистісних характеристик [15]. 

Серед плюрилінгвальних підходів зазначаються такі: «інтеркультурний 
підхід», «пробудженість до мовних підходів», «підхід внутрішнього 
сприйняття до пов’язаних мов», «підходи інтегрованої дидактики до різних 
мов» до мультилінгвального та мультикультурного навчання [18], прикладом 
якого є підхід CLIL (Content and language integrated learning), що використовує 
частіше інші мови, ніж рідну мову, як засіб комунікації в аудиторії. 

Л. Чубарова зазначає, що для формування лінгвістичних уявлень про 
систему другої іноземної мови у студентів викладачу необхідно забезпечити 
проходження студентом даних природних стадій пізнання (через 
спостереження нового, експериментальну перевірку і корекцію отриманих 
знань) [15]. Дослідниця рекомендує викладачам вишів «застосовувати вже 
розвинені навчальні та когнітивні стратегії й уміння студентів: зіставлення, 
узагальнення, систематизацію, способи запам’ятовування і т. ін.; 
інтенсифікувати навчання за рахунок опори на першу іноземну мову і 
перенесення лінгвістичних та соціокультурних знань, мовних умінь на 
наступні мови» при розвитку плюрилінгвістичної компетенції у студентів. 

Актуалізовано теорію Б. Хуфеісена (B. Hufeisen) і М. Гібсона 
(M. Gibson) [17] стосовно того, що при вивченні мови студенти піддаються 
впливу нейрофізіологічних і «студент-зовнішнє» факторів, незалежно від 
кількості мов, які вони вивчають. При вивченні другої мови на них можуть 
впливати ще три фактори: емоційний, когнітивний, лінгвістичний. Виконання 
металінгвістичної і крослінгвістичної діяльності студентами активізує вплив 
усіх цих факторів на них. Шостий набір факторів – лінгвістичних стає частиною 
мовного репертуару учнів, студентів вже при вивченні ними другої мови. 
Коли учні починають вивчати третю мову або другу іноземну мову, їхній 
мовний репертуар складається із знань про лінгвістичні фактори рідної (L1) та 
нерідної (L2) мов. Студенти ВНЗ через усвідомлення нейрофізіологічних, 
емоційних, когнітивних, лінгвістичних факторів можуть впливати на розвиток 
власних знань та набуття певних навичок при вивченні будь-якої іноземної 
мови. У процесі формування металінгвістичної свідомості засобами вивчення 
іноземної мови задіяні і розвиваються психічні властивості особистості, такі, 
як увага, пам’ять, мислення, мотивація, здібності та ін. 

Учені М. Шервуд Сміт (M. Sharwood Smith), С. Ґасс (S. Gass) та ін., 
спираючись на теорію С. Крашена (S. D. Krashen) щодо набуття другої мови 
(«Second Language Acquisition and Second Language Learning»), вважають, 
що навчання будь-якої мови, яке відбувається після опанування рідної (L1), 
проходить відповідно до механізмів навчання нерідної мови (L2) 
незалежно від кількості мов, які вивчаються [10]. 

У Європі особливо поширеним є СLIL – контекстне мовне інтегроване 
навчання. Англійська мова використовується для вивчення і викладання 
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змісту і мови з метою сприяння як змісту, так і мовній майстерності на 
заздалегідь визначеному рівні (А. Малйерс, Д. Марш, Д. Волфф, Ф. Генесее, 
М. Фріголс-Мартíн, П. Мехісто). CLIL – це підхід, що використовується й при 
вивченні інших дисциплін [18]. 

О. Першукова визначає СLIL як приклад холістичного навчання з 
наданням можливості органічного об’єднання мови і змісту, при якому 
«формування вокабулярія та граматичних навичок формуються в органічному 
зв’язку із опануванням нового предметного змісту» [9]. Дослідниця, 
визначаючи ефективність СLIL підходу у порівнянні з вивченням мови як 
системи, називає такі його характеристики: високу інтенсивність формування 
мовних умінь з іноземної мови, гарантію набуття студентами компетентності 
з іноземної мови на академічному рівні, а не лише на соціальному; економія 
навчального часу; постійна наявність потреби в комунікації в межах 
навчальної програми, що дає підставу стверджувати, що СLIL об’єднує 
характеристики холістичного та комунікативного підходів. 

Невичерпними є також можливості та перспективи ефективного 
використання Інтернет-ресурсів сучасними викладачами англійської мови 
при роботі з магістрантами, особливо актуальними є й питання 
застосування корпусної лінгвістики для підготовки фахівців з англійської 
мови та літератури у вишах. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на 
основі аналізу досліджень закордонних і вітчизняних учених, з 
урахуванням вимог до магістрів з англійської мови та літератури, 
актуалізовано необхідність формування компетенцій (полікультурної, 
мовної, плюрилінгвальної), використання теорій (С. Крашена, Б. Хуфеісена і 
М. Гібсона), підходів (компетентнісний, контекстне і мовне інтегроване 
навчання, плюрилінгвальний, особистісно зорієнтований, природний) та 
принципів (толерантності, культуровідповідності, природовідповідності, 
інтеркультурності) при їх підготовці. Перспективи подальших наукових 
розвідок вбачаємо у дослідженні проблеми електронного навчання та 
використання інтернет технологій при вивченні іноземних мов, зокрема й 
англійської при роботі з магістрантами. 
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РЕЗЮМЕ 
Заслуженная А. А. Подготовка магистров английского языка и литературы как 

проблема сравнительной педагогики. 
В статье предлагаются отдельные результаты исследования особенностей 

подготовки магистров английского языка и литературы как проблемы сравнительной 
педагогики. Определены образовательно-квалификационные требования к студентам 
магистратуры, концептуальные основы и ориентированность этой подготовки на 
европейские стандарты высшего образования. Уточнен перечень компетенций в 
соответствии с Общеевропейскими рекомендациями языкового образования, 
которыми овладевают магистры английского языка и литературы в университетах 
Швейцарской Конфедерации. Обоснована значимость плюрилингвальной компетенции 
для успешной профессиональной реализации магистров-иностранных филологов в 
условиях поликультурной и полилингвальной среды Швейцарской Конфедерации. 
Доказана целесообразность использования для совершенствования этой подготовки 
личностно ориентированного и природного подходов на основе принципов 
толерантности, культуросоответствия, природо- соответствия и 
интеркультурности. 

Ключевые слова: магистр английского языка и литературы, компетентност-
ный, личностно ориентированный подходы; поликультурность, плюрилингвальная 
компетенция, принципы культуросоответствия и природосоответствия. 

SUMMARY 
Zaslushena A. Masters’ in English language and literature training as a problem of 

comparative pedagogics. 
This article offers some results of research peculiarities for Masters’ training in English 

as a problem of comparative pedagogics.  
The aim of the study is to show forms, methods, content of Masters’ training in 

English language and literature in the system of higher education in Switzerland.  
Thesis that masters’ training should focus on deep fundamental knowledge and 

innovation including scientific field is significant in the context of mainstreaming issue their 
training. To achieve these goals orientation of education and professional training programs to 
modern educational standards, introduction of new educational technology of teaching in higher 
education are needed. 

Provision of high-quality masters' training to innovative professional work includes: 
methods mastering to perform their researches and training sessions; task with scientific 
information; computer technologies mastering; acquisition of skills in organization scientific 
and pedagogical work; accumulation of experience in planning and organization of research 
during research practice, preparation for publishing scientific papers etc.; participation in 
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scientific conferences etc. participation in the implementation of research in scientific groups 
parallel with educational process. 

The experience of Swiss universities concerning the implementation of this problem in 
master's training in English language and literature, which programs meet modern 
educational standards is evident. 

Educational qualification requirements for Masters program students, conceptual 
framework and orientation of this training to European standards of higher education have 
been determined. A list of competencies subjects to the Common European Framework of 
Reference, which masters in English acquire at universities in Switzerland has been specified. 
The significance of plurilingual competence for successful professional realization of masters-
foreign philologists in multicultural environment and polylingual Switzerland has been found.  

The practicability of using a personality oriented and natural approaches based on the 
principles of tolerance, cultural correspondent, natural correspondent and intercultural 
sensitivity to improve this training has been proved. 

Key words: Master in English Language and Literature, competency-based, a 
personality oriented approaches; multiculturalism, plurilingual competence, principles of 
cultural correspondent, natural correspondent. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У 
ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ США 

 

У статті здійснено аналіз професійної підготовки докторів фізичної терапії 
(doctor of physical therapy) в університетах США, розглянуто навчальні програми 
підготовки докторів фізичної терапії в Державному університеті м. Янгстаун 
(Youngstown State University), Університеті Індіани – Університет Пердью Індіанаполіс 
(Indiana University – Purdue University Indianapolis), Південно-Каліфорнійському 
університеті (University of Southern California) та Мерсер університеті (Mercer 
University). Вказано терміни навчання та кількість кредитів на підготовку докторів 
фізичної терапії, як початкового рівня освіти для здійснення професійної діяльності. 
Визначено установи для роботи фізичних терапевтів у США та контингент 
пацієнтів, яким надається кваліфікована допомога фізичного терапевта. 

Ключові слова: професійна підготовка, доктор фізичної терапії, навчальні 
програми, університети США.    

 

Постановка проблеми. Реформування вищої освіти України вимагає 
динамічних якісних змін у системі професійної підготовки майбутніх фахівців 
з фізичної реабілітації, що детермінується потребами сучасного суспільства в 
компетентних, конкурентоспроможних і мобільних кадрах. На сьогодні вища 
освіта України, у зв’язку з входженням до світового освітнього простору, 
здійснює перехід на новий етап свого розвитку. Одним із основних напрямів, 
який дозволить українській освіті посісти гідне місце на міжнародному рівні й 
бути конкурентоспроможною, є модернізація змісту освіти з урахуванням 
міжнародних стандартів. Першим кроком до такої модернізації у сфері 
фізичної реабілітації є Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 
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29.04.2015 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», яка набрала 
чинності з 1 вересня 2015 року. Згідно з цим документом, спеціальність 
«Фізична реабілітація» перенесена з галузі знань 0102 «Фізичне виховання, 
спорт та здоров’я людини» до галузі знань 22 «Охорона здоров’я» під 
номером 227 «Фізична реабілітація». Ця постанова найближчим часом 
визначить новий напрям розвитку спеціальності «Фізична реабілітація» та її 
місце в структурі підготовки фахівців галузі «Охорона здоров’я» в Україні. У 
зв’язку з цим постає питання вдосконалення існуючих освітніх стандартів 
підготовки фізичних реабілітологів у вищих навчальних закладах України з 
урахуванням світового досвіду зі збереженням кращих традицій вітчизняної 
системи вищої освіти, що в цілому підвищить якість підготовки фахівців даної 
галузі [6, 41].  

Мета статті – проаналізувати закордонний досвід професійної 
підготовки докторів фізичної терапії в університетах США. 

Виклад основного матеріалу. У сфері діяльності, що пов’язана з 
реабілітацією у США, використовують термін «фізична терапія», який за 
змістом ідентичний до прийнятого в Україні терміну «фізична реабілітація» 
[3, 2]. Визначення терміну «фізична реабілітація» в Україні та міжнародне 
тлумачення терміну «фізична терапія» мають близький зміст, а фахівці у 
відповідній галузі – споріднену професійну діяльність, що спрямована на 
функціональне відновлення хворих та осіб з обмеженими можливостями з 
використанням однакових засобів і методик реабілітації, основними з яких 
є фізичні вправи та природні чинники.   

На нашу думку, для запозичення закордонного досвіду корисною є 
система освіти провідних університетів США, які мають багаторічний досвід 
професійної підготовки фахівців з фізичної терапії.  

У процесі дослідження було встановлено, що вища освіта в 
Сполучених Штатах Америки має багатоступеневу структуру. Після 
закінчення дворічного коледжу випускник отримує ступінь Associate 
Degree, яка є нижчим щаблем в американській системі вищої освіти. У 
чотирирічному коледжі студенти отримують повну вищу освіту I ступеня – 
бакалаврат з присвоєнням ступеня бакалавра. Навчання в американських 
університетах дає можливість після отриманої вищої освіти І ступеня 
здобути II ступень – магістра. Учений ступінь магістр (Master’s degree) є 
проміжним між бакалавром і доктором та присвоюється після одного року 
навчання. Наступним рівнем освіти є «Фундаментальні наукові програми» 
тривалістю 1–2 роки. За цей час виконується наукова робота і готується 
дисертація, після захисту якої здобувач отримує ступінь доктора філософії.  

Як зазначає А. В. Віндюк, у США нараховується приблизно 4400 
коледжів і університетів [2, 22], з них майже 200 надають освітні послуги з 
підготовки фізичних терапевтів. За даними Н. О. Бєлікової, станом на січень 
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2010 року [1, 109] у навчальних закладах США акредитовано 212 програм 
підготовки фізичних терапевтів (9 програм підготовки магістрів та 203 
програми підготовки докторів фізичної терапії). Підготовка бакалаврів 
фізичної терапії у США припинилася у 2002 році, а початковим рівнем 
освіти для здійснення професійної діяльності з фізіотерапії є ступень 
доктора з фізичної терапії. На сьогодні більшість університетів США 
відмовилися від магістерських програм з фізичної терапії. 

У Сполучених Штатах до 2001 року фізичний терапевт лікарем не 
вважався (спеціальність йшла під термінологією навколомедичною або 
парамедичною), фізіотерапію вивчали як другий ступінь – «магістр», 
вимога від абітурієнта – перший бакалаврський ступінь із будь-якої 
спеціальності (біологія, філософія, історія, психологія тощо). З 2001 року 
APTA (American Physical Therapy Association) лобіювала нову систему, за 
якою фізичний терапевт проходить семирічну програму навчання і за 
підсумками виходить зі ступенем DPT – doctor of physical therapy. Ця 
система аналогічна отриманню будь-якої іншої медичної спеціальності, 
результатом якої є одержання диплома лікаря з фізичної терапії. На даний 
момент всі університети в США працюють за даною програмою. Необхідно 
зазначити, що американська система медичної підготовки відрізняється від 
аналогічних програм у інших країнах. Випускники середніх шкіл не мають 
права подавати заяви до вищих медичних закладів США. Після закінчення 
середньої школи необхідно пройти чотирирічний курс попереднього 
навчання в коледжі за програмами, які, як правило, містять курси з 
органічної та неорганічної хімії, біології, математики, фізики, психології, а 
також суспільних наук. Лише після завершення подібної чотирирічної 
програми навчання можна вступати до вищих медичних закладів. 

У процесі дослідження нами проаналізовано програми підготовки 
докторів фізичної терапії (DPT) у провідних університетах США, а саме у 
Державному університеті м. Янгстаун (Youngstown State University), 
Університеті Індіани – Університет Пердью Індіанаполіс (Indiana University – 
Purdue University Indianapolis), Південно-Каліфорнійському університеті 
(University of Southern California) та Мерсер університеті (Mercer 
University) [4; 5; 7; 8]. 

Державний університет м. Янгстаун  (штат Огайо) заснований у 1908 
році, на сьогодні складається з відділення післядипломної освіти та шести 
коледжів: ділового адміністрування; освіти; образотворчих і виконавських 
мистецтв; охорони здоров’я і соціальних служб; гуманітарних і соціальних 
наук; інженерних технологій та математики. Університет проводить 
підготовку бакалаврів за 115 спеціальностями, магістрів за 
44 спеціальностями та докторів з управління освітою (EDD), фізичної терапії 
(DPT) тощо [4]. 
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Навчальна програма підготовки доктора фізичної терапії починається 
щоліта і триває три роки денного навчання. Навчальний рік має три 
рівнозначні семестри (літній, осінній та весняний). Усього 9 семестрів (табл. 1).  

Таблиця 1 
Навчальна програма підготовки доктора фізичної терапії у Державному 

університеті м. Янгстаун (Youngstown State University) 
Сем. 1st Semester (літо) 2nd Semester (осінь) 3rd Semester (весна) 

Роки Курс                   Кредити Курс                       Кредити Курс                     Кредити 

 
 
 
 
 
ДФТ 
1 

Gross Anatomy I and Lab 
/ Аналітична анатомія І  
і лабораторна робота    
4 
Clinical Foundation Skills 
І / Фундаментальні 
клінічні навички І         3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом        7 

Gross Anatomy II and  
Lab / Аналітична анатомія 
ІІ і лабораторна робота   4 
Pathology / Патологія       4 
Histology / Гістологія        1 
Pharmacology for PT / 
Фармакологія для ФТ       1 
Imaging and Lifespan 
Pathology for PT / 
Обробка клінічної 
картини, патологія і ФТ 
протягом всього життя 2 
Clinical Foundation Skills / 
Фундаментальні клінічні 
навички ІІ                           2                                           
Разом        14 

Clinical Decision Making I 
/ Клінічні рішення I        6 
Functional Anatomy / 
Функціональна анатомія 
3 
Language, Culture, and 
Health / Мова, культура і 
здоров’я                            2 
Applied Neuroscience / 
Прикладна неврологія  4 
 
 
 
 
 
Разом       15 

 
 
 
 
 
ДФТ 2 

Integrated Clinical 
Education Experience            
(8 weeks) / Інтегрована 
клінічна навчальна 
практика (8 тижнів)    6 
Community Applications 
(6 wks) / Діяльність у 
спільноті  (6 тижнів)   3                
 
 
 
 
 
Разом       9 

Clinical Decision Making II / 
Клінічні рішення IІ         6 
Critical Inquiry I / 
Критичний запит I            3 
Special Topic – Pediatrics / 
Спеціальна тема – 
педіатрія                             3 
Legal and Ethical Issues in 
PT / Правові та етичні 
проблеми у ФT                  2 
Healthcare Delivery / 
Охорона здоров’я             1 
 
Разом        15 

Clinical Decision Making III 
/ Клінічні рішення III      6 
Clinical Decision Making 
III: Advanced Cases / 
Клінічні рішення III: 
запущені випадки            3 
Critical Inquiry II / 
Критичний запит II         2 
Special Topics – Geriatrics 
/ Спец. тема – геріатрія  2 
Management and 
Leadership in PT / Управ-
ління та лідерство у ФT  2 
Разом         15 

 
 
 
 
 
 
ДФТ 3 

Clinical Education II (6 
wks) / Клінічна освіта II 
(6 тижнів)                      4 
Clinical Decision Making 
IV:  Part I / Клінічні 
рішення IV: частина I   3 
 
 
 
 

Clinical Decision Making IV: 
Part II / Клінічні рішення 
IV: частина II      3 
Clinical Decision Making IV: 
Advanced Cases / Клінічні 
рішення IV: додаткові 
випадки                              2 
Critical Inquiry III   / 
Критичний запит III          2 
Professional Issues / 

Clinical Education IV (15 
wks) / Клінічна освіта IV 
(15 тижнів)                    12 
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Разом        7 

Професійні питання          2  
Clinical Education III (9) / 
Клінічна освіта III (9 т.)    6 
Разом        15 

 
 
 
Разом        12 

Разом 97–109 кредитів  

Факультативи:                дослідження 1–6 сем. спец. теми з ФT 1–5 сем. 
 

Аналіз навчальної програми підготовки доктора фізичної терапії в 
Державному університеті м. Янгстаун показав, що на вивчення 
фундаментальних дисциплін відводиться 24 %, дисципліни клінічної 
професійної підготовки складають 45 %, прикладні дисципліни складають 
6 %, клінічна освіта (практика) складає 25 %, яка триває 38 тижнів.  

Для нашого дослідження корисними є напрацювання Університету 
Індіани – Університет Пердью Індіанаполіс (Indiana University – Purdue 
University Indianapolis). Підготовка доктора фізичної терапії відбувається в 
університеті на базі Школи здоров’я і реабілітаційних наук (School of Health & 
Rehabilitation Sciences), яка створена в 1910 році. На сьогодні школа пропонує  
вісім програм різних ступенів. Це програми бакалавра і магістра в галузі 
медичних наук, доктора філософії у галузі охорони здоров’я та 
реабілітаційних наук, магістра наук у галузі харчування та дієтології, магістра 
наук у галузі працетерапії, магістра досліджень – помічника лікаря, доктора 
трудотерапії (пост-професійної) та доктора фізичної терапії [8].  

Навчальна програма підготовки доктора фізичної терапії (Doctor of 
Physical Therapy) в Університеті Індіани – Університет Пердью Індіанаполіс 
створений на основі Федерального базового трирічного навчального плану 
для освітніх установ (І р. навчання має чотири семестри, ІІ р. навчання – три 
семестри, ІІІ р. навчання – два семестри), загальним обсягом 105–108 
кредитних одиниць (табл. 2).   

Таблиця 2 
Навчальна програма підготовки доктора фізичної терапії (DPT) в 

Університеті Індіани – Університет Пердью Індіанаполіс 
Роки семестри  Навчальні предмети одиниці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 семестр 
(осінь) 

P510 Clinical Integration I / Клінічна інтеграція I 1 

Р511 Clinical Decision Making & Professionalism / 
Професійні клінічні рішення   

2 

P513 Functional Anatomy & Clinical Biomechanics / 
Функціональна анатомія і клінічна біомеханіка 

5 

P515 Introduction to Physical Therapy Examination & 
Interventions I / Вступ до фізичної терапії та 
експертизи втручання I 

3 

D850 Human Structure / Будова людини 8 

 
2 семестр 
(весна) 
 

P520 Clinical Integration II/Клінічна інтеграція ІІ 1 

P526 Introduction to Physical Therapy Examination & 
Interventions II / Вступ до фізичної терапії та 
експертиза втручання I 

5 
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P531 Clinical Physiology, Pathophysiology & Pharmacology I / 
Клінічна фізіологія, патофізіологія та фармакологія I 

5 

P534 Introduction to Motor Sciences / Вступ до науки про 
рухи 

2 

Р646 Introduction to Therapeutic Interventions / Вступ до 
терапевтичного втручання 

4 

3 семестр 
(літо, перші 
6 тижнів) 

Р599 Clinical Education I / Клінічна освіта І 
 

3 

4 семестр 
(літо, другі 5 
тижнів) 

P514 Critical Inquiry I / Критичний запит I 2 

Разом за рік        41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
5 семестр 
(осінь) 
 
 
 

P533 Lifespan Motor Development & Motor Control / 
Розробка та управління рухами людини 

2 

P535 Clinical Physiology, Pathophysiology & 
Pharmacology II / Клінічна фізіологія, 
патофізіологія та фармакологія I 

5 

P643 Psychosocial Dimensions of Physical Therapy 
Practice / Психосоціологічні основи 
фізіотерапевтичної практики 

2 

P645 Evidence Based Critical Inquiry II / Доказовість 
критичного дослідження II 

2 

D852 Clinical Neurology / Клінічна неврологія 5 

 
 
 
 
6 семестр 
(весна) 
 

P524 Cardiopulmonary Practice Patterns / Моделі 
кардіопульмонологічної практики  

3 

P541 Musculoskeletal Practice Patterns / Моделі 
практики опорно-рухового апарату I  

4 

P610 Clinical Education III / Клінічна освіта III  2 

P641 Neurorehabilitation I /Нейрореабілітація I  4 

P650 Integumentary Practice Patterns / Моделі практики 
покривних тканин людини  

2 

Р680 Health Promotion and Community Outreach / 
Пропаганда здорового способу життя суспільства 

2 

7 семестр 
(літо, другі6 
тижнів) 

P532 Legal & Ethical Issues in Physical Therapy / Правові і 
етичні проблеми у фізичній терапії 

2 

P695 Clinical Education II / Клінічна освіта II (6 тижнів) 3 

Разом за рік      38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
8 семестр 
(осінь) 
 

P622 Musculoskeletal Practice Patterns II / Моделі 
практики опорно-рухового апарату IІ 

4 

P642 Neurorehabilitation II / Нейрореабілітація IІ 4 

P660 Selected Topics in Physical Therapy / Теми з 
фізичної терапії за вибором 

3 

P661 Prosthetic & Orthotic Interventions / Протезування 
і ортопедичні втручання 

2 

P664 Administration & Management of Physical Therapy 
Services / Адміністрування та управління 
послугами фізичної терапії  

3 
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9 семестр 
(весна) 

P696 Clinical Education III (10 weeks) / Клінічна освіта III 
(10 тижнів) 

5 

P697 P697 Clinical Education IV (8 weeks) Клінічна освіта 
IV (8 тижнів) 

4 

P675 Capstone Seminar / Курсовий семінар 1 

P685 Topics in Sports Rehabilitation for Athletes / 
Спортивна реабілітація атлетів 

1 

P685 Instrumented Assisted Soft Tissue Mobilization / 
Інструмент для мобілізації м’яких тканин 

1 

P699 Clinical Specialty Experience / Досвід клінічної 
спеціалізації 

1 

Разом за рік           29 

Разом за програмою    108 
 

Навчальна програма підготовки доктора фізичної терапії в 
Університеті Індіани – Університет Пердью Індіанаполіс містить у собі 
фундаментальні, клінічні та прикладні дисципліни, які формують сукупність 
знань і практичних навичок з фізичної терапії і спираються на п’ять 
основних напрямів: вирішення проблем, критичне прийняття рішень, 
проходження фізіотерапевтичної практики, діяльність у межах функцій 
охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища, урахування 
індивідуально-орієнтованого підходу у прийнятті клінічних рішень.  

Аналіз навчальної програми підготовки доктора фізичної терапії у 
вищезазначеному університеті показав, що на вивчення фундаментальних 
дисциплін відводиться 22 % від загальної кількості кредитів, дисципліни 
клінічної професійної підготовки складають 50 %, прикладні дисципліни 
складають 11 %, клінічна освіта (практика) складає 17 % і триває 34 тижня.  

Програма підготовки доктора фізичної терапії в Південно-
Каліфорнійському університеті є однією з провідних у США. Навчальна 
програма підготовки докторів фізичної терапії Південно-Каліфорнійського 
університету розрахована на три роки навчання (9 семестрів) і має 115 
модулів [7]. Студенти першого курсу вивчають такі дисципліни осіннього 
семестру: «Докази фізіотерапевтичної практики» (2), «Анатомія кістково-
м’язової системи» (4), «Фізіологічні системи» (3), «Основи управління 
пацієнтами» (4), «Механіка ходьби людини» (2), «Клінічна візуалізація» (3). 
Весняний семестр першого року навчання містить такі дисципліни: 
«Лікувальна фізична культура» (3), «Аналітична анатомія» (3), «Клінічна 
біомеханіка» (3), «Захворювання опорно-рухового апарату» (3), «Докази 
фізіо-психотерапевтичної практики» (2), «Клінічне управління кістково-
м’язовою дисфункцією» (5), «Клінічна практика» (1; 2 тижні). Літній 
семестр першого курсу містить три дисципліни, а саме «Принципи 
захворювань» (2), «Спеціальні теми з ЛФК» (2), «Терапевтичне 
застосування фізичних чинників» (2), «Клінічна практика» (3; 6 тижнів). 
Разом за рік – 46 модулів. Після першого року навчання студенти обирають 
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напрями здійснення фізіотерапевтичної допомоги, а саме при внутрішніх 
або ортопедичних захворюваннях. У результаті студенти розподіляються 
до клінічних центрів, де вони працюють з пацієнтами, які мають 
захворювання внутрішніх органів або ортопедичні проблеми. 

Другий рік навчальної програми містить такі дисципліни: 
«Нейроанатомія» (3), «Патологія серцево-легеневої системи» (4), 
«Фармакологія» (1), «Клінічна фізіологія фізичних вправ» (4), «Клінічне 
управління кардіопульмонологічними дисфункціями» (3), «Клінічна 
практика» (2; двічі по 2 тижні), «Докази фізіо-психотерапевтичної практики» 
(2), «Невропатологія» (3), «Фундаментальна неврологія» (4), «Клінічне 
управління неврологічною дисфункцією» (5), «Клінічна електрогідравлічна 
фізіологія» (3), «Клінічна візуалізація і диференціальна діагностика у фізичній 
терапії» (3), «Управління рухами людини» (3), «Клінічна практика» (3; 6 
тижнів). Разом за рік – 45 модулів. Після другого року навчання студент має 
бути готовим до оцінки, лікування та довготривалої реабілітації пацієнтів із 
чисельними медичними проблемами, кардіопульмонологічними і 
неврологічними дисфункціями, вміти надавати невідкладну медичну 
допомогу в гострому реабілітаційному періоді. 

Третій рік навчання містить дві 16-тижневі практики (13 модулів) та 
декілька навчальних дисциплін (разом 24 модуля), а саме: «Комплексне 
управління верхніми і нижніми кінцівками» (3), «Комплексне управління 
розладами осьової системи скелета і пов’язаними з ними рухами» (3), 
«Семінар з питань управління пацієнтом» (5). Після успішного виконання 
наукових і клінічних завдань випускникам видається диплом доктора 
фізичної терапії. 

Аналіз навчальної програми підготовки доктора фізичної терапії в 
Південно-Каліфорнійському університеті показав, що фундаментальні 
дисципліни становлять 30 % загального змісту, дисципліни клінічної 
професійної підготовки – 42 %, на прикладні дисципліни відводиться 9 %. 
Клінічна практика складає 19 % загальної кількості модулів навчальної 
програми, триває 50 тижнів і проходить на умовах повного та неповного 
робочого часу. Клінічна практика спрямована на поліпшення вмінь та 
навичок: практичного та клінічного мислення практиканта, розпізнавання 
моделей клінічних ситуацій, застосування диференціальної діагностики, 
постановки цілей та прогнозування, розробки плану лікування, 
комплексного управління пацієнтом та міжпрофесійну комунікацію.  

Розглянемо професійну підготовку докторів фізичної терапії у 
Мерсер університеті (Mercer University), який визнаний кращим серед 
загальноосвітніх університетів на півдні США. До його складу входить 12 
шкіл і коледжів. Згідно з рейтингом Princeton Review за 2013 рік, Мерсер 
університет увійшов до 15 % кращих коледжів і університетів США. 
Підготовка докторів фізичної терапії в цьому закладі відбувається на базі 
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коледжу медичних професій (College of Health Professions) кампусу в 
Атланті (штат Джорджія).  

Навчальна програма підготовки докторів фізичної терапії побудована 
на комплексній традиційній моделі, яка забезпечує міцну основу у 
вивченні фундаментальних, прикладних і професійних курсів фізичної 
терапії, триває три роки (8 семестрів) і становить 135 кредитних годин [5]. 

До осіннього семестру першого року навчання входять такі 
дисципліни: «Аналітична анатомія І» (4), «Прикладна анатомія I» (2), 
«Професійна розробка: зв’язок професії з поведінкою» (3), «Дослідження I: 
доказова практика» (3), «Пропаганда здорового способу життя протягом 
усього життя» (3), «Сервіс-навчання I» (1), «Фармакологія і патофізіологічні 
системи» (3). Дисципліни весняного семестру: «Аналітична анатомія II» (4), 
«Прикладна анатомія II» (2), «Супровід пацієнтів/клієнтів при серцево-
судинних і легеневих захворюваннях» (3), «Клінічне обстеження і 
втручання I» (4), «Клінічний досвід I» (1), «Основи опорно-рухової системи» 
(3), «Неврологія» (3). Дисципліни літнього семестру: «Наука про рухи» (4), 
«Методи оцінки ІІ» (2), «Психосоціологічні міркування в управлінні 
пацієнтом/клієнтом» (3), «Супровід пацієнтів/клієнтів при ушкодженнях 
покривних тканин» (2), «Клінічне обстеження і втручання II» (4), «Сервіс-
навчання II» (1), «Диференціальна діагностика» (1). Разом за навчальний 
рік 56 кредитних годин.  

Студенти другого року навчання вивчають такі дисципліни: осіннього 
семестру – «Дослідження III: критичні запит і оцінка» (2), «Геріатричні 
міркування в управлінні пацієнтом/клієнтом» (3), «Супровід 
пацієнтів/клієнтів при ушкодженнях опорно-рухового апарату І» (3), 
«Втручання в нейром’язовоскелетні проблеми пацієнтів/клієнтів І» (4), 
«Клінічний досвід II» (1), «Супровід пацієнтів/клієнтів з проблемами 
нейром’язової системи I (3), «Втручання у нейром’язовоскелетні проблеми 
пацієнтів/клієнтів II: протезування та ортопедія» (2). Дисципліни весняного 
семестру: «Професійний розвиток II: система охорони здоров’я та політика 
догляду» (2), «Дослідження IV: інтенсивні дослідження» (2), «Педіатричні 
міркування в управлінні пацієнтом/клієнтом» (4), «Супровід 
пацієнтів/клієнтів при ушкодженнях опорно-рухового апарату II» (3), 
«Втручання в нейром’язовоскелетні проблеми пацієнтів/клієнтів III» (4), 
«Сервіс-навчання» III (1), «Супровід пацієнтів/клієнтів з проблемами 
нейром’язової системи I» (3). «Клінічна ординатура I» (12; 12 тижнів). 
Разом за навчальний рік – 49 кредитних годин.  

Студенти третього року навчання вивчають такі дисципліни: 
осіннього семестру – «Професійний розвиток III: управління» (2), 
«Дослідження V: переклад» (1), «Клінічна ординатура II» (12; 12 тижнів). 
Останній весняний семестр міститьнаступні дисципліни: «Професійний 
розвиток IV: лідерство» (2), «Загальний огляд» (1), «Клінічна ординатура 
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III» (12; 12 тижнів). Разом за навчальний рік – 30 кредитних годин. Разом за 
три роки навчання – 135 кредитних годин. 

Аналіз навчального плану підготовки доктора фізичної терапії в 
Мерсер університеті показав, що на вивчення фундаментальних дисциплін 
відводиться 20 % від загальної кількості навчальних годин, дисципліни 
клінічної професійної підготовки складають 43 %, прикладні дисципліни 
складають 10 %, клінічна ординатура (практика) складає 27 %, тривалістю 
36 тижнів. 

Випускники програми доктора фізичної терапії Мерсер університету 
повинні забезпечувати ефективний і дієвий довготривалий догляд за 
пацієнтами різних груп населення, проявляти клінічне мислення у 
вирішенні проблем і наданні обґрунтованих практичних рекомендацій у 
всіх аспектах допомоги пацієнтам, дотримуватися професійних та етичних 
норм поведінки, законів, принципів управління, що регулюють практику 
фізичної терапії відповідно до вимог Американської асоціації фізичних 
терапевтів (APTA). Фізичний терапевт повинен брати активну участь у 
формуванні здорового суспільства, виступати за зміцнення здоров’я 
населення, формування здорового способу життя людини. Протягом усієї 
професійної діяльності фізіотерапевти повинні вдосконалюватися у сфері 
наукових розробок, наданні якісної медичної допомоги, реабілітаційних 
послуг та ефективно співпрацювати в якості членів і лідерів міжпрофесійної 
команди, орієнтованої на допомогу пацієнтам. 

Фізичні терапевти у США є частиною медичної команди, яка має 
ортопедів, стоматологів та інших лікарів, фахівців з працетерапії, медичних 
сестер з реабілітації, психологів, соціальних працівників, дефектологів і 
аудіологів. Фізичні терапевти проводять обстеження пацієнтів, визначають 
реабілітаційний прогноз, виявляють проблеми стану здоров’я, підбирають 
засоби фізичної терапії, планують і здійснюють заходи, коригують план 
лікування відповідно до стану пацієнта, упроваджують програми 
профілактики й оздоровлення, а також проводять консультації, навчання, 
реабілітаційний догляд у домашніх умовах, науково-дослідну і 
адміністративну роботу. Фізіотерапевти проводять оцінку рухових 
здібностей пацієнтів, визначають силу м’язів, витривалість, функціональну 
здатність систем організму (серцево-судинної, дихальної, опорно-рухової 
тощо), а також забезпечують діяльність щодо покращення й постійної 
профілактики здоров’я пацієнтів. Фізіотерапевти проводять оцінку 
працездатності спортсменів, обстеження і лікування спортивних травм, 
рекомендують спеціальне обладнання для зниження травматизму, а також 
розробляють фітнес-програми для всіх вікових груп населення. Після 
встановлення діагнозу і визначення реабілітаційного прогнозу, фізичні 
терапевти застосовують вправи, мобілізацію суглобів, тренування серцево-
судинної системи на витривалість, лікувальний масаж, електро-лікувальні 
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прилади, навчають пересуванню, а також надають консультації з питань 
функціональної діяльності, релаксації і профілактики стану здоров’я. 

Основними захворюваннями функціональних систем організму, де 
необхідна кваліфікована допомога фізичного терапевта, є травми м’яких 
тканин, болі у спині та шиї, остеопороз, до і післяопераційні стани, артрит, 
мозковий інсульт, черепно-мозкова травма, пошкодження спинного мозку, 
хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, пошкодження периферичних 
нервів, церебральний параліч, серцева недостатність, емфізема легень, 
хронічна обструктивна хвороба легень, захворювання периферичних 
судин, опіки, рани й виразки, спортивні травми тощо.  

Фізичні терапевти у США здійснюють свою професійну діяльність в 
умовах таких установ: лікарнень, приватних офісів, центрів реабілітації, 
центрів здоров’я за місцем проживання, будинків для людей похилого 
віку, корпоративних або промислових центрів здоров’я, спортивних 
комплексів, науково-дослідних установ, дитячих центрів, шкіл, коледжів та 
університетів. Як правило, всі фізичні терапевти мають ліцензію на 
практику та є членами Американської асоціації фізичної терапії. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
особливістю професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної терапії у 
Сполучених Штатах Америки є систематична підготовка фахівців для галузі 
охорони здоров’я, яка проводиться з 1920 року. Встановлено, що 
підготовка кадрів з фізичної терапії ведеться в коледжах і університетах 
США. З 2001 року Американська асоціація фізичної терапії запропонувала 
нову систему підготовки доктора з фізичної терапії як початкового рівня 
освіти для здійснення професійної діяльності. У зв’язку з цим з 2002 року у 
США припинилася підготовка бакалаврів з фізичної терапії і більшість 
університетів відмовилися від магістерських програм з даної спеціальності. 
Програма підготовки доктора фізичної терапії у США складається з трьох 
років денного навчання, що становить 8–9 семестрів, і клінічної практики. 
Студенти вивчають суспільні, соціальні, економічні, фінансові, управлінські 
та спеціальні дисципліни. До  спеціальних дисциплін входять: вступ до 
терапевтичного втручання, нейрореабілітація, спортивна реабілітація, 
терапевтичне застосування фізичних чинників, лікувальна фізкультура, 
управління рухами людини, супровід пацієнтів при ушкодженнях опорно-
рухового апарату, моделі кардіопульмонологічної практики, протезування і 
ортопедичні втручання тощо. Аналіз навчальних програм підготовки 
доктора фізичної терапії в університетах США показав, що на вивчення 
фундаментальних дисциплін відводиться 20–30 % загального обсягу годин, 
дисципліни клінічної професійної підготовки складають 40–50 %, прикладні 
дисципліни складають 6–11 %, клінічна освіта (практика) складає 17–27 % і 
триває від 34 до 50 тижнів на умовах повного або неповного робочого 
часу. Клінічна практика спрямована на поліпшення навичок практичного та 
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клінічного мислення, застосування диференціальної діагностики, 
прогнозування, розробки реабілітаційних програм та комплексного 
управління пацієнтом. Після успішного завершення студенти отримують 
ступень доктора фізичної терапії. Як правило, всі фізичні терапевти мають 
ліцензію на практику та є членами Американської асоціації фізичної терапії. 

У перспективі планується висвітлення досвіду професійної підготовки 
майбутніх фахівців з фізичної терапії в університетах Австралії. 
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РЕЗЮМЕ 
Лянной Ю. О. Анализ опыта профессиональной подготовки физических 

терапевтов в ведущих университетах США.  
В статье осуществлен анализ профессиональной подготовки докторов 

физической терапии (doctor of physical therapy) в университетах США, рассмотрены 
учебные программы подготовки докторов физической терапии в Государственном 
университете г. Янгстаун (Youngstown State University), Университете Индианы – 
Университет Пердью Индианаполис (Indiana University – Purdue University Indianapolis) 
Южно-Калифорнийском университете (University of Southern California) и Мерсер 
университете (Mercer University). Указаны сроки обучения и количество кредитов на 
подготовку докторов физической терапии как начального уровня образования для 
осуществления профессиональной деятельности. Определены учреждения для 
работы физических терапевтов в США и контингент пациентов, которым 
оказывается квалифицированная помощь физического терапевта. 
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Ключевые слова: профессиональная подготовка, доктор физической терапии, 
учебные программы, университеты США.  

SUMMARY 
Liannoi Y. The analysis of experience of the physical therapists professional training 

at leading universities in the USA.  
In the article the training of doctors of physical therapy in the USA universities is 

analyzed, the curriculums of training doctors of physical therapy at the Youngstown State 
University, Indiana University – Purdue University Indianapolis, University of Southern 
California and Mercer University are reviewed.  

It is stressed that the peculiarity of professional training of future specialists in physical 
therapy in the USA is the systematic training of specialists for the healthcare industry, which has 
been held since 1920. It is established that training in physical therapy is conducted in colleges 
and universities. Since 2001 the American physical therapy Association has proposed a new 
system of preparation of doctors of physical therapy as an entry-level education for the exercise 
of professional activities. In this regard, in 2002 the USA ceased bachelors training in physical 
therapy and most universities refused from master’s programs in this specialty. 

The training programs of a doctor of physical therapy as a primary education level for 
implementation of professional activity consists of three years of full-time study, which is 8–9 
semesters and clinical practice. Students study public, social, economic, financial, 
administrative and special disciplines. The analysis of educational programs of training a 
doctor of physical therapy in the United States universities showed that the study of 
fundamental disciplines is given 20–30 % of the total number of hours, disciplines of clinical 
professional training consists of 40–50 %, applied disciplines constitute 6–11 %, clinical 
education (practice) is 17–27 % and lasts 34 to 50 weeks on full or part-time. 

Clinical practice is aimed at improving practical skills and clinical thinking, use of 
differential diagnosis, predicting, elaboration of rehabilitation programs and integrated 
management of the patient. 

After successful completion, students receive a doctorate in physical therapy. 
As a rule, all physical therapists are licensed to practice and are members of the 

American Association of Physical Therapy. It is determined the institutions for working of the 
physical therapists in the USA and a contingent of patients, which receive skilled care of 
physical therapist. 

Key words: professional training, doctor of physical therapy, training programs, US 
universities. 

 
УДК 371.214.41 

О. А. Томенко, Д. О. Мазний 
Сумський державний педагогічний  

університет імені А. С. Макаренка 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В 
КОЛЕДЖАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ США 

 

Мета – на основі аналізу літературних джерел визначити особливості 
викладання та ступінь ефективності програм з фізичного виховання для вищих 
навчальних закладів США в залежності від їх змісту. Методи дослідження: аналіз 
наукових праць, документальних матеріалів, порівняння, узагальнення, 
систематизація фактичного матеріалу. Характерною особливістю викладання 
програм з фізичного виховання для студентів США є застосування трьох їх 
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різновидів: спортивно орієнтованих; спрямованих на засвоєння концептуальних 
теоретичних знань, необхідних для формування мотивів та інтересів до ведення 
здорового способу життя; програм змішаного типу. Найбільш ефективним є 
останній різновид – концептуальна інформація про переваги фізичної активності та 
здоров’я в поєднанні з практичною фізкультурною діяльністю.   

Ключові  слова: фізичне виховання, США, спортивно орієнтовані програми, 
оздоровче спрямування, університети, коледжі, студенти. 

 

Постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень. Перебудова 
сфери вищої освіти з переходом на європейські стандарти, де обов’язкове 
фізичне виховання як предмет фактично відсутнє, призводить до 
переосмислення його значення в напрямі, насамперед, оздоровчого 
спрямування, профілактики шкідливих звичок, правильного харчування, 
формування в молодої людини практичних навичок дотримання 
оптимального режиму рухової активності. У цьому контексті актуальним є 
вивчення зарубіжного досвіду (зокрема коледжів та університетів США), що 
може стати поштовхом для вдосконалення  функціонування системи 
фізичного виховання взагалі. Передові розробки в цьому напрямі мають  
науковці з США – D. Siedentop, M. Nelson, B. Strand, J. Egeberg [10; 11], тому 
саме особливості та сучасні тенденції викладання програм з фізичного 
виховання різного змісту в сфері вищої освіти в даній країні ми вважаємо за 
необхідне узагальнити й проаналізувати.  

Забезпечення рухової активності є одним із пріоритетних завдань 
фізичного виховання в США, інструментом процесу соціальної адаптації. 
Близько 70 % вищих навчальних закладів США мають обов’язкові програми 
або курси з рухової активності [10; 12 та ін.]. У спеціальній американській 
літературі достатньо глибоко вивчена проблема викладання фізичного 
виховання в коледжах та університетах [9; 11], проте згадані вище роботи не 
повністю відображають сучасні тенденції й особливості щодо фізичного 
виховання студентської молоді в США, що свідчить про актуальність 
проблеми нашого дослідження. 

Мета статті: на основі аналізу літературних джерел визначити 
особливості викладання та ступінь ефективності програм з фізичного 
виховання для вищих навчальних закладів США в залежності від їх змісту. 

У роботі нами використані такі методи дослідження: порівняльний і 
науково-теоретичний аналіз наукових праць, державних програм, 
присвячених розвитку вищої освіти в США, порівняння, узагальнення, 
систематизація фактичного матеріалу й теоретичний аналіз для виявлення 
особливостей теорії і практики фізичного виховання студентів у США. 

Виклад основного матеріалу. За даними Американської асоціації 
здоров’я студентів коледжів, поширеність ожиріння серед 18–24-річних 
неухильно збільшилася, а надмірну вагу мають близько 25 % з них і майже 
20 % цієї вікової групи задовольняють критеріям ожиріння. Ураховуючи, що 
більшість молодих американських людей навчаються в коледжах та 
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університетах, заклад вищої освіти є досить зручним місцем для 
запровадження програм по зміцненню здоров’я [2; 5].  

Програмування фізичного виховання є одним із заходів, що викорис-
товується для запобігання та зниження ожиріння в дітей, підлітків і дорослих. 
Фізичне виховання викладається в початкових, середніх і вищих навчальних 
закладах і, хоча більшість закладів пропонують курси фізичного виховання, 
його вплив на здоров’я студентів недостатньо представлений у літературі в 
порівнянні з дітьми та підлітками. Дослідники вказують на переваги для здо-
ров’я, які пов’язані з заняттями з фізичного вихованнядля студентів, і стверд-
жують, що більший ефект вони мають у коледжах, ніж в університетах [12]. 

У контексті програмування фізичного виховання у вищій освіті США слід 
зазначити, що існує різниця в ефективності його результатів залежно від 
змісту. Як правило, пропонується три різновиди програм: перший – 
спортивно орієнтований, спрямований на здобуття рухових навичок у таких 
видах, як теніс, аеробіка, боротьба тощо з паралельним розвитком рухових 
якостей; другий – спрямований на засвоєння концептуальних теоретичних 
знань, необхідних для формування мотивів та інтересів до ведення здорово-
го способу життя, і включає в себе лекції про користь для здоров’я регулярної 
фізичної активності та здорового харчування; третій – змішаного типу.  

Вивчення історії курсів фізичного виховання в коледжах та 
університетах дає змогу більш якісно розробляти зміст нових програм. Перші 
спортивноорієнтовані програми з фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах США було запроваджено в 1860 році С. Хітчоком в Амхерст-коледжі 
[12]. Такі програми набули найбільшого поширення (до 94 %) у коледжах і 
університетах США в 1972 році. До 2000 року більшість студентів вищих 
навчальних закладів у Сполучених Штатах повинні були пройти принаймні 
один курс фізичної активності до завершення університету. 

До 1970-х років спортивно орієнтовані програми складали більшість 
курсів фізичного виховання в сфері вищої освіти, однак до 1978 р. уже 
більшість коледжів увели здоров’яспрямовані програми, і в 1990 році вони 
становили 52 % усіх курсів з фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах, а спортивно орієнтовані – лише 33 % [1]. Порівняння наслідків 
реалізації спортивно орієнтованих та оздоровчих програм було проведене 
D. Siedentop зі співавторами [11]. У літературі існує протиріччя в оцінці 
спортивно орієнтованих та оздоровчих програм для студентів коледжів і 
університетів і, крім того, жодне дослідження не розглянуло результати, 
пов’язані з їх комбінацією. 

Обидва види програм можна визнати такими, що дають позитивні 
результати щодо здоров’я, але більшість дослідників указують на більш 
високі віддалені результати оздоровчих програм у порівнянні зі спортивно 
орієнтованими. Т. Adams та Р. Brynteson [1] досліджували ефекти обох типів 
програм на формування навичок здорового способу життя й ставлення до 
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власного здоров’я  серед випускників коледжів (793 з них проходили 
спортивно орієнтовані курси, і 413 – оздоровчі). У результаті випускники, які 
брали участь в оздоровчій програмі, відзначали вищу її ефективність. Крім 
того, у цій групі були також більш фізично активні в порівнянні з групою 
спортивного спрямування, а свідоме розуміння переваг фізичних вправ 
збільшувало фізичну активність.  

За даними американських фахівців [9], більшість молодих людей 
нерегулярно залучені до рухової активності, незважаючи на велику кількість 
досліджень, які вказують на їх користь для здоров’я й якості життя. Доведено, 
що одних знань про переваги вправ не достатньо, щоб мотивувати більшість 
молодих людей розпочати тренуватися, наголошуючи на необхідності 
врахування сталих звичок поведінки студентів. Курс по зміцненню здоров’я 
на базі коледжу повинен потенційно включати в себе всі важелі впливу на 
показники зміни поведінки. Серед теорій, що пояснюють як формується 
поведінка, найбільш релевантною є екологічна модель.  

Дослідження показують, що спортивно орієнтовані та оздоровчі 
програми  пропонуються приблизно в 89 % закладів із 4-річним навчанням 
і 82 % з 2-річним [12]. Ці дані узгоджені з цілями проекту «Здоровий 
кампус» (2010 і 2020) [2], але тільки одна третина з них супроводжується 
самооцінкою студентами або зовнішніми оцінювачами [4]. 

F.Treiber зі співавторами [13] представили дані, які вказують, що і 
юнаки, і дівчата частіше беруть участь у фізкультурно-оздоровчих заходах за 
умови підтримки з боку однолітків, які складають малі за чисельністю групи, 
що говорить про значний ступінь комфортності такого роду груп. До спосте-
режень, проведених під час цього дослідження, були залучені студенти, що 
мають намір стати більш активними в конкретних формах рухової активності, 
таких, як піша ходьба, заняття  волейболом, туризм та інші. 

За даними К. Gruber [6], на ступінь залучення до рухової активності, 
окрім розмірів груп, можуть суттєво впливати взаємовідносини між її 
членами. Так, великі групи й відсутність зв’язків усередині них, порівняно з 
меншими, мають більшу тенденцію до прояву неадекватних форм поведінки, 
пов’язаної зі збереженням здоров’я, включаючи фізичну активність. 
Відповідно менші групи можуть бути більш зручними в контексті впливу на 
спосіб життя молодих людей і ставлення до власного здоров’я. 

L. Berkman та I. Kawachi [3] зазначили, що структура студентського 
колективу також впливає на можливості для фізичної активності. Формування 
невеликої групи, що функціонує спільно з метою зміцнення здоров’я, має 
потенціал для збільшення ресурсів і можливостей, і мінімізації бар’єрів, які 
заважають. Надання концептуальної інформації з додаванням конкретної 
стратегії підвищення рухової активності в межах програми, за якою 
займаються, можуть забезпечити більш відчутні переваги, що виражаються в 
зміні малорухомого способу життя. Одним із методичних прийомів для 
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реалізації такої стратегії є організація спільних виїздів на короткі відстані від 
університетського містечка. Група спільно користується автомобілем для 
місцевого туризму та кращої орієнтації в соціумі, потенційно усуваючи 
бар’єри, пов’язані з оздоровчим тренуванням. Крім того, для ефективної 
комунікації в процесі фізичного виховання в межах потоку студентів слід 
уникати перенаповнення груп, мінливості контингенту, переобтяження 
лекційним матеріалом, виходячи з тих позицій, що під час лекції відсутня 
міжособистісна комунікація в системі «студент–студент». 

У результаті обстеження більш ніж 600 студентів науковцями [7] 
виявлено, що досягнення оптимального здоров’я та фізичного стану 
відбувається за рахунок виконання фізичних вправ, які покращують 
зовнішній вигляд і психічне здоров’я.  Ураховуючи вищезгадані результати, 
слід зазначити, що концептуальна інформація про переваги фізичної 
активності та здоров’я в поєднанні з практичною фізкультурною діяльністю 
може більш ефективно сприяти зміцненню здоров’я та фізичного стану 
молодих людей, ніж програми спортивно орієнтованого спрямування в 
чистому вигляді.  Крім того, студенти навчаються в такому випадку 
ефективніше, шукаючи інформацію про здоров’я й фітнес.  

Опитування Американською асоціацією охорони здоров’я коледжів 
80000 студентів у 106 коледжах виявили, що фізична активність і фітнес посіли 
третє рангове місце серед інформації стосовно здоров’я та безпеки, яку 
бажають отримати студенти, а наркотики й попередження насильницьких дій 
сексуального характеру посіли друге та перше місця. У них існує явна потреба 
в інформації та послугах, пов’язаних зі здоров’ям і фітнесом у коледжах. Ці 
висновки та спостереження збігаються з даними дослідників, які стверд-
жують, що програми й курси зі здоров’язбереження повинні мати достатнє 
інформаційне забезпечення в коледжах (університетських кампусах) [2].  

Вивчаючи програми зі здоров’язбереження в системі вищої освіти, 
Т. Адамсзі співавторами [1] мали за мету визначити найтиповіші їх прояви 
для управління програмами з реалізації здорового способу життя 
(зміцнення здоров’я). Інші науковці [8] в результаті опитування більше 
5000 студентів виявили, що різноманітність у програмуванні призводить до 
високого ступеня задоволеності студентів фізичним вихованням. 

Для реалізації потреби у веденні здорового способу життя студентів 
коледжів було розроблено програму «Здоровий кампусу – 2010» [2], 
авторами якої було намічено 87 сукупних цільових орієнтирів. У результаті 
тільки 6 % з них було перевиконано, 37 % досягнуто, по 10 % не було зрушень, 
а 43 % погіршилися. Загальні результати проекту показали, що 23 % студентів 
коледжу чоловічої та жіночої статі займаються фізичною діяльністю високої 
інтенсивності, а 22,6 % чоловіків і 41,3 % жінок не займаються активною 
фізичною діяльністю. Крім того, менше 50 % студентів коледжу отримують 
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рекомендовану частоту й тривалість фізичної активності, а 32,4 % з опитаних 
студентів мають надлишкову вагу або страждають ожирінням. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. На основі аналізу літературних джерел встановлено, що 

актуальною залишається проблема вивчення досвіду організації фізичного 
виховання для вищих навчальних закладів США й формування їх змісту. 
Різні аспекти викладання та ступінь ефективності програм з фізичного 
виховання D.Siedentop, M. Nelson, B. Strand, J. Egeberg та інші. 

2. Характерною особливістю викладання програм з фізичного 
виховання для вищих навчальних закладів США є різниця в ефективності її 
результатів залежно від змісту. Застосовується три різновиди програм: 
спортивно орієнтовані; спрямовані на засвоєння концептуальних теоретичних 
знань, необхідних для формування мотивів та інтересів до ведення 
здорового способу життя; програми змішаного типу, які є поєднанням 
перших двох. Саме останній різновид –концептуальна інформація про 
переваги фізичної активності для здоров’я в поєднанні з практичною 
фізкультурною діяльністю більш ефективно сприяє зміцненню здоров’я та 
фізичного стану молодих людей, ніж програми спортивно орієнтованого 
спрямування в чистому вигляді.   

3. Порівняння наслідків реалізації спортивно орієнтованих та 
оздоровчих програм було проведене низкою авторів, але жодне 
дослідження не розглянуло результати, пов’язані з їх комбінацією. Обидва 
види програм можна визнати такими, що дають позитивні результати щодо 
здоров’я, але більшість дослідників указують на більш високі віддалені 
результати в оздоровчих програмах у порівнянні зі спортивно орієнтованими. 
Серед інформації стосовно здоров’я та безпеки, яку бажають отримати 
студенти, фізична активність і фітнес посіли третє рангове місце. 

Перспективними є подальші дослідження, які пов’язані з 
удосконаленням системи фізичного виховання студентів в Україні на основі 
вивчення досвіду США. 
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РЕЗЮМЕ 
Томенко А., Mазной Д. Особенности и эффективность программ по 

физическому воспитанию в колледжах и университетах Соединенных Штатов Америки.  
Цель статьи заключается в том, чтобы на основе анализа литературы 

определить особенности преподавания и степень эффективности физического 
воспитания в высших учебных заведениях Соединенных Штатов Америки в 
зависимости от их содержания. Методы исследования: сравнительный и 
теоретический аналіз научных работ, государственных программ, посвященных 
развитию высшего образования в Соединенных Штатах, сравнение, обобщение, 
систематизация для выявления особенностей теории и практики физического 
воспитания студентов Соединенных Штатов Америки.  

Результаты. Характерной особенностью преподавания физического воспитания 
в высших учебных заведениях США является разница в эффективности ее результатов 
в зависимости от их содержания. Применяются три типа программ: спортивно 
ориентированные; направленные на усвоение концептуальних теоретических знаний, 
необходимых для формирования мотивов и интересов к ведению здорового образа 
жизни; программы сметанного типа, которые являеются комбинацией первых двух. 
Именно концептуальная информация о пользе физической активности в сочетании с 
практической физкультурной деятельностью позволяет болем эффективно влиять на 
здоровье и физическое состояние молодых людей, чем спортивно ориентированные 
программы в чистом виде, так как дают болем высокие отдаленные результаты в 
виде сформированных мотивов и интересов к занятиям двигательной активностью. 
Среди информации о здоровье, которой интересуются студенты в США, физическая 
активность и фитнесс занимает трете ранговое место. 

Ключевые слова: физическое воспитание, Соединенные Штаты Америки, 
спортивно-ориентированные программы, оздоровительная направленность, 
студенты. 
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SUMMARY 
Tomenko O., Maznyi D. The Features and Effectiveness of Physical Education 

Programs in Colleges and Universities of the USA. 
The purpose of the article is to determine the characteristics of teaching and degree 

of efficiency of physical education in the US higher education institutions, depending on their 
content based on literature analysis. Research methods: the comparative and theoretical 
analysis of scientific publications, government programs dedicated to the development of 
higher education in the United States, comparison, generalization and systematization to 
identify the features of the theory and practice of physical education of US students. 

Results. According to the American specialists, the majority of young people do not 
involve in motor activity regularly, despite the large number of studies that indicate its health 
benefits and quality of life. It is proved that some knowledge about the benefits of exercise is not 
enough to motivate most young people to start training, emphasizing the need to incorporate 
well-established habits of students’ behavior. Course for health promotion on the basis of the 
College should potentially include all the levers of influence on indicators of behavior change. 
Among the theories that explain how the behavior forms, the most relevant is the ecological 
model. A characteristic peculiarity of teaching physical education in higher education institutions 
of the United States is a difference in the effectiveness of its results, depending on their content. 
There are three types of programs: sports-oriented programs; programs aimed at the 
assimilation of the conceptual theoretical knowledge required for the formation of the motives 
and interests of a healthy lifestyle; mixed type programs that are a combination of the first two. 
Exactly conceptual information about the benefits of physical activity combined with practical 
sports activity allows for a more effective impact on the health and physical condition of young 
people than sports oriented programs in pure form as they give higher long-term outcomes in the 
form of shaped motives and interests to employment by physical activity. Among the 
information about health which is interesting to the students in the USA, physical activity and 
fitness take the third rank place. The perspective directions of further research are related to 
the improvement of the system of physical education of students in Ukraine on the basis of 
studying the experience of the United States. 

Key words: physical education, USA, sports-oriented programs, health improving 
directionality, students. 
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Комунальний заклад  
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НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА РЕГІОНУ ЯК 
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ 

ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Естетичне виховання та формування художньо-естетичного смаку має 
велике значення як для особистісного розвитку, так і для зміцнення ролі естетичних 
цінностей  носіїв культурної спадщини. Нематеріальна культурно-історична 
спадщина регіону є важливим засобом формування художньо-естетичного смаку 
дітей молодшого шкільного віку. До нематеріальної спадщини відносимо мову, 
фольклор, музичний фольклор, народне хореографічне мистецтво. Тільки 
збагатившись духовністю, пізнавши мову, фольклор, мистецтво та цінності 
культурно-історичних традицій свого народу, дитина зможе оцінити 
загальнолюдські цінності та духовні досягнення інших народів. 

Ключові слова: художньо-естетичний смак, нематеріальна культурно-
історична спадщина, молодший шкільний вік, мова, фольклор, музичний фольклор, 
народне хореографічне мистецтво. 

 

Постановка проблеми. За різних політико-економічних 
трансформацій, які останнім часом переживала Україна, як ніколи гостро 
постає питання про роль естетизації життя суспільства, зокрема, про 
інтеграцію української культури у світову і вплив світової культури на 
українську. Важливим компонентом естетичної культури є художньо-
естетичний смак, тому успішне вирішення питань його формування має 
велике значення як для особистісного розвитку, так і для зміцнення ролі 
естетичних цінностей  носіїв культурної спадщини. 

Аналіз актуальних досліджень. Спираючись на наукову літературу та 
теоретичний аналіз наукових праць, можна стверджувати, що художньо-
естетичний смак привертає увагу численних дослідників як інтегрований 
показник естетичної культури, духовності та індивідуальної своєрідності 
особистості (О. Буров, Ш. Герман, О. Дивниненко, Л. Коган, О. Лармін, 
В. Лисенкова, А. Лосев, І. Маца, В. Розумний, В. Скатерщиков, В. Шестаков, 
Р. Шульга); естетизованих почуттів і переживань (Л. Виготський, О. Костюк, 
О. Лазаревська, А. Молчанова, С. Рубінштейн, Б. Теплов); гармонійності 
єдності чуттєвого й раціонального (В. Липський, Б. Лихачев, Є. Яковлєв). 
Процес формування художньо-естетичного смаку актуальний у найбільш 
сприятливому для цього молодшому шкільному віці. Саме в цьому віці 
закладаються основи майбутнього розвитку людства для всебічного 
розвитку особистості. 
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Мета статті – визначити вплив нематеріальної регіональної 
культурно-історичної спадщини на процес формування художньо-
естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Культурно-історична спадщина регіону 
акумулює в собі величезний історичний, духовний, естетичний досвід, має 
надзвичайно важливе значення для розвитку художньо-естетичної 
культури, виховання почуттів, формування художньо-естетичного смаку, 
культури побуту, праці, людських взаємин. Тому цінності, закладені в 
ньому, є унікальним, перевіреним віковою мудрістю народу засобом 
виховання й важливим фактором формування особистості. 

Визначення культурної спадщини надається в Законі України «Про 
охорону культурної спадщини» – це сукупність успадкованих людством від 
попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини. Об’єктом культурної 
спадщини є визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні 
частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні 
об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною 
об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу 
цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, 
архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли 
свою автентичність [10]. 

Закон України «Про культуру» дає таке визначення нематеріальній 
культурній спадщині: «це звичаї, форми показу та вираження, знання, 
навички, що передаються від покоління до покоління, постійно 
відтворюються спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, 
оточення, взаємодії з природою, історії та формують у них почуття 
самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного 
розмаїття і творчості людини» [4]. 

Підходи до естетичного виховання та формування художньо-
естетичного смаку потребують таких форм і методів, які б найбільш 
активно залучали до джерел регіональної культури. Найефективнішим 
підґрунтям, на нашу думку, є саме вивчення нематеріальної культурно-
історичної спадщини, бо вона об’єднує в собі художню спадщину, народне 
мистецтво, родинні та загальнонародні традиції, фольклор, скарби 
народнопісенної, поетичної творчості, хореографічного мистецтва тощо. 

Культурно-історична спадщина регіону акумулює в собі величезний 
історичний, духовний, естетичний досвід, має надзвичайно важливе 
значення для розвитку художньо-естетичної культури, виховання почуттів, 
формування художнього та естетичного смаку, культури побуту, праці, 
людських взаємин. Тому цінності, закладені в ньому, є унікальним, 
перевіреним віковою мудрістю народу засобом виховання й важливим 
фактором формування особистості. 
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Важливий засобом формування художньо-естетичного смаку є 
народне мистецтво.  

З глибини століть розвивалася повна краси, високої моралі 
різноманітна народна творчість. Історична енергія народу, багатство і краса 
його національного духу трансформується й акумулюється в його 
різноманітних видах і жанрах. Завдяки багатогранному змісту й досконалій 
формі, народне мистецтво є могутнім джерелом поповнення ідей, 
способів, методів і прийомів естетичного виховання. Народний досвід 
естетичного виховання доводить, що діти набувають уміння мистецтва, 
смаку в практичній діяльності, продовжуючи творчі традиції батьків, дідів і 
прадідів. Оволодіваючи мистецтвом, діти розуміють народну духовність, 
ідеологію, моральність, естетику [5]. 

Р. Скульський зазначає, що за останні декілька років народне 
мистецтво стало предметом відродження та широкого використання в 
системі естетичного виховання учнів та формування їх художньо-
естетичного смаку. Учений вважає, що «проблемним залишається питання 
про співвідношення традиційного народного мистецтва та сучасного 
сценічного, зокрема естрадного мистецтва. Так само гострою залишається 
проблема формування та розвитку національного художнього мислення 
школярів, часто некритичне захоплення молоді іноземними піснями й 
танцювальним мистецтвом» [12]. 

Мистецтво є естетико-забарвленим відображенням головних сторін 
людського буття (побуту, праці, свят, обрядів), що супроводжує людство 
протягом усієї його історії, відображаючи етнокультурні компоненти життя, 
закарбовуючи навколишній світ, особливості самосвідомості й вигляд 
самої людини та суспільства [14]. 

Мистецтво створювалося народом і синтезувало в собі словесні, 
музичні, танцювальні форми, найбільш яскраво й адекватно відображаючи 
сцени, епізоди з повсякденного життя людей, втілюючи їх життєві 
враження, спостереження, досвід і почуття, тобто першоосновою 
мистецтва й було, власне, народне мистецтво. 

Дух українського народу відбився в його мові. Чарівна мова українська. 
Вона всім світом визнана як одна з найзвучніших, наймелодійніших. Серед 
слов’янських мов ця мова найбагатша на лексику, найвиразніша за 
синтаксисом, дуже багата і синонімика української мови, і ми інколи на одне 
маємо десятки слів (наприклад: говорити, казати, балакати, мовити, гомоніти, 
гутарити, повідати, торочити, базікати, цвенькати, бубоніти, лепетати, верзти, 
плести тощо). І кожне слово має свій відтінок [6]. 

На естетичному значенні мови, її глибинних зв’язках із національною 
душею, національними почуваннями й переживаннями постійно 
наголошували І. Огієнко, О. Потебня, М. Драгоманов, Д. Донцов, І. Нечуй-
Левицький, П. Мирний, П. Куліш. 
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Мова – це своєрідна колективна естетична свідомість нації, що 
неймовірно збільшує виховний потенціал. Вона, як найцінніший генотип 
українства, є носієм культурної, естетичної самосвідомості, національної 
ідентичності. 

Мова становить чи не найголовніший естетичний засіб, засіб творення 
безперервної культурної традиції людства, найголовніший чинник 
становлення його почуттєвої культури. Мова й естетичний простір 
національної культури, що формується нею, складають разом ту єдність, що 
постійно здійснюється буттям кожної окремої людини, нації, людства [7]. 

Український фольклор є важливим засобом формування художньо-
естетичного смаку. Це джерело знань, накопичених у пам’яті народу, що 
містить його духовне багатство, витоки оригінального світосприймання, 
самобутнього розуміння явищ природи, подій людського життя. 
Відповідно до конвенції ЮНЕСКО, під терміном «фольклор» розуміють 
найрізноманітніші ділянки творчої діяльності мас – словесну, музичну 
творчість, народну хореографію, народний театр, різні жанри прикладного 
мистецтва – вишивку, різьбу по дереву, гончарство, ткацтво, карбування, 
писанкарство, килимарство тощо.  

Український фольклор збирали й використовували у своїй творчості 
такі видатні письменники, як Марко Вовчок, Г. Данилевський, 
О. Довженко, М. Драгоманов, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Коцюбинський, 
П. Куліш, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, М. Рильський, М. Стельмах, 
П. Тичина, Леся Українка, І. Франко, Т. Шевченко  та інші. 

Розуміючи фольклор як квінтесенцію народної душі, учені навіть 
розглядають можливості народної творчості не тільки в пізнанні психічних 
витоків українського етносу, а й у передбаченні його долі [9]. Науковці 
стверджують, що «неувага до фольклору – це втрата того ґрунту, на якому 
ростуть і плодоносять генетична пам’ять народу, його розум, душа й серце, 
формується дерево сучасного й майбутнього буття держави» і вважають 
фольклор важливим чинником формування національної самосвідомості, 
формування духовного світу особистості, її морально-етичного розвитку [2].  

Фольклор Харківщини досліджували М. Сумцов, П. Тимофєєв, 
В. Оліфіренко, Ю. Ледняк, М. Семенова, В. Одарченко  та ін. 

Фольклор не тільки відображає вже сформовані соціальні настанови, 
але й активно впливає на їх подальший розвиток. Важливу роль у формуванні 
соціальних настанов грає історичний досвід народу, його менталітет. 

Український фольклор має визначальну особливість, пов’язану з тим, 
що український народ – один з найпісенніших у світі. Пісня – незмінний 
супутник українця – впливає безпосередньо на людські почуття, виступає 
особливим способом осягнення світу й мистецтвом одночасно [8]. Тому 
окремо у вивченні фольклору виділяють музичний фольклор.  
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М. Леонтович найбільшу роль відводив народній пісні, 
підкреслюючи, що вона має великий вплив на розвиток духовності та 
музичних здібностей, естетичних почуттів і смаків. 

І. Франко констатував, що особистість творить свою пісню з того 
матеріалу вражень та ідей, яким живе маса його земляків. Творячи її, він 
не стає і не може стати вище за інших, із скарбів своєї індивідуальної душі 
він у головних контурах не може зачерпнути ані іншого змісту, ані інших 
форм, крім тих, що становлять щоденну поживу цілої маси, тому його пісня 
є виразом думки, вражень та прагнень цілої маси, і тільки таким чином 
вона стає здатною до сприйняття і засвоєння її масою [3] 

Музичний фольклор з метою використання його у своєму творчому 
доробку записували такі відомі композитори та діячі музичної культури, як 
Г. Верьовка, Ф. Колесса, М. Лисенко, С. Людкевич, П. Майборода, 
Д. Ревуцький, Г. Хоткевич та інші. 

Актуальні питання музично-художнього, морально-естетичного 
виховання учнів засобами народної творчості у процесі їхньої навчальної, 
позакласної та позашкільної діяльності досліджували сучасні науковці: 
О. Аліксійчук, Т. Браніцька, А. Владимирова, Т. Грищенко, Г. Карась, 
О. Лобова, Ю. Мандрик, А. Петров, І. Таран, Т. Турсунов. 

Збором та виконанням музичного фольклору на Харківщині 
займаються такі колективи, як: Ойра, Муравський шлях, Фарби, Обереги, 
Дівочі співаночки. 

Фольклор – це естетична педагогічна система, спрямована на 
безперервне, протягом усього життя людини, виховання особистості, її 
вдосконалення. Кожний жанр цієї системи спрямований на формування 
певних якостей людини, певних рис характеру і враховує вікові особливості 
розвитку індивіда. Його вивчення сприяє залученню молодших школярів 
до надбань духовної культури та соціального досвіду, що був накопичений 
протягом століть. Фольклорна культурно-історична спадщина пробуджує в 
дітей любов до життя, енергію національного творення, спонукає до 
любові, сприяє зростанню духовності, поваги до моральних цінностей та 
формуванню художньо-естетичного смаку. 

Характеристика музичної культури Харківщини була б не повною без 
вивчення танцю і танцювального мистецтва. 

Харківщина уславилася своєю неповторною, своєрідною 
танцювальною культурою, вивченням якої займалися видатні етнографи й 
фольклористи: Г. Квітка-Основ’яненко, А. Метлинський, О. Потебня, 
Б. Грінченко, Г. Калиновський, П. Іванов, В. Іванов, Г. Галаган, М. Сумцов, 
П. Чубинський та ін.  

Нині на Харківщині працюють такі найвидатніші самодіяльні ансамблі 
народного танцю: Народний ансамбль народного танцю «Зорицвіт» 
факультету Мистецтв Харківського національного педагогічного університету 
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імені Г. С. Сковороди (керівники О. Лиманська, К. Редько), Народний 
ансамбль танцю «Буревісник» ПК ХТЗ керівник (керівник К. Тюрне), зразковий 
ансамбль народного танцю «Джерельце» (керівник І. Кощавець), зразковий 
ансамбль народного танцю «Мрія» (керівники Л. Бартош та С. Гончаренко), 
Народний ансамбль танцю «Щасливе дитинство» (керівник Р. Галенко), 
Дитяча хореографічна студія «Візерунок» зразкового ансамблю пісні і танцю 
«Дружні хлоп’ята» (керівники Т. Романова, В. Романова) та інші. Концертні 
виступи, творчі звіти, закордонні гастролі цих колективів сприяли 
популяризації українського танцювального мистецтва не тільки на 
Харківщині, але й далеко за його межами.  

Кожне покоління робить свій вибір, шукає свої засоби виховання 
соціально активної, творчої особистості. Неможливо побудувати стратегію 
своєї життєдіяльності без урахування багатовікового досвіду і традицій 
попередників. Ті чи інші традиції діють у будь-якому суспільстві, в усіх сферах 
суспільного життя. Традиції забезпечують успадкування цінностей, у тому 
числі етнокультурних. Зневажливе ставлення до культурної спадщини 
приводить до порушення спадкоємності в розвиткові суспільства й культури, 
до втрати духовних надбань народу. Збереження цих надбань українського 
народу є завданням історичної значущості. Тому прогресивна педагогічна 
думка орієнтує педагогічний і культурний загал на необхідність збереження 
ціннісного ядра своєрідної національної культури – української традиційної 
народної культури [11]. 

Художньо-естетичний смак і художня культура особистості 
формується в залежності від ступеня й характеру засвоєння нею цінностей 
мистецтва. Глибоке розуміння особистістю творів мистецтва є основою її 
творчого світосприйняття, впливає на життєдіяльність, способи 
самоствердження і самореалізації [1]. 

Мистецтво кожного регіону є багатим на художні твори живопису і 
графіки, станкової та монументальної скульптури, естетично цінними 
предметами, які були створені в процесі художньої обробки різноманітних 
матеріалів тощо. Весь цей різноманітний художній матеріал, у якому 
закарбований творчий геній нашого народу, нині складає колекції музеїв, 
картинних галерей, приватних художніх колекцій, місцевих краєзнавчих і 
художніх музеїв [13]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Періоди 
перетворень, зростання національної самосвідомості та духовного 
відродження народу завжди пов’язані з поверненням до національних 
культурно-історичних традицій. На сучасному етапі, коли відзначається 
підйом суспільної активності, ми не можемо не спиратися на вікові 
традиції народної культури й мистецтва, бо відрив освіти і виховання від 
національної культури, непідготовленість у національно-культурних 
питаннях найчастіше створює сприятливий ґрунт для деформацій у 
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міжнаціональних відносинах, проявів національного егоїзму. У зв’язку з 
цим, тільки збагатившись духовністю, пізнавши мову, фольклор, мистецтво 
та цінності культурно-історичних традицій свого народу, людина зможе 
оцінити загальнолюдські цінності та духовні досягнення інших народів.  

Таким чином, в умовах оновлення школи зростає роль і значення 
художньо-естетичного виховання засобами культурно-історичної 
спадщини як засобу для формування духовного світу, естетичних ідеалів, 
смаків дітей молодшого шкільного віку, мета якого – всебічний розвиток 
особистості з високим національним культурним потенціалом, розвиненим 
почуттям прекрасного. Фундаментом художньо-естетичного виховання має 
стати національна культурно-історична спадщина, скарби народно-
пісенної, поетичної, декоративно-прикладної творчості, хореографічного 
мистецтва, фольклору, мови тощо. 

Це означає, що сьогодні в системі шкільного навчально-виховного 
процесу має бути запроваджено низку ефективних форм і методів для 
здійснення виховання учнів на народних традиціях, мистецтві, культурно-
історичних надбаннях регіону, оскільки найцінніше, що століттями 
сформоване мудрістю і культурою народу, повинно стати частиною 
системи виховання та освіти сучасної школи. 
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РЕЗЮМЕ 
Блудова Ю. А. Нематериальное культурно-историческое наследие региона как 

эффективное средство формирования художественно-эстетического вкуса детей 
младшего школьного возраста. 

Эстетическое воспитание и формирование художественно-эстетического 
вкуса имеет большое значение как для личностного развития, так и для укрепления 
роли эстетических ценностей носителей культурного наследия. Нематериальное 
культурно-историческое наследие региона является важным средством 
формирования художественно-эстетического вкуса детей младшего школьного 
возраста. К нематериальному наследию относим язык, фольклор, музыкальный 
фольклор, народное хореографическое искусство. Только обогатившись 
духовностью, познав язык, фольклор, искусство и ценности культурно-исторических 
традиций своего народа, ребенок сможет оценить общечеловеческие ценности и 
духовные достижения других народов. 

Ключевые слова: художественно-эстетический вкус, нематериальное 
культурно-историческое наследие, младший школьный возраст, язык, фольклор, 
музыкальный фольклор, народное хореографическое искусство. 

SUMMARY 
Bludova Y. Intangible cultural and historical heritage of region as an effective remedy 

of forming of artistic and aesthetic taste of primary school age children.  
Aesthetic education and formation of artistic and aesthetic taste is important for 

personal development and for strengthening the role of the aesthetic values of the cultural 
heritage of carriers. The acquisition by the younger generation of social experience of human 
existence with the development of the spiritual, highly moral, aesthetic values of culture 
involves the mastery of the world and folk art, and the development of a sense of beauty, the 
ability to understand and appreciate the work of art is regarded as one of the objectives of 
the national educational system. 

Approaches to aesthetic education and formation of artistic and aesthetic taste need 
such forms and methods that are the most actively attracted to sources of regional culture. 
The most effective basis, in our opinion, is a study of the intangible cultural heritage, because 
it combines artistic heritage, folk art, family and the whole people traditions, folklore, folk 
treasure, poetic creativity, choreographic art, etc. 

Cultural and historical heritage of the region that accumulates a huge historical, spiritual, 
aesthetic experience, is extremely important for the development of artistic and aesthetic culture, 
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education of the senses, formation of the artistic and aesthetic taste, culture, life, work, human 
relationships. Thus the values inherent in it, is a unique, proven age-old wisdom. 

Intangible cultural and historical heritage of the region is an effective form of artistic 
and aesthetic taste of children of primary school age. For intangible heritage include the 
language, folklore, folk music, folk choreographic art. Only enriching spirituality, learning 
language, folklore, art and values of cultural and historical traditions of his people, the child 
can appreciate human values and spiritual achievements of other nations. 

Therefore, in the school system in the educational process there should be 
implemented a series of effective forms and methods of the study of the regional cultural 
heritage for the formation of artistic and aesthetic taste of pupils at folk traditions, art, 
cultural and historical achievements of the region as the most valuable thing for centuries 
formed wisdom and culture of the people, should be part of the system of upbringing and 
education of the modern school. 

Key words: artistic and aesthetic taste, intangible cultural and historical heritage, 
primary school age, language, folklore, folk music, folk choreographic art 
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ДИДАКТОГЕННІ ФАКТОРИ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ 
ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Мета статті полягає у визначенні дидактогенних факторів, що негативно 
впливають на рівень здоров’я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах і 
зумовлюють зниження рівня рухової активності школярів, відсутність прагнення до 
здорового способу життя, недостатність сформованості ціннісних орієнтацій у 
галузі здоров’язбереження. Указується, що наслідки недостатнього впровадження в 
освітній процес здоров’язбережувальних технологій спричинюють зростання рівня 
захворюваності дітей, що зумовлює той факт, що приблизно 75 % захворювань 
дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі роки. 

Ключові слова: здоров’язбереження, здоров’язбережувальні технології, 
дидактогенні фактори негативного впливу на рівень здоров'я дітей. 

 

Постановка проблеми. Сучасні погляди на здоров’язбереження та 
реалізацію здоров’язбережувальних технологій передбачають 
спрямованість педагогічної діяльності майбутніх учителів біології на 
формування та збереження здоров’я школярів в освітньому середовищі 
загальноосвітнього навчального закладу. Указаний підхід зумовлює 
необхідність проведення дослідження рівня здоров’я учнів як об’єктів 
професійної діяльності вчителів біології, оскільки педагогічні системи є 
складною соціальною системою, яка існує завдяки суб’єкт-суб’єктній 
взаємодії всіх учасників освітнього процесу. 

На пріоритетності формування відповідального ставлення до 
здоров’я людини як найвищої індивідуальної та суспільної цінності 
акцентовано в Конституції України (1996), Законі України «Про загальну 
середню освіту» (1999), Концепції національної безпеки України (2014). 
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Найважливішими стратегічними завдання, що визначаються Національною 
стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), 
Концепцією розвитку освіти України на період 2015–2025 років (проект) 
(2014), Національними програмами «Освіта (Україна XXI століття)» (1993) і 
«Діти України» (1996), стали: забезпечення всебічного розвитку дитини, 
становлення її соціального, психічного та фізичного здоров’я. Ці завдання 
передбачають пошук шляхів удосконалення процесу формування, 
зміцнення і збереження здоров’я підростаючого покоління та їхнього 
ефективного впровадження в навчально-виховний процес 
загальноосвітнього навчального закладу. 

Аналіз практики побудови здоров’язбережувального середовища в 
закладах освіти вказує на тривалий вплив на здоров’я дітей соціально-
економічних, навчально-методичних та екологічних чинників, які мають 
дидактогенну природу. Серед таких чинників найчастіше називають: 

- інтенсифікацію навчального процесу; 
- стресовий вплив авторитарної педагогіки; 
- ранній початок дошкільного систематичного навчання; 
- невідповідність програм і технологій навчання функціональним і 

віковим особливостям школярів; 
- недотримання елементарних фізіолого-гігієнічних вимог до 

організації навчального процесу; 
- недостатній рівень підготовки педагогів у питаннях розвитку й 

охорони здоров’я дітей; 
- недоліки в існуючій системі фізичного виховання. 
З огляду на це проблема виділення й аналізу дидактогенних 

факторів, що негативно впливають на рівень здоров’я дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах є актуальною і має беззаперечне 
теоретичне і практичне значення. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз науково-педагогічних джерел 
засвідчує, що проблема готовності майбутніх педагогів до реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти стала предметом 
наукового пошуку в контексті таких основних напрямів:  

- наукові засади професійної освіти педагогів (М. Васильєва, 
М. Гриньова, В. Євдокимов, А. Капська, В. Кремень, В. Лозова, 
О. Пєхота, І. Прокопенко, В. Семиченко, А. Троцко та ін.),  

- розкриття особливостей педагогічної освіти майбутніх фахівців 
(С. Артюх, С. Батишев, І. Васильєв, Г. Грохова, В. Зайчук, А. Кірсанов, 
О. Коваленко, Н. Кузьміна, М. Лазарєв, В. Ледньов, І. Лікарчук, Н. 
Ничкало, П. Осипов, М. Романенко, П. Ярмоленко та ін.);  

- питання підготовки педагогічних кадрів до здійснення здоров’язбе-
режувальної діяльності (О. Авдєєва, В. Бобрицька, Ю. Бойчук, В. Нес-
теренко, Н. П’ясецька, Т. Сущенко, О. Філіпп’єва, Є. Чернишова та ін.) 
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Водночас, незважаючи на тривалі наукові пошуки розв’язання 
зазначеної проблеми, залишаються не остаточно вирішеними питання 
чіткого виокремлення й обґрунтування дидактогенних факторів, що 
негативно впливають на рівень здоров’я дітей і не дозволяють реалізувати 
комплекс здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти вчителями 
природничих дисциплін, як фахівців, які мають спеціалізовану біологічну 
підготовку, що сприяє ефективному впровадженню вказаних технологій.  

Ці проблеми й зумовили мету статті, яка полягає у визначенні 
дидактогенних факторів, що негативно впливають на рівень здоров’я дітей 
у загальноосвітніх навчальних закладах і зумовлюють зниження рівня 
рухової активності школярів, відсутність прагнення до здорового способу 
життя, недостатність сформованості ціннісних орієнтацій у галузі 
здоров’язбереження. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз науково-методичної літератури 
дозволяє зробити висновок про те, що одним із ключових завдань 
здоров’язбережувальної діяльності як частини освітнього процесу є 
поступальний розвиток суспільного досвіду збереження здоров’я та 
формування таких умов навчання, які є якнайменш шкідливими для здоров’я 
всіх учасників навчального процесу. Як вважає А. Дубенчук, мета освітньої 
діяльності полягає в забезпеченні двох лінійно-спрямованих педагогічних 
процесів – передачі та прийому суспільного досвіду, оформленого у вигляді 
навчальних дисциплін [2, 34]. У цьому контексті доцільними є дослідження 
сукупного ідеального суб’єкту освітнього процесу, що детермінується 
усвідомленням усіма його учасниками загально-цивілізаційної мети. У 
відповідності до цього підходу учні є суб’єктами діяльності, на яку 
спрямована реалізація здоров’язбережувальних технологій у професійній 
діяльності майбутніх учителів біології. 

Оскільки професійна підготовка майбутніх учителів біології має бути 
орієнтована на формування теоретико-методичних засад реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах, 
дослідникам цього феномену слід ураховувати, що наслідки недостатнього 
впровадження у освітній процес указаних технологій спричинюють зростання 
рівня захворюваності дітей, що впливає на формування дорослої людини, 
майбутні показники її репродуктивного, фізичного, психічного та соціального 
здоров’я. М. Романенко підкреслює, що приблизно 75 % захворювань 
дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі роки [4, 10]. 

З огляду на це, Ю. Івашина виокремлює негативні фактори, що 
впливають на погіршення здоров’я дітей, зокрема: 

- чинники несприятливого навколишнього середовища, погане 
харчування дітей; 

- гіподинамія; 
- низький рівень лікувально-оздоровчої роботи в школі; 
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- надлишкове нервово-емоційне напруження дітей, обумовлене 
невідповідністю вимог, що пред’являються вчителями, і психофізіологічних 
можливостей учнів; 

- оцінювання діяльності учнів, що базується лише на порівнянні їх 
одного з одним за результатами виконання завдань; 

- ігнорування вчителями особливостей сприйняття інформації та 
мислення школярів, що викликає стомлення, нейропсихічні відхилення, 
створює руйнуючий соматичне здоров’я дітей вплив [2, 22]. 

Серед факторів, що впливають на здоров’я школярів, Г. Данилова 
виділяє: 

- програми і технології навчання; 
- обсяг навчального навантаження; 
- особистісні характеристики вчителя; 
- санітарно-гігієнічні умови навчання; 
- організацію навчального процесу [1, 13]. 
Як вважає фахівець, рейтинг факторів, які найбільш негативно 

позначаються на рівні здоров’я, очолює невідповідність методик і 
технологій навчання віковим і функціональним можливостям дитини, що 
призводить до порушення психофізіологічних механізмів, превалювання 
кількісних показників навчання (особливо в початковій школі) над 
якісними, створення стресових ситуацій, пов’язаних із обмеженнями часу в 
дітей на виконання завдань, передбачених програмою тієї чи іншої 
дисципліни. Другий фактор ризику, вважає Г. Данилова, – це авторитарна 
педагогіка, як домінувальний стиль викладання в сучасній школі. Третій 
фактор – нераціональна організація навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього закладу [1, 14]. 

Аналізуючи найважливіші причини неблагополуччя здоров’я учнів, Г. 
Спіченко виділяє: 

- стресогенні (дидактогенні) технології проведення уроку  та оцінки 
знань учнів; 

- недостатність фізичної активності учнів, що призводить до 
гіподинамії та інших порушень здоров’я школярів; 

- надлишкову інтенсифікацію освітнього процесу, перевантаженість 
навчальних програм фактологічною інформацією, що викликає в учнів 
перевтому і стрес; 

- нездатність багатьох учителів в умовах сучасної організації освітнього 
процесу реалізувати індивідуальний підхід до учнів з урахуванням їхніх 
психологічних, фізіологічних особливостей і стану здоров’я; 

- недотримання елементарних гігієнічних і фізіологічних вимог до 
організації навчального процесу; 

- недостатній рівень гігієнічних і психологічних знань педагогів; 
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- низький, недостатньо сформований школою рівень культури 
здоров’я учнів та їхніх батьків [6, 35]. 

С. Свириденко називає такі основні причини погіршення здоров’я 
учнів: 

- порушення гігієнічних і психогігієнічних вимог до організації 
навчального процесу; 

- порушення повноцінного відпочинку; 
- відсутність достатньої рухової активності; 
- постійні стреси, пов’язані з перевантаженнями навчальних програм; 
- невдалий підбір і нераціональне використання педагогічних 

технологій, що використовуються вчителем під час викладання; 
- авторитарний стиль спілкування; 
- недостатній рівень знань з вікової психології та фізіології в 

педагогів і вихователів; 
- низький рівень навчальної та виховної роботи з учнями з 

формування здорового способу життя; 
- відсутність у педагогів і батьків необхідних знань щодо 

збереження та зміцнення здоров’я дітей [5, 126]. 
Цікавими є спостереження Г. Данилової, які показують, що за інших 

рівних умов у класах з безкомпромісним владним учителем, який 
дотримується жорстких вимог, поточна захворюваність  удвічі вище; майже 
втричі більше дітей з так званою мікросимптоматикою, що свідчить про 
порушення нервово-психічного здоров’я, ніж у паралельному класі – з 
м’яким, доброзичливим викладачем [1, 14]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином, 
проведений аналіз науково-педагогічної літератури і статистичних даних 
ВООЗ вказують на те, що в економічно розвинених країнах значна частина 
захворювань дітей та молоді мають так звану дидактогенну природу, тобто 
безпосередньо викликані або спровоковані навчальним закладом. Ці дані 
підтверджують чіткий зв’язок підвищення стомлюваності й невротизації, 
посилення дезадаптації і погіршення стану здоров’я учнів із інтенсифікацією 
шкільного навчання і збільшенням обсягу навчальних навантажень. Тому 
проблема так званих «шкільних неврозів» і питання щодо відповідності 
навчальних навантажень віковим, фізичним та психічним можливостям 
дитини й несприятливого психогенного їх впливу є предметом дослідження 
багатьох учених і психологів. Практична діяльність майбутніх учителів біології, 
яка здійснювалася під час проходження педагогічних практик у 
загальноосвітніх навчальних закладах дозволила зробити переконливий 
висновок, що сучасна інтенсифікація навчального процесу, перевантаження 
навчальних програм – найбільший несприятливий фактор загальноосвітнього 
здоров’язбережувального середовища, що негативно впливає на рівень 
здоров’я учнів. 
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Дана стаття не вичерпує всіх аспектів аналізованої проблеми й актуа-
лізує необхідність посиленої уваги щодо подальших ґрунтовних теоретичних 
напрацювань і вдосконалення практики впровадження технологій 
здоров’язбереження в навчально-виховний процес сучасного закладу освіти. 
Це дозволить забезпечити запит українського суспільства у фаховій підготовці 
висококваліфікованих учителів біології, здатних до реалізації 
здоров’язбережувальних технологій на основі нейтралізації негативного 
впливу дидактогенних чинників на рівень здоров’я дітей у закладах освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Дьяченко-Богун М. Н. Дидактогенные факторы, негативно влияющие на уровень 

здоровья детей в общеобразовательных учебных учреждениях. 
Цель статьи заключается в определении дидактогенных факторов, 

негативно влияющих на уровень здоровья детей в общеобразовательных учебных 
заведениях, которые обусловливают снижение уровня двигательной активности 
школьников, отсутствие стремления к здоровому образу жизни, 
недостаточность сформированности ценностных ориентаций в области 
здоровьесбережения. Указывается, что последствия недостаточного внедрения 
в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий вызывают рост 
уровня заболеваемости детей, что обуславливает факт, что примерно 75 % 
заболеваний взрослых является следствием условий жизни в детские и 
юношеские годы. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающие технологии, 
дидактогенные факторы негативного влияния на уровень здоровья детей. 

SUMMARY 
Dyachenko-Bohun M. Didactic origin factors that affect negatively the level of 

children’s health in secondary schools. 
The purpose of the article is to identify didactic origin factors that affect negatively 

the level of children’s health in secondary schools and cause reduction of students’ motor 
activity, lack of commitment to a healthy lifestyle, lack of formation of valuable orientations 
in the field of health preservation. The article points out that the consequences of the lack of 
implementation in the educational process of health-saving technologies produce children 
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morbidity rate growth, which leads to the fact that about 75 % of adult diseases are a 
consequence of lifestyle in childhood and adolescence. 

The analysis of creating of the health-saving environment in education institutions 
indicates a lasting impact on children’s health of socioeconomic, teaching and environmental 
factors that have didactic origin nature. Among these factors are often called: intensification of 
the educational process; stress which is a consequence of the authoritarian pedagogy; systematic 
early start of pre-school education; inconsistency of the software and technology training with 
functional and age peculiarities of pupils; failure to comply with basic physiological and hygienic 
requirements of the educational process; lack of teachers’ training of in the children’s health 
development; shortcomings in the existing system of physical education. 

The main causes of the deterioration of the students’ health in secondary schools are: 
violation of psycho-hygienic and hygienic requirements of the educational process; violation 
of a rest regime; lack of sufficient motor activity; constant stress associated with congestion 
training programs; bad selection and inefficient use of educational technologies during 
teacher training; authoritarian style of communication; lack of knowledge on the psychology 
and physiology of teachers and educators; low level of training and educational work with 
students on a healthy lifestyle; lack of teachers and parents’ necessary knowledge to 
preserve and strengthen the health of children. 

Practical activity of the future biology teachers, which was carried out during the 
pedagogical practice in secondary schools led to the convincing conclusion that the current 
intensification of the educational process, curriculum overload is the biggest negative factor 
of general health-saving environment that adversely affects the level of students’ health. 

Key words: health-saving, health-saving technology, didactic origin factors that affect 
negatively the level of children’s health. 
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післядипломної педагогічної освіти 

 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ ДО 
ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті розглянуто особливості формування готовності педагогів-
організаторів до інноваційної професійної діяльності. Готовність визначено як 
інтегративну  якість особистості, яка характеризується наявністю та певним 
рівнем сформованості мотиваційно-орієнтаційного, змістовно-операційного й 
оцінно-рефлексивного компонентів у їх єдності, що проявляється в прагненні до 
інноваційної діяльності та в підготовленості до її здійснення на професійному рівні. 
Мета дослідження зумовлена необхідністю визначення особливостей  формування 
готовності педагогів-організаторів до інноваційної професійної діяльності. У 
дослідженні використано теоретичні методи (аналіз, систематизація й порівняння 
науково-теоретичного матеріалу) для узагальнення теоретичних ідей з проблеми 
та уточнення понятійно-категорійного апарату дослідження. 

Ключові слова: готовність, структура готовності, компоненти готовності 
фахівця, професійна діяльність, педагог-організатор, інновації, інноваційна діяльність. 

 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших передумов 
модернізації національної системи освіти України є трансформація 
підходів до фахової підготовки вчителя, спрямована на формування 
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готовності освітян до інноваційної професійної діяльності. Оскільки 
готовність педагога до розроблення, апробації та впровадження в 
навчально-виховний процес педагогічних інновацій постає як необхідний 
компонент його професійної готовності. 

Дослідження дефініції «готовність» розповсюджується на 
міждисциплінарний науковий простір, про що свідчить інтерес до означеного 
феномену з боку соціології, педагогіки, психології тощо. Слід зазначити, що як 
наукова категорія «готовність до професійної діяльності» – була введена в 
науковий обіг наприкінці ХІХ ст. Так, спочатку це поняття розглядалось як 
особливий психічний стан і ототожнювалося з настановою (Д. Узнадзе та ін.), 
у подальшому – як якісний показник процесу саморегуляції людини – як 
інтегративна якість особистості, що є передумовою успішної професійної 
діяльності (В. Шадриков та ін.). 

Аналіз актуальних досліджень. На сучасному етапі існує безліч 
наукових досліджень, які, на жаль, не дозволяють сформувати цілісного 
уявлення про «готовність» як наукову дефініцію, оскільки відображають 
лише окремі аспекти зазначеного явища й досить часто демонструють  
співіснування значної кількості протилежних формулювань і суперечливих 
визначень досліджуваного  поняття. 

Узагальнення результатів наукових пошуків А. Ковальова, 
К. Платонова, В. Шадрикова та ін., надало можливість виокремити два 
основні контексти розгляду поняття  «готовність». 

З одного боку, (психофізіологічний контекст) –  готовність трактується 
як особливий психофізіологічний стан людини, який забезпечує швидкість 
актуалізації необхідного досвіду. У цьому випадку сутність готовності, яка 
ототожнюється з настановою, виявляється в передстартовій активності 
психічних функцій особистості, що дозволяє людині успішно розв’язувати 
завдання професійної діяльності.  

Характерним для психофізіологічного контексту є такі  визначення 
категорії «готовність»: 

 –  передстартова активізація психічних функцій [2]; 
 – дієвий стан особистості, що виявляється в здатності до 

продуктивної реалізації знань, умінь та навичок і дозволяє особистості 
швидко орієнтуватись; 

– це  здатність продуктивно реалізовувати рішення, яке було 
прийнято, створювати творчу обстановку [4].  

З іншого боку, (інтегративний контекст)  – готовність розглядається 
науковцями як інтегративна якість суб’єкта (цілісний вияв або 
спрямованість особистості, складна динамічна структура взаємопов’язаних 
особистісних компонентів тощо), що є передумовою успішної професійної 
діяльності. У своїх дослідженнях В. Уруський трактує «готовність»  як 
спрямованість особистості, що передбачає потреби, переконання, погляди, 
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ставлення, мотиви, почуття, вольові й інтелектуальні якості, знання, уміння 
й установки на певну поведінку в незвичних умовах [4].  

У нашому дослідженні ми поділяємо  думку К. Дурай-Новакової [1], 
яка визначає «готовність» як складне особистісне утворення, 
багатопланову і багаторівневу систему якостей, властивостей і станів, які в 
своїй сукупності дозволяють певному суб'єкту більш чи менш успішно 
здійснювати діяльність. Дослідниця у своїх працях  розглядає  «готовність» 
одночасно у трьох вимірах:  

 як активний психофізіологічний стан особистості, що спричиняє 
діяльність; 

 як інтегративну якість особистості, здатної до успішної 
професійної  діяльності; 

 як результат професійної підготовки та професійної діяльності. 
На наш погляд, зазначений підхід є цілком слушним, оскільки 

дозволяє дослідити готовність у всіх її  вимірах і проявах. У зв’язку з цим, 
ми розглядаємо готовність як інтегративну якість особистості, що впливає 
на  здатність до успішної професійної діяльності та формується в результаті 
спеціальної  професійної підготовки.  

Мета нашого дослідження полягає в необхідності визначення 
особливостей формування готовності педагогів-організаторів до 
інноваційної  професійної діяльності. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставленої мети нами 
використано теоретичні методи дослідження: (аналіз, синтез, 
систематизація й порівняння науково-теоретичного матеріалу) для 
узагальнення теоретичних ідей з проблеми та уточнення понятійно-
категорійного апарату дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Готовність вчителя до професійної 
діяльності стала предметом спеціальних досліджень учених, починаючи з 
70-х років ХХ ст. Так, на думку  В. Семиченко [2], готовність до професійної 
діяльності – це психічний стан, який містить:  

а) операційну готовність, що вимагає термінової активізації людини, 
її залучення на певному рівні до діяльності;  

б) функціональну готовність – усвідомлення людиною своїх цілей,  
оцінка існуючих постулатів, визначення найбільш імовірних способів дії, 
форм спілкування;  

в) особистісну готовність, яка складається з пролонгованої активності 
особистості при залученні до виробничого процесу; вольових, інтелектуаль-
них зусиль, оцінки ймовірності досягнення життєвих успіхів через діяльність. 

У свою чергу, до структурних компонентів готовності  до професійної 
діяльності науковці відносять: 

а) операційний (володіння способами та прийомами діяльності, 
необхідними знаннями, навичками й уміннями);  
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б) емоційно-вольовий (емоційне переживання власного ставлення 
до діяльності, самоконтроль, самоуправління); 

в) мотиваційний (інтерес до діяльності, усвідомлення 
відповідальності за виконання професійних завдань, бажання виконувати 
діяльність на високому професійному рівні) [4]. 

Подібно до цього, К. Дурай-Новакова [1] в структурі професійної 
готовності розрізняє:  

а) мотиваційний компонент (професійно значимі потреби, інтереси 
та мотиви професійної діяльності);  

б) пізнавально-оціночний компонент (знання й уявлення про зміст 
професії та вимоги до професійних ролей, засоби вирішення професійних 
завдань, самооцінка професійної підготовленості); 

в) емоційно-вольовий компонент (почуття відповідальності за 
результати діяльності, самоконтроль);  

г) операційно-дієвий компонент (мобілізація та актуалізація 
професійних знань, умінь та навичок, адаптація до вимог і умов 
професійної діяльності);  

д) настановчо-поведінковий компонент (налаштування на 
доброякісну роботу).  

Тим часом, В. Сластьонін [3] виділяє такі компоненти готовності 
особистості до професійної діяльності:  

а) психологічний компонент – сформована спрямованість на 
професійну діяльність, настанова на роботу, наявність інтересу до 
предмета діяльності, потреба в самоосвіті в цій галузі, розвинуте 
професійне мислення;  

б) науково-теоретичний компонент – наявність відповідного об'єму 
суспільно-політичних, психологічних та спеціальних знань;  

в) практичний компонент – наявність сформованих на відповідному 
рівні професійних вмінь та навичок;  

г) психофізіологічний компонент – наявність відповідних передумов 
для оволодіння професійною діяльністю та визначена спеціальністю  
сформованість  професійно  значущих  якостей особистості;  

д) фізичний компонент – стан здоров'я та фізичного розвитку 
відповідно вимогам професійної діяльності.  

 Аналіз вищеописаних наукових джерел (табл. 1)  дозволяє дійти 
висновку про значні розбіжності в підходах науковців до визначення 
компонентного та структурного складу готовності до професійної 
діяльності.  

Усе це дає змогу висловити нам такі припущення, що готовність є 
суттєвою передумовою цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та 
ефективності. Професійна  готовність допомагає людині успішно 
виконувати свої обов'язки, правильно використовувати знання, досвід, 
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особистісні якості, зберігати самоконтроль і перебудовувати свій спосіб дій 
при появі непередбачених перепон. 

Таблиця 1 
Структура готовності до професійної діяльності 

Підходи до визначення 
структури готовності 

Компонентний склад готовності 
 

Культурологічний підхід 
(О. Міщенко та ін.) 

Професійні знання; педагогічні уміння; досвід 
мотиваційно-ціннісного ставлення до педагогічної 
професії; досвід творчої педагогічної діяльності 

Особистісний підхід 
(С. Єлканов, Л.Кондрашова 
та ін.) 

1. Загальнопедагогічні якості; професійні якості; 
індивідуальні психологічні якості. 
2. Мотиваційний компонент; пізнавально-операційний 
компонент; емоційно-вольовий компонент; 
психофізіологічний компонент. 
3. Професійно-педагогічна спрямованість; педагогічні 
здібності; професійно-педагогічні знання, уміння й 
навички; особистісні якості вчителя, що відповідають 
професійній етиці, вольові риси характеру 

Особистісно-
функціональний підхід  
(Л. Веретенников та ін.) 

Особистісні компоненти: мотиваційний, інформаційний, 
процесуально-діяльнісний і рефлексивний; 
Функціональні компоненти: здатність до здійснення 
конструктивної, організаційної, комунікативної та 
гностичної функцій педагогічної діяльності 

Психофізіологічний підхід 
(Л.Хомич та ін.) 

Образ структури певної педагогічної дії, спрямованість 
свідомості на її виконання 

Функціональний підхід 
(В.Лозова, Р. Пенькова, 
Г.Сиротенко та ін.) 

1. Здатність виконувати конструктивну, організаційну, 
комунікативну та гностичну функції професійної діяльності 
педагогів. 
2. Прагнення і здатність учителя виконувати професійні 
функції. 
3. Знання щодо способів професійної діяльності, 
проектувальні, гностичні, конструктивні, організаційні та 
комунікативні вміння, які відповідають функціям 
діяльності вчителя 

Інші підходи  
(С. Багаутдинова та ін.) 

1. Теоретична обізнаність, емоційно-ціннісна дієвість, 
професійно-практична вмілість. 
2. Гуманістична спрямованість особистості, професійні 
знання, педагогічні здібності, педагогічна техніка 

 

Отже, готовність – це первинна, фундаментальна умова успішного 
виконання будь-якої діяльності.  

Зупинимося докладніше на висвітленні особливостей готовності 
педагогів-організаторів до інноваційної діяльності та визначенні  специфіки 
її формування. Слід зазначити, що загальний інтерес до проблематики 
підготовки педагогів-організаторів до інноваційної діяльності залишається 
підвищеним. Оскільки недостатньо дослідженими залишаються такі 
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аспекти проблеми, як сутність, структура й компоненти готовності 
педагогів-організаторів  до інноваційної діяльності тощо.  

Термін «інновація» походить від латинського слова «innovatis» – 
новий і в перекладі означає оновлення, новинка, зміна. Інновація в системі 
освіти означає запланований процес змін, результатом яких є модифікація 
мети та змісту, методів, форм і технологій навчання й виховання.  

Існує декілька точок зору щодо сутності інноваційної діяльності. По-
перше, її визначають як створення нового (оригінальних прийомів, цілісних 
педагогічних концепцій), що змінює звичний погляд на явище, 
перебудовує суспільно-педагогічні відносини. По-друге, її характеризують 
як найвищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво 
нового в педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої 
особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві 
й проявляється в цілепокладанні, визначенні мети, завдань, змісту,  а 
також  технологій інноваційного навчання.  

У свою чергу, готовність до інноваційної педагогічної діяльності –
особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога 
мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння 
ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, 
здатності до творчості і рефлексії [4]. Вона є основою активної суспільної і 
професійно-педагогічної позиції суб’єкта, яка спонукає до інноваційної 
діяльності та сприяє її продуктивності.  

У своїх працях В. Сластьонін визначає критерії готовності педагога до 
інноваційної діяльності: 
- усвідомлення необхідності в інноваційній діяльності, готовності до 

творчої діяльності з нововведень у школі; 
- упевненість у тому, що нововведення призведе до позитивних 

результатів; 
- узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю; 
- готовність до подолання творчих невдач; 
- рівень технологічної готовності до виконання інноваційної діяльності, 

позитивна оцінка власного попереднього досвіду в світлі 
інноваційної діяльності; 

- здатність до професійної рефлексії [3]. 
Зважаючи на викладене вище, під готовністю педагогів-організаторів 

до інноваційної діяльності  ми розуміємо  інтегративну  якість особистості, 
яка характеризується наявністю та певним рівнем сформованості 
мотиваційно-орієнтаційного, змістовно-операційного й оцінно-
рефлексивного компонентів у їх єдності, що проявляється в прагненні до 
інноваційної діяльності та в підготовленості до її здійснення на 
професійному рівні. Оскільки, на наш погляд, однією з важливих якостей 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

135 

педагога-організатора та умовою успішності його як професіонала є 
готовність до інноваційної діяльності.  

Зокрема, педагог-організатор є безпосереднім організатором 
діяльності учнів у шкільному колективі, координатором виховних впливів та 
ініціатором  педагогічної взаємодії школи та сучасної сім’ї. Оскільки саме він 
безпосередньо взаємодіє як з учнями, так і з їх батьками, щиро прагне 
допомогти дітям у вирішенні їхніх  шкільних та міжособистісних проблем, 
організовує шкільне та позашкільне життя учнів. Планує і організовує 
позаурочну виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в освітніх 
установах. Вивчає індивідуальні особливості учнів, сприяє розвитку їх 
здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації 
змістовного дозвілля і відпочинку. Спільно з педагогічними колективами, 
колективами установ культури, мистецтв, спортивними товариствами, 
творчими спілками, громадськими об'єднаннями, сім'єю розвиває мережу 
гуртків, секцій, клубів, об'єднань за інтересами, залучає в них дітей, підлітків. 

Бере участь в організації літнього відпочинку й оздоровлення учнів, 
вихованців в освітніх установах, за місцем проживання.  

Функціональні обов’язки педагога-організатора спрямовані на 
організацію пізнавальної діяльності учнів, формування ефективних 
соціальних та міжособистісних відносин у шкільному колективі, реалізацію 
соціального захисту дітей, вирішення  проблеми організації рекреативної 
сфери учнів, здійснення ефективної соціалізації особистості в умовах 
шкільного колективу. 

Водночас, педагог-організатор повинен знати основні закономірності 
особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, 
мотивів, ступінь їх задоволення; цілі, принципи, зміст, особливості навчально-
виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї, за місцем прожи-
вання, в дитячих, підліткових, молодіжних об'єднаннях, угрупованнях; 
сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних спільнот, 
рухів, організацій, їх роль, місце у становленні особистості дитини; ефективні 
форми і методи навчання та виховання, засади організації дитячого, 
молодіжного дозвілля, спілкування; соціально-економічні, культурні, 
екологічні, інші умови; нормативне забезпечення навчально-виховного 
процесу; вміти ефективно застосовувати теоретичні професійні знання та 
інноваційні технології  в практичній педагогічній діяльності тощо. 

У свою чергу, формування готовності педагогів-організаторів  до 
інноваційної діяльності передбачає наявність відповідних моделей. Однією з 
існуючих у сучасній науці й практиці моделей є модель підготовки педагогів 
до використання інноваційних технологій В. Сластьоніна, Л. Подимової, 
О. Козлової, яка включає такі взаємозумовлені компоненти:  

а) поінформованість про інноваційну педагогічну технологію шляхом:  
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- оволодіння змістом та методикою інноваційних педагогічних 
технологій;  
- оволодіння технологією розробки та застосування педагогічних 

інновацій;  
- визначення особистісної позиції щодо необхідності використання 

інноваційних педагогічних технологій на практиці;  
б) технологізованість у формуванні компетентності педагогів щодо 

розробки та використання інноваційних педагогічних технологій;  
в) результативність підготовки педагогів до використання 

інноваційних педагогічних технологій та її оцінку.  
Тим часом, у результаті формувальної роботи підготовлений до 

інноваційної професійної діяльності педагог-організатор має набути такі 
професійні й особистісні якості: усвідомлення змісту й цілей освітньої 
діяльності в контексті актуальних педагогічних проблем сучасної школи; 
здатність вибудовувати цілісну освітню програму, яка врахувала б 
індивідуальний підхід до дітей, освітні стандарти, нові педагогічні орієнтири; 
cпіввіднесення сучасної реальності з вимогами особистісно-орієнтованої 
освіти, коригування освітньо-виховного процесу за критеріями інноваційної 
діяльності; здатність бачити індивідуальні здібності дітей і  виховувати  
відповідно до їх особливостей; володіння  виховними технологіями, 
формами й методами інноваційного навчання, використання доступних для 
дітей форм рефлексії та самооцінки; здатність бачити, адекватно оцінювати, 
стимулювати форми культурного самовираження учнів; усвідомлення 
значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів. 

Висновки. Таким чином, готовність до інноваційної діяльності є 
інтегративною якістю особистості, що характеризується наявністю та 
певним рівнем сформованості мотиваційно-орієнтаційного, змістовно-
операційного і оцінно-рефлексивного компонентів у їх єдності, що 
проявляється в прагненні до інноваційної діяльності, у підготовленості до її 
здійснення на професійному рівні. 

Формування готовності педагогів-організаторів до інноваційної 
діяльності є процесом, який дозволяє допомогти фахівцю в розвитку його 
ціннісних орієнтирів, гуманістичної спрямованості, усвідомленні технологій 
вирішення професійно-педагогічних проблем, осмисленні ним результатів 
педагогічних інновацій, виробленні критеріїв їх аналізу та оцінки. 
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РЕЗЮМЕ 
Ефремова Г. Л. Формирование готовности педагогов-организаторов к 

инновационной профессиональной деятельности. 
В статье рассмотрены особенности формирования готовности педагогов-

организаторов к инновационной профессиональной деятельности. Готовность 
определенна как интегративное  качество личности, которое характеризуется 
наличием и определенным уровнем сформированности мотивационно- 
ориентационного, содержательно-операционного и оценочно-рефлексивного 
компонентов в их единстве, которое проявляется в стремлении к инновационной 
деятельности и в подготовленности к ее осуществлению на профессиональном 
уровне. Цель исследования предопределена необходимостью определения особенностей 
формирования готовности педагогов-организаторов к инновационной 
профессиональной деятельности. В исследовании использованы теоретические 
методы (анализ, систематизация и сравнение научно-теоретического материала) для 
обобщения теоретических идей по проблеме и уточнению понятійно-категорійного 
аппарата исследования. 

Ключевые слова: готовность, структура готовности, компоненты 
готовности специалиста, профессиональная деятельность, педагог-организатор,  
инновации, инновационная деятельность. 

SUMMARY 
Efremova H. Forming the readiness of teachers-organizers to the innovative 

professional activity. 
The article is devoted to the problem of forming the readiness of teachers-organizers 

to the innovative professional activity. The readiness is defined as a integrative quality of a 
personality which is characterized by the presence and some level of formation of 
motivational and orientation, informative and operational, evaluative and reflexive 
components in the unity, that reveals itself in aspiration to innovative activity and being 
ready to its performance on the professional level.   

The scientific literature analysis testifies to the fact that there are a lot of researches 
which, unfortunately, do not allow forming the unique idea about the “readiness” as a 
scientific notion as they reflect only some aspects of the mentioned above notion and very 
often show coexistence of many opposite definitions and contradictory notions of the 
phenomenon researched. 

In the context of our research tasks the readiness is defined as a substantial 
precondition of goal-oriented activity, its regulation, stability and effectiveness. Professional 
readiness helps a person fulfill his duties successfully, use his knowledge, experience, 
personal qualities correctly, retain self-control and change his way of actions in case of 
unpredictable barriers occurrence.  

On the other hand, readiness to innovative pedagogical activity is a peculiar 
personality condition which assumes motivational and evaluative attitude of a teacher-
organizer to his professional activity, his possession of effective methods and means of 
achieving pedagogical aims, having the ability to creativity and reflection. It is the basis for 
active social, professional and pedagogical subject stand, which stimulates to innovative 
activity and contributes to its productivity. 

Thus, forming the readiness of teachers-organizers to innovative activity assumes the 
following models with the next interdependent components: 

a) being well-informed about the innovative pedagogical technique; 
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b) being well-technologized in forming teachers’ competence in working out and 
using innovative pedagogical techniques; 

c) having results in teachers training to applying innovative pedagogical technologies 
and their assessment. 

Forming the readiness of teachers-organizers to innovative activity is a process which 
gives a specialist the possibility to develop his value scale, humane orientation, understanding 
the technology of solving professional and pedagogical problems, his interpreting the results of 
pedagogical innovations, working out the criteria of their analysis and assessment. 

Key words: readiness, the readiness structure, specialist readiness components, 
professional activity, teacher-organizer, innovations, innovative activity.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ  
НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

У статті охарактеризовано перебіг і результати експериментальної 
перевірки ефективності методики навчання вчителів використовувати веб-
орієнтовані технологіі у здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових класів, 
що є системою, яка функціонально поєднує наступні компоненти: цільовий, 
стимулятивно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, технологічний, 
оціночно-результативний. Описано реалізацію навчально-дослідницької програми 
використання веб-орієнтованих технологій у здоров’язбережувальному навчанні 
учнів початкових класів, що поєднувала такі етапи: підготовчий; інформувальний; 
консультативно-тренінговий; функціональний; підсумково-мотивуючий. 
Представлено результати педагогічного експерименту. 

Ключові слова: методика, вчителі початкових класів, веб-орієнтовані 
технології, здоров’язбережувальне навчання, педагогічний експеримент. 

 

Постановка проблеми. Використання веб-орієнтованих технологій 
для поширення здорового способу життя, здоров’язбережувальних знань 
має ґрунтуватися на розвитку в усіх суб’єктів навчально-виховного процесу 
позитивного ставлення до ідеї поєднання інформаційно-комунікаційних і 
здоров’язбережувальних технологій у навчанні учнів початкової школи.  

Вивчення зарубіжного досвіду використання веб-орієнтованих 
технологій в організації здоров’язбережувальної освіти засвідчило появу  
наприкінці ХХ ст. та стрімкий розвиток у ХХІ столітті феномену конвергенції 
цифрової революції з охороною здоров’я та навчанням упродовж життя, 
що увиразнилось у функціонуванні соціальних програм із використанням 
цифрових технологій  для збереження здоров’я людей. Залежно від веб-
платформи, що лежить в основі використання веб-орієнтованих технологій 
для здоров’язбереження розрізняють такі програми: «Здоров’я 2.0», 
«Здоров’я 3.0», «Здоров’я 4.0».   

Реалізація ідей про використання веб-орієнтованих технологій у 
здоров’язбережувальній сфері набуває особливої актуальності для України, 
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одним зі стратегічних напрямів розвитку якої є удосконалення системи 
охорони здоров’я, становлення й поширення здорового способу життя. 

У Законі України «Про загальну середню освіту» наголошується, що 
одним із завдань загальної середньої освіти є виховання в учнів свідомого 
ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої 
соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового 
способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я 
учнів. Здоров’язбережувальна компетентність учнів початкової школи 
визначена Державним стандартом початкової загальної освіти як ключова, 
а її формування має здійснюватися на міжпредметному рівні за допомогою 
предметних компетентностей з урахуванням специфіки предметів і 
пізнавальних можливостей учнів початкових класів.  

Одним із шляхів розв’язання окреслених завдань є використання 
веб-орієнтованих технологій для підтримки здоров’язбережувального 
навчання учнів початкових класів. За такого підходу активізуються знання й 
уміння учнів набуті під час вивчення різних дисциплін і зокрема, 
«Інформатика», «Основи здоров’я» та «Фізична культура». 

Важливість здійснення дослідження проблеми використання веб-
орієнтованих технологій у здоров’язбережувальному навчанні зумовлена 
наявністю високого педагогічного потенціалу технологій, що надає 
можливість всім суб’єктам навчального процесу (учням, педагогам, батькам) 
стати дослідниками та творцями здоров’язбережувальних знань, а також 
координувати дії щодо організації здоров’язбережувального навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми збереження здоров’я 
учнів початкових класів у сучаних умовах висвітлено в наукових працях 
таких учених, як: Е. Вільчковський [2], С. Дубогай [3], С. Дудко[4], 
Л. Омельченко [7], Т. Онопрієнко [8], О. Савченко [9] та ін. 

Методологія використання веб-орієнтованих технологій в освітньо-
навчальній діяльності обґрунтована В. Биковим [1], А. Коломієць[5],  
М. Лещенко [6], Н. Сороко [10], О. Співаковським [11] та ін. 

Поза увагою українських науковців залишилися проблеми 
використання веб-орієнтованих технологій у здоров’язбережувальній 
навчальній діяльності учнів початкових класів. 

Мета статті: охарактеризувати хід і результати експериментальної 
перевірки ефективності методики навчання вчителів використовувати веб-
орієнтовані технології у здоров’язбережувальному навчанні учнів 3–4 класів.  

Методи дослідження: теоретичні: комплексний аналіз педагогічної, 
медичної, психолого-педагогічної, методичної літератури для з’ясування та  
уточнення термінологічно-категоріального апарату (основних категорій) дос-
лідження, порівняльно-педагогічний аналіз для вивчення зарубіжного дос-
віду, контент аналіз інформаційних джерел здоров’язбережувальної тема-
тики, аналіз і опрацювання результатів дослідно-експериментальної роботи;  
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емпіричні: педагогічне спостереження, спостереження, бесіди, 
відеоспостереження, діагностуючі рольові ігри, розв’язання проблемних 
ситуацій,  педагогічний експеримент для перевірки ефективності методики 
навчання вчителів використовувати веб-орієнтовані технології у 
здоров’язбережувальному навчанні. 

Виклад основного матеріалу. Методика навчання вчителів 
використовувати веб-орієнтовані технологіі у здоров’язбережувальному 
навчанні учнів початкових класів є системою, що функціонально поєднує 
такі компоненти: цільовий, стимулятивно-мотиваційний, змістовий, 
операційно-діяльнісний, технологічний, оціночно-результативний. Дамо 
характеристику її структурних компонентів. 

Цільовий компонент поєднує мету  навчити вчителів 
використовувати веб-орієнтовані технології для підтримки 
здоров’язбережувального навчання учнів початкових класів, яка 
деталізується у відповідних завданнях.  

Мотиваційно-технологічний компонент поєднує дві складові 
(наявність зацікавленості й відповідне технологічне забезпечення) та 
передбачає підвищення професійного й особистого інтересу до 
можливостей використання веб-орієнтованих технологій для підтримки 
здоров’я та організації здоров’язбережувального навчання.  

Змістовий компонент містить текстову, аудіо-, графічну та відео- 
здоров’язбережувальну інформацію про методи й форми використання 
веб-орієнтованих технологій для підтримки здоров’язбережувального 
навчання учнів початкових класів.  

Операційно-діяльнісний компонент складається з різних видів 
діяльності, форм і методів їх реалізації.   

Результативний компонент відображає сформовану готовність 
учителів до організації здоров’язбережувального навчання на основі 
використання веб-орієнтованих технологій.  

Дослідно-експериментальній робота передбачала реалізацію 
навчально-дослідницької програми використання веб-орієнтованих 
технологій для підтримки здоров’язбережувального навчання учнів 
початкових класів, що поєднувала такі етапи: підготовчий; інформувальний; 
консультативно-тренінговий; функціональний; підсумково-мотивуючий.  

Коротко охарактеризуємо хід і результати проведення педагогічного 
формувального експерименту. На підготовчому етапі для можливості 
проведення експериментального дослідження були визначені навчальні 
заклади, які відповідали критерію технологічно-мережного забезпечення, 
тобто ті, що могли забезпечити за необхідністю вчителів та учнів 
початкових класів комп’ютерами і доступом до мережі Інтернет. Після 
домовленості з адміністрацією навчального закладу про проведення 
експериментального дослідження в початкових класах, робота була 
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направлена на співпрацю з учителями. Для експериментального 
дослідження були залучені вчителі, які працюють в початкових класах: 
класні керівники, вчителі інформатики, фізичної культури, іноземних мов, 
вихователі груп продовженого дня. У кожному навчальному закладі були 
відібрані контрольні та експериментальні класи. У цілому для проведення 
масового експериментального дослідження було сформовано 
експериментальну групу, до складу якої входило 326 учнів, 48 вчителів, а 
також контрольну групу, у складі якої було 323 учні, 47 вчителів.  

Після визначення експериментальних та контрольних класів 
розпочалася реалізація методики навчання вчителів, які працювали в 
експериментальних класах, використовувати веб-орієнтовані технології у 
здоров’язбережувальному навчанні учнів. Для вчителів 
експериментальних класів кожного навчального закладу, де проводилося 
експериментальне дослідження, було проведено семінари і тренінги, на 
яких детально розглядалися питання щодо організації 
здоров’язбережувального навчання в початкових класах. 

На початку експерименту було визначено недостатній рівень 
здоров’язбережувальної компетентності вчителів, особливо практичної 
реалізації організації ефективного здоров’язбережувального навчання та 
низький рівень аксіологічного ставлення до веб-орієнтованих технологій як 
засобу підтримки здоров’язбережувального навчання. Однак, слід 
зазначити, що в ході проведення семінарів та тренінгів вчителі поступово 
переконувалися в необхідності постійної підтримки ефективної організації 
здоров’язбережувального навчання учнів початкових класів і важливості 
використання для цього веб-орієнтованих технологій.  

На заняттях учителям було представлено авторський веб-сайт, який 
містив мультимедійні матеріали для ефективної підтримки 
здоров’язбережувального навчання (відеоролики виконання гімнастичних та 
психо-емоційних вправ, самомасажів; аудіокомпозиції для фонового 
супроводу гімнастичних та релаксаційних вправ; відеозаставки та 
відеофільми для зацікавленості учнів під час проведення здоров’язбере-
жувальних заходів; презентації на тему ведення здорового способу життя); 
надано назву сайту та його електронну адресу (http://zdoroviedity.wix. 
com/school), адресу електронної пошти автора та дані для спілкування в 
Skype. У ході тренінгу виконувалися вправи щодо знаходження необхідної 
інформації, електронних навчальних засобів, а також формувались уміння 
обмінюватись інформацією, отримувати консультування на основі 
використання електронних соціальних мереж, Skype, блогів, чатів. 

Для вчителів були проведені тренінги з метою формування вмінь 
навчати учнів використання веб-орієнтованих технологій під час виконання 
здоров'язбережувальних завдань. Зміст здоров’язбережувальних завдань 
полягав у виготовлені учнями мультимедійних матеріалів (фото, відео) 
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різноманітної здоров’язбережувальної тематики: виконання різних фізичних 
вправ (ранкова, зарядка, вправи для постави, для очей тощо), готування страв 
здорового харчування, проведення вільного часу (прогулянки, рухливі ігри, 
читання книжок тощо), відпочинок (релаксаційні вправи), заняття в 
спортивних секціях тощо. Потім самостійно або з допомогою батьків учні 
обмінювалися зробленими фото-, відеоматеріалами через електронну 
соціальну мережу Facebook із своїми друзями, однокласниками й учителями.  

Також учителі були ознайомлені з іншим видом 
здоров’язбережувальних завдань, до яких відносилося створення й 
демонстрація за допомогою веб-орієнтованих технологій презентацій, слайд-
шоу, колажів, рисунків здоров'язбережувальної тематики. При виконанні 
такого виду завдань було рекомендовано вчителям користуватися хмарним 
сервісом http://www.prezi.com, який дозволяє створювати on-line презентації, 
над якими може працювати ціла група учнів у віддаленому режимі. Після 
проведення  семінарів і тренінгів для вчителів варто відмітити підвищення 
показників сформованості їх технологічних умінь підтримки 
здоров’язбережувального навчання. 

У період особливо інтенсивної роботи з учителями, який охоплював 
підготовчий і консультативно-тренінговий етапи реалізації 
експериментального дослідження паралельно проводився інформувальний 

етап  робота з батьками учнів. Для цього в експериментальних класах були 
організовані батьківські збори, на яких батьки були ознайомлені з ходом та 
змістом експериментального дослідження. На батьківських зборах в кожному 
класі було сформовано лідерську групу з бажаючих батьків та домовлено 
дату проведення тренінгу для навчання допомагати дітям виконувати 
здоров’язбережувальні завдання за допомогою веб-орієнтованих технологій, 
а також співпрацювати з учителями й по можливості з фахівцями.  

Так, на консультативно-тренінговому етапі був проведений тренінг 
для батьків, на якому в середньому з усіх експериментальних класів були 
присутні 83 % батьків. 

Функціональний етап був спрямований на роботу з учителями 
початкових класів щодо формування в них умінь використовувати веб-
орієнтовані технології підтримки здоров’язбережувального навчання учнів 
початкових класів шляхом проведення навчально-дослідницьких проектів. 
Кожний навчально-дослідницький проект стосувався окремого 
компоненту здоров’язбережувального навчання й реалізовувався за 
допомогою веб-орієнтованих технологій. Тематика проектів така: 
«Покровителі ранкової гімнастики»; «Детективне розслідування: Чи 
потрібні фізкультхвилинки та самомасажі?»; «Операція «Чистий клас – 
здорові діти!»; «Мандрівка до країни краси і натхнення»; «У країні 
смайликів»;  «Здорова їжа – здорові діти!»; «Бути здоровим – легко!»; 
«Мій  день»; «Мої вихідні» та «Як я проводжу канікули». Кожний учитель 
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експериментального класу отримав необхідні методичні матеріали для 
проведення навчально-дослідницьких проектів та рекомендації щодо 
використання веб-технологій у здоров’язбережувальному навчанні. 

Розглянемо динаміку змін рівнів сформованості ознак кожного 
критерію до та після проведення дослідження в експериментальній групі 
(оскільки динаміка змін в контрольній групі була не значною, тому дані не 
наводимо). Слід зазначити, що формувальний масовий експеримент 
проводився загально-освітніх навчальних закладах, що на 100 % 
відповідали вимогам технологічно-мережного забезпечення. 

На рис. 1 показано, що в результаті проведеного формувального 
масового експерименту високий рівень сформованості 
здоров’язбережувальної компетентності в учителів зріс на 38,9 %, середній 
рівень зменшився на 20,8 %, низький рівень зменшився на 18,1 %. 

Рис. 1. Динаміка змін розподілу вчителів експериментальної групи за 
рівнями  сформованості-здоров'язбережувальної компетентності до та 
після проведення експерименту 

На рис. 2 показано, що в результаті проведеного масового 
експерименту високий рівень критерію аксіологічного (ціннісно-
спрямувального) ставлення до використання веб-орієнтованих технологій 
як засобу підтримки здоров’язбережувального навчання в учителів зріс на 
45,2 %, середній рівень зменшився на 29,9 %, низький рівень зменшився на 
15,3 %. 
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Рис. 2. Динаміка змін розподілу вчителів експериментальної групи за 
рівнями сформованості аксіологічного (ціннісно-спрямувального) 
ставлення до використання веб-орієнтованих технологій як засобу 
підтримки здоров’язбережувального навчання до та після проведення 
експерименту 

 

На рис. 3 показано, що в результаті проведеного масового 
формувального експерименту високий рівень сформованості 
технологічних умінь підтримки здоров’язбережувального навчання в 
учителів зріс на 32,7 %, а також покращились показники середнього рівня 
на 37,5 %, а низький рівень зменшився на 70,2 %. 

 
Рис. 3. Динаміка розподілу вчителів експериментальної групи за 

рівнями сформованості технологічних умінь підтримки 
здоров’язбережувального навчання до та після проведення експерименту 
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Отже, аналіз результатів експериментального досілідження показав, 
що методика навчання вчителів використовувати веб-орієнтовані 
технології у здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових класів 
дала позитивну динаміку змін показників рівнів сформованості 
здоров’язбережувальної компетентності, технологічних умінь та 
аксіологічного ставлення до використання веб-орієнтованих технологій у 
здоров’язбережувальному навчанні в учителів експериментальної групи. 

Висновки. Таким чином, було доведено ефективність методики 
навчання вчителів використовувати веб-орієнтовані технології у здоров’я-
збережувальному навчанні учнів початкових класів, що увиразнилось у 
сформоновансті таких умінь: використовувати веб-орієнтовані технології для 
знаходження, узагальнення й систематизації інформаційних відомостей 
щодо ведення здорового способу життя й підтримки 
здоров’язбережувального навчання; використовувати веб-орієнтовані 
технології для створення авторських здоров’язбережувальних навчальних 
матеріалів (презентацій, відеороликів тощо); організовувати творчу діяльність 
учнів щодо створення інформаційних здоров'язбережувальних матеріалів 
про збереження і розповсюдження особистісного досвіду (тексти, картинки, 
фото-, відео- та різні види оцифрованих матеріалів), створювати електронні 
локальні соціальні мережі, учасниками якої є вчителі, батьки, учні, фахівці для 
обміну, обговорення, дискусій щодо представленого в мережі досвіду, з 
подальшим внесенням доцільних корекцій у початковий матеріал для 
організації індивідуального й групового консультування з питань 
здоров’язбереження учнів та їх батьків; для організації дослідницького 
здоров’язбережувального навчання у групах; для отримання консультацій у 
відповідних фахівців із проблем здоров’язбереження. 
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РЕЗЮМЕ 
Ястребов Н. Н. Экспериментальное исследование эффективности методики 

обучения учителей использовать веб-ориентированные технологии в 
здоровьесберегающем обучении учащихся начальных классов. 

В статье охарактеризованы ход и результаты экспериментальной проверки 
эффективности методики обучения учителей использовать веб-ориентированные 
технологии в здоровьесберегающем обучении учащихся начальных классов, является 
системой, которая функционально объединяет следующие компоненты: целевой, 
стимулятивно-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, 
технологический, оценочно-результативный. Описаны реализацию учебно-
исследовательской программы использования веб-ориентированных технологий в 
здоровьесберегающем обучении учащихся начальных классов, объединившей следующие 
этапы: подготовительный; информувальний; консультативно-тренинговый; 
функциональный; итогово-мотивирующий. Представлены результаты 
педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: методика, учителя начальных классов, веб-
ориентированные технологии, здоровьесберегающее обучения, педагогический 
эксперимент. 

SUMMARY 
Yastrebov M. Experimental research of the effectiveness of methods of training teachers 

to use Web-oriented technologies in healthkeeping education of primary school students. 
The article describes the course and results of experimental verification of the 

effectiveness of methods of training teachers to use Web-oriented technologies to support 
healthkeeping education of primary school students, which is a system that functionally 
combines the following components: target, stimulation- motivational, content, operational 
and activity, technological, estimated-efficient. Experimental work was aimed at 
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implementation of educational and research program of using Web-based technologies in 
healthkeeping education of primary school students that combined the following stages: 
preparatory; informative; consulting and training; functional; final-motivating.  

Preparatory stage: identification of schools, classes, teaching staff, students and parents 
involved in the experiment; design of workshops, trainings, guidelines, aimed at training teachers 
to use Web-oriented technologies in the organization of healthkeeping education; meeting of 
teaching staff, approval of the general plan of action; organization of technology-network 
supply. Informative stage: parents meetings on informing parents about children's participation 
in healthkeeping educational and research project; formation of a leadership group among 
parents; informing of specialists in the field of health safety about program of action of the 
institution. Consulting and training stage: immediate and online consultations; implementation 
of training; group and individual sessions with teachers, parents of students on the use of Web-
based technologies and healthkeeping technologies; accumulation of electronic copyright 
materials and Internet resources of healthkeeping subjects. Functional stage: training of teachers 
to realize counseling of students and work with them to implement individual and group 
educational and research healthkeeping projects using Web-based technologies. Final-
motivating stage: summarizing the educational and research projects and outlining the most 
pressing areas of teaching and searching research. 

Analysis of the results of pedagogical experiment showed that the methods of 
training teachers to use Web-based technologies to support healthkeeping education of 
primary school students are effective as we received a positive dynamics of changes of 
healthkeeping expertise, technological skills, and axiological attitude to use Web-based 
technologies in healthkeeping education of teachers of experimental group. 

Key words: methods, primary school teachers, Web-oriented technologies, 
healthkeeping education, pedagogical experiment. 
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РОЗДІЛ ІV. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ І 
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ «ІТМ ПЛЮС – 2015» 

 

УДК 372.851 
О. В. Авраменко, Ю. Г. Білецька 

Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені В. Винниченка 

 

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ДОВОДИТИ ТВЕРДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ГРАНИЦЬ 
ЗАСОБАМИ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Метою статті є актуалізація питання розвитку вмінь доводити твердження 
теорії границі, розробка тестових завдань для діагностики, контролю, навчання та 
надання методичних рекомендацій щодо їх застосування. Для досягнення поставленої 
мети використані теоретичний та емпіричний методи дослідження. Авторами 
запропонована система тестових завдань, які в різній комбінації можуть слугувати 
різним цілям. Акцент робиться на завданнях, які можуть бути використані з 
навчальною метою, а саме для формування вмінь доводити твердження. Перспективу 
вбачаємо в подальшому розширенні бази тестових завдань, створенні курсу 
дистанційного навчання та впровадженні тестів у систему онлайн-тестування. 

Ключові слова: тест, тестове завдання, тестова технологія, тестування, 
контроль навчання, функція, границя функції, доведення за означенням. 

 

Постановка проблеми. Керуючись необхідністю реформ сучасної 
системи освіти відбувається перегляд методичних методів, форм та засобів 
навчання, упроваджуються новітні технології в навчальний процес. 
Тестування зарекомендувало себе як надійний, об’єктивний засіб діагностики 
та контролю вмінь, який зручно використовувати не лише викладачам 
(учителям), а й студентам (учням) для навчання та самоперевірки. Як 
правило, тестові завдання з математики сконструйовані для перевірки рівня 
сформованості практичних умінь та навичок. Для випускників шкіл такі 
вимоги, можливо, є достатніми, чого не можна сказати про випускників 
педагогічних вишів. Адже серед складових професійної компетентності 
вчителя математики можна виокремити такі, як здатність до творчого 
мислення, наявність чіткої системи наукових знань і вміння їх застосовувати 
на практиці тощо [15]. Уже на першому курсі викладачі математичних 
дисциплін ВНЗ стикаються з відсутністю в більшості студентів навичок умінь 
доводити, що можна вважати недоліком у системі середньої освіти. 
Ускладнюється ситуація тим, що з кожним роком частка навчального 
матеріалу, який виноситься на самостійний розгляд, збільшується.  

Деякі теми математичного аналізу є фундаментальними і не 
допускають формальності. Правильно сформований понятійний апарат теорії 
границь закладає основи для успішного оволодіння всього курсу 
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математичного аналізу в цілому. Він є інструментарієм для фізичних, еконо-
мічних, статистичних та інших досліджень. Цим обґрунтовується необхідність 
якісного, глибокого усвідомлення та засвоєння базових понять модуля.  

Аналіз актуальних досліджень. У зв’язку з активним застосуванням 
тестів на всіх рівнях навчального процесу дане питання потребує наукового 
обґрунтування, методичного узагальнення й систематизації. Багато наукових 
праць у вітчизняній і зарубіжній літературі присвячено дослідженню тестових 
технологій. Загальні методичні рекомендації щодо конструювання тестів, 
правила підбору тестових завдань та дистракторів до них висвітлювали 
В. С. Аванесов, Л. О. Кухар, В. П. Сергієнко та інші. Теоретичні основи освітніх 
вимірювань, класичні та сучасні моделі тестування розглядала 
О. В. Авраменко [3, 8]. Теоретико-методичні основи оцінювання досягнень з 
математики учнів старшої школи досліджував О. В. Школьний [19; 20]. 

Неможливо скласти якісний тест без вивчення психолого-педагогічних 
та методичних аспектів, особливостей викладання теми [6; 9; 18]. У зв’язку з 
тим, що елементи теорії границь починають вивчатися ще в шкільному курсі 
математики, доцільно ознайомитися з методикою введення теми в ЗОШ [4; 
11; 16]. Наступності у вивченні теми, свого роду міст між школою та вишем, 
присвячене дисертаційне дослідження М. В. Босовського [5] та праця 
М. А. Адамовича [17]. Для вищої школи методичні рекомендації щодо викла-
дання теорії границь надали І. І. Вайнштейн [7], Г. О. Михалін [13] та інші. 

На сучасному етапі школа цілком забезпечена методичними 
розробками (тестами), а для вишів дане питання залишається не 
розв’язаним. Тому цілком доцільним є дослідження в даному напрямі, 
розробка тестів, які б сприяли підготовці висококваліфікованих спеціалістів. 

Мета статті полягає в актуалізації питання розвитку вмінь доводити 
твердження теорії границі, наданні методичних рекомендацій щодо 
вивчення модуля із застосуванням тестів, розкритті можливості використання 
тестових технологій для навчання. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети 
використовуємо теоретичні методи (аналіз методичної, психолого-
педагогічної літератури з досліджуваного питання, робочих програм з 
математичного аналізу, підручників і посібників з математичного аналізу), 
емпіричні (спостереження за навчальним процесом студентів та аналіз їхніх 
досягнень, бесіди з викладачами та студентами, вивчення передового 
досвіду викладачів). 

Виклад основного матеріалу. Пропонуємо серію тестів модуля «Теорія 
границь», які доцільно використовувати в навчальному процесі з 
діагностувальною, контролювальною, навчальною метою. Для поточного 
контролю зручно тестові завдання розділити на три групи: тест «Границя 
числової послідовності», тест «Границя функції», тест «Неперервність 
функції».  
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Тест «Границя функції» має схожу структуру з тестом «Границя 
числової послідовності», упровадження якого показало доцільність і 
перспективність дослідження в даному напрямі [2]. При конструюванні 
тестів використовуємо тестові завдання закритої форми (з вибором однієї 
правильної відповіді, з множинним вибором, модифіковане з вибором 
однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на 
встановлення правильної послідовності кроків доведення), завдання 
відкритої форми (на доповнення, з розгорнутою відповіддю) [1; 12; 14]. 

Зважаючи на складність теми, доцільно як на лекційних, так і 
практичних заняттях використовувати графічні ілюстрації. Тому і в тест ми 
включаємо тестові завдання з використанням графіків. Такого типу завдання 
не тільки діагностують рівень засвоєння матеріалу, а й сприяють більш 
глибокому розумінню базових понять модуля. Наприклад, завдання типу 

Границя функції, зображеної графічно при 2x  дорівнює 

 

звертають увагу студента на те, що коли значення аргументу х як 
завгодно близько наближаються до числа 2 зліва чи справа, відповідні 
значення функції f(х) як завгодно близько наближаються до числа 4, 
незважаючи на те, що f(х)=6. 

Як показує досвід, учням та студентам подобаються завдання на 
відповідність. Можемо запропонувати завдання. 

Встановіть залежність між виразом та його числовим значенням 

Значення функції 2

1
y

x
  в точці 0 0x   

  

Границя функції
1

y
x

 злівав точці 0 0x   
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Границя функції 2

1
y

x
 зліва в точці 0 0x   

  

0
lim

1x

x

x 
 

1 

 Не існує 
 

Особливе місце модуля «Границя функції» займають задачі на 
доведення тверджень. Значне місце в тесті відведено на завдання саме 
такого виду. 

Відстежимо навчальну лінію формування вмінь доводити 
твердження за допомогою тестів (на прикладі доведення за означенням 
Коші). Серед методів доведення вважаємо доцільним використання 
методу прямого доведення. При цьому використовуємо репродуктивний 
спосіб організації навчальної діяльності, у межах якої викладачу 
рекомендується попередньо розглянути приклад подібного завдання на 
лекційному чи практичному занятті. Для самостійної роботи студентові 
пропонуються тестові завдання: 
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2
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3. Виконується нерівність  
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Отже, за означенням Коші, 
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2. Доведіть за означенням, що 
1

lim(2 5) 7
x

x


   

A.  

B. (2 5) 7x      

C. Покажемо, що ( ) 0   , при якому 

D. :x R  0 1 ( )x      

E. Тому можна взяти ( ) .
2


    

F. Фіксуємо 

G. 2 2 2 1 1
2

x x x


         . 

H. виконується нерівність 

I. Отже, за означенням Коші 
1

lim(2 5) 7
x

x


  . 

3. Доведіть, що
3

lim( 5) 2
x

x


   . 

Доведення:  
Фіксуємо ________. 
Покажемо, що знайдеться таке ( ) 0   , при якому буде 

виконуватися нерівність 
___________  ____________  ___________  _________ ( )   ________. 

Отже, 
3 ( )

0 ( ) _______ 0 : _______________
3

x

x

 
  

  
     


. 

А це означає, що _________________. 

4. Доведіть за означенням, що 
6

1
lim( 5) 8

2x
x


   

Перші два тестові завдання закритої форми, а два наступні – 
відкритої. У першому завданні (модифіковане з вибором однієї правильної 
відповіді) пропонується доведення, яке подано в правильній 
послідовності, але на кожному з чотирьох кроків потрібно вибрати одне 
правильне міркування. У другому (на встановлення послідовності), 
наведено правильне міркування, яке розбито на дев’ять частин і подано в 
неправильній послідовності. Задача студента полягає у відновлені 
правильної послідовності кроків доведення. У третьому завданні (з 
пропусками) необхідно заповнити порожні місця. Четверте завдання (з 
розгорнутою відповіддю) вимагає самостійного формулювання доведення. 

Використовуючи тестові завдання, можна відслідковувати, на якому з 
етапів доведення виникають труднощі і своєчасно проводити корекцію 
знань. Аналогічні тестові завдання доцільно використовувати для 
засвоєння означення границі функції в точці за Гейне, поняття границі 
функції на нескінченності. 
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Зауважимо, що такого виду завдання зручно використовувати для 
дистанційного навчання, самостійної роботи, студентів заочної форми 
навчання. 

Зрозуміло, що для модульного контролю такий тест неприйнятний. З 
цією метою необхідно конструювати тест з інших (різного виду, з різних 
тем модуля) тестових завдань. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Розроблено 
тест «Границя функції». Показана можливість застосування тестових завдань з 
навчальною метою для формування вмінь доводити твердження теорії 
границі функції, надані методичні рекомендації щодо їх використання. 

Розширення бази тестових завдань. Розробка тесту «Неперервність 
функції». Створення дистанційного курсу, упровадження в систему 
мережевого тестування.  
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РЕЗЮМЕ 
Авраменко О. В., Белецкая Ю. Г. Формирование умений доказывать 

утверждения теории пределов (посредством тестовых технологий). 
Целью статьи является актуализация вопроса развития умений доказывать 

утверждения теории пределов, разработка тестовых заданий для диагностики, 
контроля, обучения и предоставления методических рекомендаций по их 
применению. Для достижения поставленной цели использованы теоретический и 
эмпирический методы исследования. Авторами предложена система тестовых 
заданий, которые в разной комбинации могут служить различным целям. Акцент 
делается на задачах, которые могут быть использованы в учебных целях, а именно 
для формирования умений доказывать утверждения. Перспективу видим в 
дальнейшем расширении базы тестовых заданий, создании курса дистанционного 
обучения и внедрении тестов в систему онлайн-тестирования. 

Ключевые слова: тест, тестовое задание, тестовая технология, 
тестирование, контроль обучения, функция, предел функции, доказательство по 
определению. 

SUMMARY 
Avramenko O., Beletskaya U. Formation of the skills to prove the statements of the 

theory of limits (by means of testing technology). 
The modern system of education needs revision of teaching methods, forms and tools 

of training, the embedding of new technologies into the educational process. Testing is a 
reliable and efficient way of diagnosing and monitoring of the skills. As a rule, tests in 
mathematics are designed to test the level of formation of practical skills. It is not enough for 
university graduates. Ability to prove statements is important for the future teachers of 
mathematics. Some topics of calculus are fundamental and do not permit formalities. 
Properly formed conceptual apparatus of the theory of limits lays the basis for successful 
mastery of the course calculus in general.  
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It is proved that some topics of mathematical analysis are fundamental and do not 
admit the formalities. 

The aim of the article is the mainstreaming of the development of skills to prove the 
statements of theory of limits, the development of tests for the diagnosis, monitoring, 
training and providing of guidelines for their application. To achieve this goal the theoretical 
and empirical research methods are used.  

The authors have proposed a system of tests, which can serve different purposes in 
different combinations. We have divided the module “Theory of limits” into three main parts. For 
monitoring each of which we have created three tests: “Limit of a numerical sequence”, “Limit of 
a function”, “Continuity function”. This article is focused on the second test “Limit of a function”. 
To create the test we have used a different kind of test tasks: the task of the closed form (with a 
choice of one correct answer, multiple choice, modified with a choice of one correct answer, the 
task to establish compliance, to establish the correct sequence of steps of the proof), and the task 
of the open form (task on supplement, and task with detailed answer).  

The article gives a set of examples of the tasks. The focus is on the tasks that can be 
used for educational purposes, namely for the formation of skills to prove the approval. Test 
items which should be used for this purpose are shown. 

The prospect of further research is seen in the base of test tasks, creating a distance 
learning course and implementation of tests in online testing. 

Key words: test, test items, test technology, testing, control of learning, function, limit 
of a function, proof by definition. 
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ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ 
ЗАСВОЄННЯ НИЗКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ІДЕЙ 
 

У статті йдеться про необхідність підвищення пізнавальної активності 
студентів для покращення навчально-виховного процесу. Робота покликана описати 
низку аспектів формування пізнавальної активності засобами історії науки. 
Унаслідок аналізу низки публікацій з даної тематики виокремлено проблемні 
питання розробки дидактичних умов використання історичних відомостей у процесі 
навчання геометричних дисциплін. Для ілюстрації здатності цього засобу 
підвищити пізнавальну активність студентів у статті наведено приклади 
використання біографічних відомостей та наукової спадщини Р. Декарта та 
М. І. Гулака. Такі зразки красномовно свідчать про потужні можливості 
інтелектуального та виховного впливу історії науки на молодь, а тому потребують 
подальшого дослідження та розробки. 

Ключові слова: пізнавальна активність, навчання математики, методологія 
математики, історія математики, метод координат, багатовимірна геометрія, 
синтетична геометрія, філософія. 

 

Постановка проблеми. В умовах компетентнісно орієнтованого 
навчання постає проблема виокремлення різноманітних умінь і навичок, що є 
складовими компетентностей, та розробки способів їх формування методами 
окремих дисциплін. Уміння визначати головне, класифікувати, аналізувати, 
активно включатися в аналіз проблеми, співпрацювати в колективі та інші 
інтелектуальні вміння все більш необхідні в добу різкого зростання обсягу 
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інформації, стрімкого прогресу та постійних змін вимог до професійної 
діяльності. Досвід активної, цілеспрямованої пізнавальної діяльності під час 
навчання у виші є необхідним, іноді незамінним для швидкої адаптації 
спеціаліста до сучасного ритму життя. Національна доктрина розвитку освіти 
України, як і низка інших стратегічних документів, зокрема, закон «Про вищу 
освіту», проголошують необхідність формування активної, самостійної, 
творчої особистості кожного спеціаліста. Тому важливо організувати 
навчальний процес таким чином, щоб формувати й використовувати 
пізнавальну активність студентів. Одним з таких способів є застосування 
історії науки. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичне тлумачення поняття 
«пізнавальна активність» здійснене в роботах Л. Арістової, 
Д. Богоявленської, Д. Вількєєва, Е. Голанта, М. Данилова, В. Крутецького, 
Л. Лісіної, І. Лернера, В. Лозової, А. Маркової, М. Махмутова, В. Онищука, 
В. Пилипчука, О. Савченко, Т. Шамової, Г. Щукіної, І. Якиманської та інших. 

Питання формування пізнавальної активності досліджували відомі 
психологи та педагоги (В. Безпалько, П. Блонський, В. Буряк, В. Вергасов, 
Г. Денисовець, В. Онищук, В. Паламарчук, І. Редьковець, М. Скаткін та інші). 
Нові публікації з даної тематики належать: І. Литвиненко, Л. Мар’яненко, 
Т. Ткачук. 

Особливості навчання історії математики розглядали: В. Г. Бевз, 
О. М. Боголюбов, О. І. Бородін, Л. М. Вивальнюк, М. Я. Ігнатенко, Н. О. Вірчен-
ко, А. Г. Конфорович, А. О. Розуменко, М. І. Шкіль, М. В. Шмигевський. 

Мета статті – проаналізувати можливості використання історії 
математики для активізації діяльності студентів по засвоєнню нових 
геометричних понять, ідей та проілюструвати ці висновки прикладами.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз публікацій із даної 
тематики та моделювання навчального процесу, цілеспрямовані 
педагогічні спостереження, бесіди, вивчення й узагальнення досвіду 
викладачів тощо. 

Виклад основного матеріалу. Станом на сьогодні серед педагогів є 
багато підходів до тлумачення терміну «пізнавальна активність», низка 
авторів по-різному описують її визначальні риси. Згадаємо тут коротко 
кілька з цих пояснень, які наведені у фундаментальній праці [6, 22–23].  

Пізнавальну активність розглядають і як готовність та бажання до 
енергійного оволодіння знаннями; і як настрій розв’язувати інтелектуальні 
завдання; і як розумову діяльність, спрямовану на досягнення 
пізнавального результату; і як стан, що характеризується прагненням до 
учіння. Г. І. Щукіна розглядає активність як особистісне утворення, що 
відбиває інтелектуальний відгук на процес пізнання, розумово-емоційну 
чуйність учня в пізнавальному процесі. Ці описання вказують на основні 
якості пізнавальної активності, показують, як особа з суб’єкта навчального 
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процесу перетворюється на активного учасника учіння, коли отримання 
нового стає для неї потребою, формує її та спонукає до діяльності. 

В. І. Лозова, після глибокого та всебічного аналізу цього складного 
поняття, дає таке означення: «пізнавальну активність можна визначити як 
рису особистості, яка виявляється в її ставленні до пізнавальної діяльності, 
що передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, 
спрямованої на засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених 
людством знань і способів діяльності, а також знаходить вияв у якості 
пізнавальної діяльності» [6, 29].  

Пізнавальна активність студентів не вичерпується звичайною 
самостійністю у здобутті певних знань, вирішенні окремих навчальних 
завдань. Це поняття є ширшим, і включає інтелектуальну активність, 
морально-вольові, емоційні процеси. Однією з визначальних складових є 
готовність чи бажання до діяльності, спрямованої на отримання нових 
знань чи вироблення певних навичок. Тобто, йдеться про наявність 
пізнавального інтересу, цікавості, які, серед низки інших мотивів навчання, 
гарно піддаються впливу за допомогою історії науки. 

Існує чимало досліджень, у яких зазначається, що історичні екскурси 
впливають на більш свідоме й активне засвоєння теоретичного матеріалу, 
готовність до подальшої роботи і застосування отриманих знань. Факти з 
історії науки красномовно свідчать про прикладний характер і походження 
багатьох теоретичних здобутків, про здатність науки бути засобом 
пояснення і впливу на реальні процеси навколишнього світу, тим самим 
перетворюючи вивчення теоретичних питань у необхідні умови досягнення 
прагматичних цілей. 

«Навчити математики не можна нікого, навчитися – може кожен» [2, 
191]. Цю думку Л. Фінкельштейна можна розшифрувати і як пораду так 
зацікавити предметом, так вплинути на студентів, щоб вони працювали 
самостійно; організувати навчальний процес таким чином, щоб активність 
того, хто навчається, була рушійною силою процесу здобуття знань. Тоді на 
перший план вийде формування пізнавальних інтересів і активності, а не 
робота над змістом наповненням курсів та організацією процесу передачі 
знань. Процитуємо слова академіка В. М. Глушкова щодо власного досвіду 
вивчення математики. Він стверджував: «Коли ви просто читаєте книгу, то 
вам здається, що все зрозуміли. А насправді в пам’яті майже нічого не 
відклалося. Коли читаєш під кутом зору, як це можна застосувати до своїх 
задач, тоді прочитане запам’ятовується на все життя» [2, 114]. Саме тому 
так важливо донести до студентів значення того, що вивчається, 
обставини, за яких з’явилося те чи інше відкриття.  

Розвитку пізнавального інтересу студентів сприяють: висвітлення 
специфіки математичної творчості, подання прикладів діяльності видатних 
учених, розкриття сутності багатьох знаменитих задач, розв’язаних відносно 
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недавно, та сучасних проблем математики. У роботі з першокурсниками 
стане в нагоді посібник [2], адже в ньому є багатий матеріал із зазначених 
вище питань, причому викладений у доступній формі. Про серйозні питання 
щодо необхідності формування певних рис характеру, потрібних 
справжньому математику, вчителю математики автори пишуть просто й 
весело – у них це називається десятьма заповідями першокурсника. 

У багатьох викладачів є пересторога до широкого застосування 
історичних фактів, яка пояснюється побоюванням стосовно витрат 
навчального часу, потреби самостійного пошуку й розробки матеріалів для 
використання. Справедливо стверджувати, що є небагато готових до 
застосування, методично адаптованих для вузівських курсів історичних 
розвідок. Але історія науки (за умови систематичного використання) здатна 
бути засобом інтелектуального розвитку й потужного виховного впливу, 
заміну якому важко запропонувати.  

Виклад історії розвитку геометричних ідей може сприяти кращому 
розумінню науки в цілому, її генези. Історичні факти щодо діяльності та 
впливу конкретних персоналій матимуть величезний виховний аспект. 
Історії відкриття конкретних фактів, тверджень, як і історії помилок, низки 
нерозв’язаних і до сьогодні питань викличуть цілий спектр вражень: від 
елементарної цікавості до емоційно насичених уявлень про цей матеріал. 
Оповіді про життя, діяльність багатьох учених є великою скарбницею 
прикладів мужності, цілеспрямованості, та інших рис характеру, гідних 
наслідування. Тим більше, що часто дослідження й винаходи 
здійснювалися ними в досить юному віці. 

Історія застосувань геометрії може продемонструвати те, під 
впливом яких чинників виникають іноді наукові здобутки та їх прикладне 
значення. Деякі історичні екскурси можуть висвітлити методологічні 
аспекти математики – дати можливість побачити розділ з вищої точки зору. 
Наприклад, розвиток геометрії від синтетичної до аналітичної та афінної. 
Історичні розвідки про здобутки вітчизняної науки, рідного краю, давній 
досвід народної математики сформують риси патріотичної свідомості. 
Довгий час українська нація розвивалася всередині іноземних держав: 
російської, польської, австрійської, часто українські науковці змушені були 
творити за межами етнічних земель і їх досягнення зараховувалися до 
здобутків інших націй чи країн. Тому глибоке дослідження життєвих шляхів 
українських учених та їх внесків у світову науку матиме першорядне 
значення для національного самоусвідомлення нового покоління. 

Цікавим та багатогранним за змістом може бути використання 
біографії та наукової спадщини математика XIX століття Миколи Івановича 
Гулака. Адже серед низки маловідомих імен українських учених це 
прізвище перш за все згадують у зв’язку з його громадсько-політичною 
діяльністю – Гулак був керівником Кирило-Мефодіївського товариства. 
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Також це ім’я тісно вплетене в історію того часу – Гулак є родичем 
славетних Гулаків-Артемовських – композитора та письменника, а також 
був рідним дядьком матері першого президента Української Академії наук 
В. І. Вернадського, навчав у гімназії самого М. С. Грушевського. Микола 
Іванович є прикладом небайдужого до всього нового дослідника, адже 
став першим перекладачем «Витязя в тигровій шкурі» Шота Руставелі, 
перекладав твори Сааді, Хайяма, Фізулі, Нізамі, допомагав сучасникам у 
розв’язанні широкого кола математичних проблем, вів просвітницьку, 
науково-популяризаторську роботу, знав близько 20 мов. 

Чимало матеріалів збереглися завдяки відкритій відносно учасників 
Кирило-Мефодіївського братства кримінальній справі та було видано у 
1990 році збірником документів та матеріалів у трьох томах (документи, 
що стосуються Гулака – у І томі [5]). Чимало фактів викладено у статті 
журналу [1]. А математичну працю, про яку йтиметься далі, можна 
прочитати за виданням [3]. 

У процесі викладання основ геометрії корисно використати вступ 
М. І. Гулака до праці «Спроба геометрії чотирьох вимірів. Геометрія 
синтетична», виданої ще в 1877 році. Сам текст подано у формі діалогу про 
нові ідеї в геометрії, про значення внеску М. І. Лобачевського. Лагідно і 
просто один із співрозмовників описує товаришу неприйнятні і незрозумілі 
на перший погляд твердження, і спирається, як не дивно, на давні цитати 
та усталені, знайомі речі, які не викликають ні в кого сумнівів. Тобто і за 
формою, і за змістом вступ був покликаний довести до якомога більшої 
кількості людей думку про нову геометрію. Математику нашого часу буде 
помітно неточності в термінах (підміна понять багатовимірної та 
неевклідової геометрій), поверхове згадування про зміст найвідомішої 
праці Лобачевського (цілком можливо, що Гулак не зміг прочитати 
оригінал роботи). Досить емоційний кінець «Розмови про простір» якраз і 
стосується того, що іноземці вже оцінили ідеї Лобачевського, а на 
батьківщині нелегкою задачею є знайти та ознайомитись з його працями. 
Крім того, у цій роботі Гулак порівнює Лобачевського з Коперніком і 
закінчує діалог прославлянням цих учених і слов’янської науки в цілому. 
Саму «Спробу геометрії чотирьох вимірів» у наш час не публікували, хоча 
вона збереглася в архівах. У ній Гулак пробує викласти чотиривимірну 
геометрію так, як вивчалася стереометрія – не аналітичними формулами, а 
синтетично. Структура цієї об’ємної праці повторює тогочасний широко 
відомий гімназійний підручник з геометрії (теж задля кращого сприйняття).  

Взагалі кажучи, постать М. І. Гулака, будучи цікавою з різних точок 
зору, здатна здійснити виховний вплив на студентів і слугувати для них 
прикладом драматичного та повного на здобутки життя вченого, патріота 
Вітчизни й піонера багатьох справ та ідей. 
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З ідеєю методу координат на площині та в просторі всі ми 
знайомимося ще в школі, а про його значення для злиття геометрії і алгебри 
та інші методологічні аспекти студентам повідомляють на старших курсах. У 
автора цього методу – Р. Декарта – теж цікава біографія. Зокрема, причина 
переходу від військової кар’єри до творчості філософа та математика. Адже 
Декарт, перебуваючи в Голландії і погано знаючи мову, зацікавився 
оголошеннями, які виявилися запрошеннями позмагатись у розв’язуванні 
складної задачі. Допоміг з перекладом, як і оцінив спосіб розв’язання 
Декарта, порадивши далі цим займатись, голландський математик Беккман.  

Варто звернути увагу студентів на «Міркування про метод» [4] – 
переклад оригіналу праці, у якій автор хотів показати, як саме він міркував, 
навів основні правила свого методу та ланцюжки міркувань. Повчально 
ознайомитися не тільки зі змістом твору, але й звернути увагу на стиль 
викладу, адже можна тільки дивуватися низці рис автора, які проявляються 
в його поясненнях мети публікування цієї праці, в описі власного шляху до 
відкриття методу, розуміння сутності речей, принципів, яких дотримувався 
автор у повсякденному житті та творчості, результатів, що отримав за 
допомогою методу. «Я відчув таке велике задоволення, відтоді як почав 
послуговуватися цим методом, що навряд чи можна отримати в цьому 
житті насолоду приємнішу та чистішу; і відкриваючи щодня за його 
допомогою деякі істини, які мені здавалися достатньо важливими і 
загалом невідомими іншим людям, я відчував настільки повне 
задоволення розуму, що решта для мене немов би не існувала» [4, 42]. 

І знову ми маємо гарний приклад для вивчення, наслідування, 
матеріал для емоційного забарвлення навчального матеріалу та кращого 
розуміння основних геометричних ідей і людей, які були їх авторами. 

Сформована пізнавальна активність, спонукаючи людину до 
навчальної діяльності, здатна проявити її нахили та вподобання. Когось 
більше цікавлять люди, нелегкий шлях до відкриття та втілення нового. 
Інші більше реагують на інформацію про появу самої ідеї, її значення, 
можливості застосування на практиці. Це зорієнтує викладача і студента до 
вибору напряму подальшої співпраці. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Наведені в 
статті історичні відомості здатні впливати як на інтелектуальну, так і на 
емоційну сторони особистості. Використання історії науки може бути тим 
прийомом, що за умов ґрунтовної методичної підготовки здатний 
покращити навчальний процес у цілому, позитивно вплинути на робочу 
атмосферу і здатність до творчої діяльності. І геометрія дає чимало 
приводів для цього, тому необхідно продовжувати подібні дослідження 
різних тем, які дозволяють органічно вплітати історичні відомості в 
контекст програмного навчального матеріалу і тим самим активізувати 
пізнавальну діяльність студентів.  
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РЕЗЮМЕ 
Антонюк О. П. Исторические сведения как способ активизации деятельности 

студентов по усвоению ряда фундаментальных геометрических идей. 
В статье идет речь о необходимости повышения познавательной активности 

студентов для улучшения учебно-воспитательного процесса. Работа призвана 
описать ряд аспектов формирования познавательной активности посредством 
истории науки. Вследствие анализа ряда публикаций по данной тематике выделены 
проблемные вопросы разработки дидактических условий использования исторических 
сведений в процессе обучения геометрическим дисциплинам. Для иллюстрации 
способности этого приёма повысить познавательную активность студентов в 
статье приведены примеры использования биографических сведений и научного 
наследия Р. Декарта и Н. И. Гулака. Эти образцы красноречиво свидетельствуют об 
огромных возможностях интеллектуального и воспитательного воздействия истории 
науки на молодёжь, и, вследствие этого, нуждаются в последующих исследованиях и 
разработке. 

Ключевые слова: познавательная активность, обучение математике, 
методология математики, история математики, метод координат, многомерная 
геометрия, синтетическая геометрия, философия. 

SUMMARY 
Antonyuk O. Historical information as a tool for activating students in mastering a 

number of fundamental geometric ideas. 
The purpose of the article is to analyze the possibilities of mathematics’ history for 

activating students in mastering new geometric concepts, ideas and illustrate them by means 
of examples. The study used the following methods: theoretical analysis of a number of 
publications on the subject, synthesizing, deduction.  

The article refers to the need of increasing students’ cognitive activity for improving the 
educational process. The work aims to describe a row of aspects of cognitive activity formation 
by means of history of science. As a result of the analysis of a number of publications on the 
subject area there were highlighted problematic issues of didactic conditions development of the 
usage of historical information in the study of geometric disciplines.  

To illustrate the ability of this tool to increase the cognitive activity of students the 
article presents examples of biographical information and scientific heritage of R. Dekartes 
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and N. Gulak. Philosophical and mathematical ideas of R. Dekart are as such to interest 
students and explain them the importance of the ideas of coordinating method of 
mathematics development. Works of N. Gulak are aimed at facilitating the realization of 
ideas of non-Euclidean geometry, to describe the role of Lobachevskyi in the appearance of a 
new hyperbolic geometry. In particular, the biography of N. Gulak with description of his 
participation in Cyril and Methodius Foundation, his courageous behavior during the criminal 
and judicial persecution, activities in exile and after, makes considerable emotional 
impression. Examples of the usage of history of science which are presented in the work 
eloquently testify to the power of its influence on the educational and training process. 

Thus, the use of historical material may be the reception that under thorough 
methodological preparation and systematic use is able to improve the educational process in 
general, have positive impact on the working atmosphere and students’ capacity for creative 
activity. And geometry gives many reasons for this, it explains the need of continuation of 
such research of the various topics that let seamlessly weave historical information in the 
context of training material program and thus activate the cognitive activity of students. 

Key words: cognitive activity, learning mathematics, methodology of mathematics, 
history of mathematics, method of coordinates, multidimensional geometry, synthetic 
geometry, philosophy. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті виділено принципи формування готовності майбутнього вчителя 
математики до інноваційної педагогічної діяльності, розкрито їх зміст та сутність. 
Зокрема, це принципи інноваційності навчання, цілісності та системності, 
неперервності й наступності, особистісно зорієнтованої діяльності, партнерства і 
співробітництва, інтеграції, контекстності діяльності, проблемності та 
креативності, індивідуалізації й диференціації навчання, зворотного зв’язку. 

Ключові слова: педагогічні принципи, учитель математики, готовність до 
інноваційної педагогічної діяльності. 

 

Постановка проблеми. У статті 65 Закону України «Про вищу освіту» [6] 
наголошується на тому, що основною метою наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах є здобуття нових 
наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх 
спрямування на створення й упровадження нових конкурентоспроможних 
технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки 
фахівців інноваційного типу. Життєвий цикл сучасних технологій стає 
меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця. Інтенсивні інноваційні 
процеси в сучасній освіті призвели до виникнення великої кількості 
різноманітних і часто розрізнених ініціатив, спрямованих на вдосконалення 
навчально-виховного процесу. При цьому працівники освіти, упроваджуючи 
новітні програми, моделі, технології, часто додають їх до вже діючих у школі 
без належного наукового аналізу, що в багатьох випадках знижує 
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ефективність інновацій. За цих умов домінуючим стає формування здатності 
вчителя на основі відповідної фундаментальної освіти перебудовувати 
систему власної педагогічної діяльності з урахуванням соціально значущих 
цілей та нормативних обмежень, аналізувати, створювати та впроваджувати 
інновації в педагогічній діяльності.  З огляду на зазначене вище, важливою 
проблемою є розробка теоретичних основ створення педагогічних інновацій 
та підготовки вчителів (зокрема, учителів математики) до усвідомленого 
вибору, апробації, адаптації та впровадження інновацій у навчально-
виховний процес школи. 

Аналіз актуальних досліджень. Останнім часом різні аспекти 
педагогічної інноватики досліджували М. В. Артюшина, Л. В. Буркова, 
Ю. О. Будас, Л. М. Ващенко, І. В. Гавриш, Л. І. Даниленко, В. М. Олексенко, 
О. В. Попова, О. Л. Шапран та ін. Принципи підготовки освітян до 
інноваційної педагогічної діяльності були предметом дослідження значної 
кількості українських і зарубіжних науковців (І. М. Богданової, Ю. О. Будас, 
І. В. Гавриш, К. В. Завалко, Н. І. Клокар, О. Г. Козлової, Е. І. Ляски, 
Л. С. Подимової, В. О. Сластьоніна та ін.). 

Узагальнення поглядів вітчизняних та іноземних дослідників щодо 
проблеми принципів (див. табл. 1) дозволяє стверджувати про відсутність 
єдиних підходів у даному питанні. 

Таблиця 1 
Принципи підготовки вчителів до інноваційної педагогічної діяльності  

(за різними авторами) 
Автори Принципи 

І. М. Богданова [1] Системності, інтегративності, модульності, професійної спрямова-
ності, індивідуально-особистісної спрямованості, права вибору, 
громадянського самовизначення, народності, інноваційності, 
безперервності 

Ю. О. Будас [2] Системності й послідовності, гуманізації, індивідуалізації, 
фундаменталізації, демократизації навчання 

К. В. Завалко [5] Інноваційності, інваріантності та універсальності, системності та 
цілісності, інтеграції, контекстості діяльності, неперервності та 
наступності, особистісної зорієнтованості 

І. В. Гавриш [4] Органічної єдності загального, особливого та індивідуального в 
інноваційному навчанні, гуманізації та гуманітаризації, співпраці 
та співтворчості викладачів і студентів, індивідуалізації навчання,  
поетапного освоєння професійної діяльності, інтеріоризації-
екстеріоризації, відповідності змісту інноваційного навчання 
загальній структурі інноваційної педагогічної діяльності та 
функціональної повноти змісту інноваційної освіти майбутніх 
учителів, діалектичного монізму, цілеспрямованості, рівноважної 
відповідності, оптимальності, діалектичної єдності 
програмованого та адаптивного навчання, зворотного зв’язку 

Н. І. Клокар [9] Гуманізації, соціальної детермінації, науковості, реальності й 
оптимальності, динамізму, компетентнісного підходу, співпраці й 
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співтворчості, наступності, індивідуалізації, диференціації, 
системного підходу, аналітичного підходу 

О. Г. Козлова [8] 

Державності, демократизації, гуманізації, науковості, 
фундаментальності, проблемності, системного підходу, 
диференціації, індивідуалізації та персоніфікації навчання, 
взаємозв’язку та взаємодії, оптимального співвідношення теорії та 
практики, випереджального професійного навчання, створення 
вільного простору, розвитку, головної ланки, доцільності 

О. М. Ковальчук [7] 
Інноваційності, гуманізації, системності, науковості та доступності, 
партнерства і співробітництва, креативності 

Л. С. Подимова, 
В. О. Сластьонін 
[10]  

Гуманізації, інноваційності, системності, компетентності, 
рефлексивності, співтворчості в суб’єкт-суб’єктному педагогічному 
процесі, самоконтролю та самокорекції, взаємозв’язку рівня 
розвитку креативності й мотиваційно-особистісного компоненту 
педагогічної діяльності, взаємозв’язку мотиву, що визначає потребу в 
змінах, перетворенні самого себе й діяльності, з потребами 
опанування педагогічними вміннями 

 

Як бачимо, кількість різноманітних принципів підготовки вчителів до 
інноваційної педагогічної діяльності містить понад 50 найменувань. При 
цьому тільки принципи системності та гуманізації виділяються переважною 
більшістю науковців. Як слушно зазначає І. В. Гавриш «безсистемне 
виокремлення такої безлічі принципів не стільки допомагає створенню 
ефективної системи підготовки освітян до інноваційної професійної 
діяльності, скільки утруднює її» [4, 113]. 

Питання принципів формування готовності до інноваційної 
педагогічної діяльності вчителя математики досі не розглядалося.  

Мета статті – виділити принципи формування готовності майбутнього 
вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності, розкрити їх 
зміст та сутність. 

Методи дослідження: системний аналіз, порівняння, узагальнення 
даних із проблеми дослідження на основі вивчення наукової психолого-
педагогічної та методичної літератури. 

Виклад основного матеріалу. У нашому дослідженні під «готовністю 
вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності» будемо 
розуміти інтегративну якість його особистості, яка є результатом синтезу 
мотивів, цінностей, знань, умінь та практичного суб’єктного досвіду й 
забезпечує успішну педагогічну діяльність, спрямовану на створення, 
розповсюдження та свідоме і доцільне використання інновацій у процесі 
навчання математики.  

На основі аналізу поглядів науковців та з урахуванням специфіки 
підготовки вчителів математики до принципів формування їх готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності відносимо такі: інноваційності навчання, 
цілісності та системності, неперервності й наступності, особистісно 
зорієнтованої діяльності, партнерства і співробітництва, інтеграції, контекст-
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ності діяльності, проблемності та креативності, індивідуалізації й диферен-
ціації навчання, зворотного зв’язку. Охарактеризуємо кожен з цих принципів.  

Принцип інноваційності навчання. Цей принцип орієнтує навчання на 
створення готовності особистості працювати в нових умовах, 
пристосовуватися до змін у суспільстві (зокрема, змін кількості годин на 
вивчення математики, змін у відношенні до математичної освіти, 
пріоритетів у вивченні математики), ставити нові, незвичні для неї задачі, 
використовувати нові способи розв’язання проблем, сприймати новий 
досвід, розвиватись і вдосконалюватись. Тобто забезпечує відкритість 
навчання майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної 
переоцінки дійсності, до спільних дій у нових ситуаціях.  

Принцип цілісності та системності. Математична освіта майбутніх учите-
лів характеризується цілісністю, взаємопов’язаністю та взаємодією її компо-
нентів. Підготовка майбутніх учителів математики до інноваційної педаго-
гічної діяльності має бути цілісною, відображаючи у своєму логічному розгор-
танні її зміст і структуру та забезпечуючи формування в майбутніх учителів: 

 усіх компонентів готовності до інноваційної педагогічної діяльності; 

 здатності до успішного здійснення окремих етапів створення, 
розповсюдження і впровадження педагогічних інновацій; 

 спроможності до взаємодії з іншими учасниками інноваційного 
процесу; 

 здатності до планування, організації, здійснення та оцінки 
результативності інноваційної педагогічної діяльності. 

Цілісність підготовки реалізується в двох основних площинах: пошук 
специфічних механізмів і зв’язків цілісності й у визначенні найбільш суттєвих і 
характерних форм взаємодії цілісного об’єкту з середовищем, а також 
пошуку засобів, що забезпечують ефективність і результативність у 
досягненні мети.  

Принцип неперервності й наступності. Цей принцип є традиційним і в 
той самий час вельми сучасним та актуальним, адже, по-перше 
фундаментальна математична підготовка вчителя повинна бути 
неперервним продовженням, доповненням та розширенням його шкільної 
підготовки (так само, як методична підготовка є неперервним 
продовженням, розширенням, доповненням його психолого-педагогічної 
підготовки), по-друге, в умовах швидких змін у суспільстві, освіті, науці 
педагог повинен бути зорієнтований на неперервну самоосвіту та 
самовдосконалення, оскільки будь-яке «кінечне» у сучасному світі дуже 
швидко стає не достатнім для людини. Зміст формування готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності повинен ґрунтуватися на сформованих 
у школі математичних знаннях та суб’єктивному досвіді учасника 
педагогічного процесу на компетентностях набутих у процесі підготовки за 
освітнім рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», і бути актуальним у 
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процесі подальшої підготовки. Усі дисципліни математичного циклу 
повинні сприяти неперервному осягненню студентом інноваційних 
елементів педагогічної діяльності, розширенню та вдосконаленню раніше 
набутого досвіду математичної та педагогічної діяльності.  

Принцип особистісно зорієнтованої діяльності. Успішність формування 
готовності до інноваційної педагогічної діяльності безпосередньо залежить 
від зацікавленості студента в набутті необхідних якостей, від наявності та 
стійкості таких його особистісних і професійних потреб, як розвиток прагнення 
застосовувати нове, підвищувати рівень педагогічної майстерності, подолання 
труднощів у педагогічній діяльності. Якщо майбутній учитель математики не 
бачить власного сенсу в отриманій інформації, формуванні системи ключових 
та фахових компетентностей, то вона замість трансформації у свідомості в 
системоутворювальні знання, перетворюється у знання формальні, 
поверхневі, розрізнені та неміцні. Реалізація цього принципу передбачає 
залучення студентів до самопізнання й самооцінки її результатів у ході 
здійснення навчальної, квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності.  

Принцип партнерства і співробітництва відображається у змісті роботи 
викладача та студентів на усіх етапах підготовки майбутніх учителів 
математики до здійснення основних напрямів інноваційної педагогічної 
діяльності. Викладач виступає наставником, координатором, що допомагає 
майбутнім учителям у процесі набуття фахових компетентностей, поступово 
збільшуючи ступінь їх самостійності на цьому шляху. Система відносин, що 
виникають в інноваційній педагогічній діяльності, спрямована на становлення 
суб’єктно-суб’єктних відносин між викладачем та студентом. Така система 
докорінно змінює взаємини  «викладач – студент», перетворюючи їх у 
партнерів, які відповідають за результати своєї праці. 

Принцип інтеграції. Реалізація цього принципу передбачає як 
інтеграцію міждисциплінарну (наприклад, використання професійно-
орієнтованих пошуково-дослідницьких завдань, що сприяють 
пропедевтичній методичній підготовці вчителя математики у процесі 
вивчення елементарної математики) та внутрішньодисциплінарну 
(наприклад, використання інтегрованих завдань у процесі вивчення 
елементарної математики, математичного аналізу, математичної логіки й 
інших дисциплін, розв’язання яких вимагає використання інтеграції вмінь та 
навичок з декількох розділів курсу, що іноді вивчалися в різних семестрах або 
навіть курсах), так і встановлення зв’язків одиниць математичного змісту, що 
вивчаються у шкільному курсі математики та в курсах дисциплін 
математичного циклу (наприклад, математичного аналізу, математичної 
логіки, алгебри та теорії чисел тощо). Така діяльність спрямована на 
формування й розвиток у майбутніх учителів математики здатностей 
самостійно інтегрувати отримані знання, уміння, навички, використовувати 
традиційні та інноваційні засоби, форми, методи й технології навчання. 
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Принцип контекстності діяльності. Формування готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя математики 
може бути ефективним лише за умови поєднання навчальної діяльності з 
професійною педагогічною (або квазіпрофесійною) діяльністю. Для 
ефективного формування готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності необхідна наявність проміжної ланки між навчальною і власне 
педагогічної діяльністю (зокрема, інноваційною педагогічною діяльністю). 
Така діяльність отримала назву «квазіпрофесійної» – діяльність студента, 
яка є навчальною за формою і професійною за змістом та представляє 
собою трансформацію змісту й форм навчальної діяльності в адекватні їм, 
гранично узагальнені зміст і форми професійної діяльності [3]. 

Саме організація квазіпрофесійної та навчально-професійної (у 
процесі педагогічної практики, підготовки курсових, дипломних і 
конкурсних робіт) діяльності майбутнього вчителя математики наповнює 
навчально-пізнавальну діяльність студентів особистісним смислом, 
визначає рівень їх активності. Досвід використання знань у контекстній 
діяльності дає студенту впевненість у власних силах та готовність до 
подальшого пізнання, яке забезпечує здатність і готовність випускника 
застосовувати сформовані знання, уміння та навички у професійно-
педагогічній діяльності. Урахування цього принципу дозволяє моделювати 
цілісний предметний і соціальний зміст майбутньої педагогічної діяльності, 
максимально наближати процес вивчення дисциплін математичного циклу 
та різноманітних практик (обчислювальної, педагогічної, асистентської) до 
їхньої професійної майбутньої діяльності, коли засвоєння досвіду 
застосування теоретичних знань здійснюється у процесі вирішення 
змодельованих навчально-професійних ситуацій (зокрема, через 
використання кейс-методу), що забезпечує умови трансформації засвоєних 
знань у професійно значущі вміння, дає зразки інноваційної педагогічної 
поведінки, педагогічної етики, гуманістичної орієнтації освітнього процесу.  

Принцип проблемності та креативності. Згідно з цим принципом 
навчання майбутніх учителів у процесі підготовки до інноваційної 
педагогічної діяльності ґрунтується на створенні та вирішенні проблемних 
ситуацій і завдань, що виникають у результаті: 1) організації навчальних 
досліджень у процесі вивчення фундаментальних математичних дисциплін 
(елементарної математики, математичного аналізу, алгебри та теорії чисел, 
дискретної математики тощо); 2) аналізу реальних виробничих проблем 
(розв’язання прикладних задач) із використанням математичного 
моделювання у процесі вивчення математичного аналізу, математичної 
статистики, теорії ймовірностей та інших дисциплін математичного циклу; 3) 
аналізу реальних педагогічних ситуацій у процесі конструктивної взаємодії в 
системі «викладач – студент», «студент – студент», «студент – учень» і які 
неможливо (або вельми складно, або не ефективно) розв’язати 
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традиційними методами, способами, засобами. Реалізація цього принципу в 
ході підготовки майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності 
сприяє розвиткові евристичного, творчого мислення, здатності до здійснення 
інноваційного педагогічного експерименту, позитивного мотиваційно-
ціннісного відношення до інноваційної педагогічної діяльності.  

Принцип індивідуалізації та диференціації навчання знаходить 
відображення у виборі методів та форм інноваційної підготовки – 
оптимального поєднання загальних, групових, індивідуальних форм та 
відповідних їм методів у поєднанні з орієнтацією на самоактуалізацію та 
саморозвиток майбутніх учителів.  

Принцип зворотного зв’язку орієнтує на створення позитивного й 
ефективного зворотного зв’язку як необхідної передумови діагностики 
готовності майбутнього вчителя математики до інноваційної педагогічної 
діяльності та здійснення ефективних корекційних змін. Реалізація цього 
принципу передбачає нейтралізацію страху перед оцінкою, здатність 
позитивно реагувати на конструктивну критику, формування у студентів з 
перших тижнів навчання відношення до помилок як до невід’ємних і навіть 
корисних елементів навчальної діяльності (за умови, що наслідком цих 
помилок буде набутий суб’єктивний досвід діяльності, подальша корекційна 
діяльність спрямована на самовдосконалення, подолання проблем). 
Наприклад, починаючи з першого курсу у процесі викладання елементарної 
математики доцільно формувати у студентів здатності аналізувати розв’язання 
задач (за можливістю декількома методами/способами), порівнювати їх, 
визначати у процесі обговорення із викладачем та/або з колегами причини 
помилок, ускладнень та здійснювати подальшу корекційну діяльність.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, процес формування готовності майбутніх учителів математики до 
інноваційної педагогічної діяльності повинен базуватися на принципах 
інноваційності навчання, цілісності й системності, неперервності та 
наступності, особистісно зорієнтованої діяльності, партнерства і 
співробітництва, інтеграції, контекстності діяльності, проблемності та 
креативності, індивідуалізації й диференціації навчання, зворотного зв’язку. 

Нагальною й важливою є проблема з’ясування закономірностей 
формування готовності майбутнього вчителя математики до інноваційної 
педагогічної діяльності. 
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РЕЗЮМЕ 
Ачкан В. В. Принципы формирования готовности будущего учителя математики 

к инновационной педагогической деятельности. 
В статье выделены принципы формирования готовности будущего учителя 

математики к инновационной педагогической деятельности, раскрыто их содержание 
и смысл. В частности, это принципы инновационности обучения, целостности и 
системности, непрерывности и преемственности, личностно ориентированной 
деятельности, партнерства и сотрудничества, интеграции, контекстности 
деятельности, проблемности и креативности, индивидуализации и дифференциации 
обучения, обратной связи. 

Ключевые слова: учитель математики, педагогические принципы, 
готовность к инновационной педагогической деятельности. 

SUMMARY 
Achkan V. Principles of formation of the future mathematics teacher’s readiness to 

innovative educational activities. 
In the article on basis of the systems analysis and generalization of the data on the study 

the principles of formation of the future mathematics teacher’s readiness to the pedagogical 
innovative activities are disclosed and their meaning and essence highlighted. These are the 
principles of innovative learning, integrity and systemic character, continuity and succession, 
personally oriented activities, partnership and cooperation, integration, context activity, 
problematic and creativity, individualization and differentiation of learning, feedback. 

The principle of innovative teaching directs learning to develop readiness of the 
individual to work in a new environment, adapt to changes in the society (including the 
change in the quantity of hours to study mathematics, changes in regard to mathematics 
education, priorities in studying mathematics), set new, unusual for its task, use new ways to 
solve problems, take a new experience, develop and improve.  
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The principle of problematic and creativity in teaching future teachers and their 
preparation for innovative pedagogical activities is based on creating and solving problem 
situations and tasks.  

The principle of partnership and cooperation is reflected in the content of teachers 
and students work at all stages of preparation of the future mathematics teachers to 
implement the main directions of innovative educational activities.  

The principle of individualization and differentiation of education is reflected in the 
choice of innovative methods and forms of training – the optimal combination of general, 
group and individual forms and corresponding to them methods coupled with orientation to 
self-actualization and self-development of future teachers.  

The principle of feedback orients to creating a positive and effective feedback as a 
prerequisite for diagnosis preparedness of the future teacher of mathematics to pedagogical 
innovation and the implementation of the effective remedial changes. The implementation of 
this principle involves neutralizing the fear of rating, the ability to respond positively to 
constructive criticism, the formation of the students’ attitude to mistakes as integral and 
even useful elements of the training activities from the first weeks of learning.  

There is an urgent importance of the issue of formation of the regularities of the 
future mathematics teacher’s readiness to innovative educational activities. 

Key words: teacher of mathematics, pedagogical principles, readiness to innovative 
educational activities. 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА 
КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

Висвітлено результати досліджень з визначення  умов розвитку промислової 
освіти на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто соціально-
політичні обставини пореформеного періоду ХІХ ст., які сприяли формуванню 
технічної освіти та процесу виділення середньої технічної освіти як окремої 
складової освітньої системи. Акцентується увага на взаємозалежності розвитку 
промисловості та технічної освіти. Висвітлено спроби держави щодо впорядкування 
системи промислової освіти шляхом  проведення загальнодержавних нормативно-
правових заходів. Відмічено значну роль активного залучення громадської ініціативи 
в процесі розбудови середньої технічної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Ключові слова: історія педагогіки, професійна освіта, середня технічна 
освіта, ремісниче училище, промислове училище, фахівець середньої ланки, технічне 
товариство, інженер, професійний з’їзд.   

 

Постановка проблеми. Стійкий і безповоротній курс Української 
Держави на євроінтеграцію потребує злагодженої роботи всіх галузей 
народного господарства відповідно до європейських норм та вимог 
сучасності. Процес переналагодження виробництв викликає необхідність 
забезпечення високоякісними фахівцями з високим рівнем соціально-
професійної мобільності та конкурентоздатності в різних сферах виробничої 
діяльності. Задоволення потреб економіки в кадровому потенціалі є 
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першочерговою задачею професійної освіти. У зв’язку з цим у вищій освіті 
особливої актуальності набуває проблема підготовки фахівців середньої 
ланки, здатних працювати на первинних посадах у відповідних галузях 
професійної діяльності. 

Для регіонів з розвинутою індустрією особливо актуальним є питання 
забезпечення кадрами саме технічних галузей промисловості. 
Забезпечення необхідної якості, максимально ефективного та економічно 
вигідного сценарію розвитку системи підготовки фахівців середньої ланки 
технічного профілю неможливе без досвідченості в історичних питаннях 
становлення та розвитку  системи середньої технічної освіти на території 
певного регіону. Дослідження та аналіз розбудови системи середньої 
технічної освіти є важливою умовою актуалізації опиту та ідей, які були 
накопичені за час існування даної системи, що сприятиме відродженню 
національної педагогічної школи. 

Аналіз актуальних досліджень. Уперше наукове обґрунтування 
розвитку технічної освіти зустрічається у працях російських науковців кінця 
XІX – початку XX ст. І. А. Анопова, І. М. Максіна, А. Г. Небольсіна. За 
радянських часів з’явилися роботи В. Я. Струмінського та 
М. О. Константинова, які згодом були перевидані й доповнені, зокрема й 
деяким матеріалом з історії освіти в Донбасі. Значну частину історико-
педагогічних досліджень, які висвітлюють розвиток професійно-технічної 
освіти та приходяться на період 60-х – 70-х років ХХ ст., становлять праці 
М. П. Соловйова, М. О. Яценко, О. Л. Хромової, Т. В. Івченко. Найбільші 
досягнення радянської історіографії у 1980-х–1991 рр. утілилися у 
фундаментальних монографіях В. І. Онопрієнка, Т. А. Щербаня та 
Є. П. Степанович, де висвітлено проблеми технічної освіти тієї частини 
України, що входила до складу Російської імперії. 

Витоки вищої політехнічної освіти в Україні вивчали сучасні педагоги-
дослідники: О. І. Юхно, І. В. Федосова, С. М. Ховрич,  Т. П. Медведовська. 
Існує також низка досліджень А. В. Солодянкіна, І. М. Єлінова, 
А. А. Ренгевича, М. П. Теселько, Ю. Н. Тарана-Жовнира, присвячених історії 
розвитку вищих технічних навчальних закладів.  

Стосовно розвитку освіти на території Катеринославщини створено 
низку наукових праць як історичної, так і педагогічної спрямованості 
авторів: А. П. Ємельової, О. А. Білецького, В. С. Курила, В. І.Подова, 
Н. О. Романоф, П. О Чорнобая.  

Питання розбудови системи середньої технічної освіти на території 
Катеринославської губернії фактично залишалося поза межами 
дослідницької уваги, тому видається обґрунтованим науковий інтерес до 
історичного досвіду розбудови середньої технічної освіти 
Катеринославщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.   
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Метою статті є дослідження основних історичних процесів, під 
впливом яких відбувалося формування як загальної, так і технічної освіти 
всіх рівнів на Катеринославщині. У результаті чого постає необхідність 
висвітлення основних чинників процесу формування середньої технічної 
освіти в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Методи дослідження. У дослідженнях історико-педагогічних процесів 
з метою аналізу архівних матеріалів, нормативних документів освітніх 
структур і педагогічних видань досліджуваного періоду використовувався 
метод узагальнення та інтерпретації. При дослідженнях процесів 
особливостей формування системи середньої технічної освіти в регіоні 
використовувалися системно-історичний і порівняльно-історичний методи. 

Виклад основного матеріалу. Катеринославська губернія була 
утворена в жовтні 1802 року та за період свого існування зазнала низки 
адміністративно-географічних перетворень. Наприкінці ХІХ ст., після 1887 
року, Катеринославщина являла собою губернію, територія якої була 
розташована на півдні  Росії та прилягала до Азовського моря. В 
адміністративному відношенні губернія складалася з 8 повітів 
(Катеринославський, Верхньодніпровський, Новомосковський, 
Павлоградський, Бахмутський, Слов’яносербський,  Олександрівський та 
Маріупольський) і 22 станів та 142 урядничих ланок. На півночі 
Катеринославщина межувала з Полтавською та Харківською губерніями, на 
сході – з Волостю Війська Донського, на заході – з Херсонською губернією, 
на півдні – з Таврійською губернією та омивалася Азовським  морем. 
Тобто, з погляду сучасного географічно-адміністративного розмежування, 
Катеринославщина займала територію Дніпропетровської, частини 
Запорізької, Донецької та Луганської областей сучасної України [4; 17]. 

Період існування Катеринославської губернії (ХІХ – початок 
ХХ століття) характеризується бурхливими змінами в соціально-
економічній та політичній діяльності, що наклало відбиток на розвиток 
освіти в цілому. Соціально-економічний розвиток Катеринославщини 
обумовлювався різнобічністю зайнятості населення, що було викликане 
особливостями географічного положення, кліматичних умов, геології, а 
також різноманіттям етнографії краю.  

До 60-х років ХІХ ст. Катеринославщина являла собою аграрний регіон. 
У статистико-історичних джерелах зазначено: «Катеринославська губернія є 
переважно країна хліборобства та скотарства; вона самою природою 
призначена до розвитку селянсько-господарської промисловості… Сільське 
господарство розвивається в губернії швидкими кроками; до чого сприяє  
зручність збуту виробів країни в порти Азовського моря, на пристані Дніпра; 
але вона б могла бути значно посилена, якби… шляхи сполучення 
відповідали природнім багатствам краю та діяльності землевласників» 
[16, 130]. Стосовно ж стану промисловості написано, що «мануфактурна 
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промисловість в Катеринославській губернії не досягла ще того ступеня 
розвитку, на якому могла б бути при більш сприятливих обставинах… Як 
країна, самою природою призначена для хліборобства, Катеринославська 
губернія ледве досягне коли-небудь високого ступеня розвитку в ній 
фабричної та заводської промисловості» [16, 190]. Тут же описані деякі 
перешкоди, серед яких особливо відмічено нестачу паливних ресурсів, адже 
«тільки Слов’яносербський та Бахмутський повіти рясніють кам’яним вугіл-
лям». Серед шляхів сполучень у статистико-історичних джерелах зазначені 
лише сухопутні (опис доріг та їх стану) та водяні (по річкам Дніпро та Дон).  

Відповідно до рівня розвитку промисловості регіону знаходилась і 
промислова освіта, перші прояви якої на території Катеринославщини 
спостерігаються в місті Луганський Завод, яке було засноване в результаті 
поселення працівників найбільшого на той час на території 
Катеринославської губернії Луганського ливарного заводу. «Заснування 
Луганського ливарного заводу привернуло багатьох обізнаних інженерів із 
руських та англійців, трудам та старанню яких околишній край 
зобов’язаний відкриттям багатьох мінеральних багатств» [16, 200]. Завдяки 
керівництву цього промислового підприємства  у 1823 р. було відкрито 
першу гірничу початкову школу в Луганську, у 1836 р. – у Лисичанську, в 
1839 р. – у Третій Роті та Кам’яному Броді. Також у 1839 р. були засновані в 
Луганську – гірничозаводське, а в Лисичанську – гірниче училища [8, 50]. 

Після відміни кріпацтва у 1861 р. розпочалися значні економічні зміни, 
що спричинили створення умов для розвитку виробничих сил і переходу до 
капіталістичного способу виробництва. Стрімкий злет промисловості 
припадає саме на останнє десятиріччя ХІХ століття, що було підсумком усього 
попереднього пореформеного періоду. Значну роль у розвиткові 
промисловості Катеринославщини відіграв розвиток залізничного транспорту 
й будівництва. Розбудова залізниць до Донецького басейну значно 
прискорила розробку родовищ вугілля. Починаючи з 70-х рр. ХІХ ст., були 
прокладені основні залізничні лінії Козлов – Шахтна (725 км, побудована в 
1871 р.), Полтава – Краматорськ – Дебальцеве – Звірове (500 км, 1879 р.), 
Лисичанськ – Попасна– Микитівка – Доля (174 км, 1899 р.). Деякі залізничні 
шляхи вели до портів та споживачів: Оленівка – Маріуполь (105 км, 
побудована в 1882 р.), Луганськ – Міллерове (111 км, 1899 р.), Луганськ – 
Очеретине – Синельникове – Катеринослав (500 км, 1884 р.). Всі ці залізниці 
мали під’їзні шляхи до місць розробки вугілля [6]. Також необхідно відмітити 
особливе значення для подальшого підйому гірничої та гірничозаводської 
промисловості спорудження у 1880–1884 рр. Катеринославської залізниці, 
яка з’єднала Донбас із Криворіжжям [18]. 

Інтенсивна індустріалізація краю викликала потреби у професійній 
орієнтації молоді, підготовки її до роботи в промислових галузях, причому як 
на рівні керівних посад, так і в якості фахівців середньої ланки, що вимагало 
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реорганізації середньої технічної освіти. Оскільки Катеринославська губернія 
входила до складу Російської імперії, то процес розвитку освіти, у тому числі і 
професійної, відбувався в безпосередньому зв’язку з розвитком державної 
освітньої системи. Однак пореформений період (60–70-ті роки ХІХ ст.) 
характеризується пасивною позицією держави відносно задачі підготовки 
промислових фахівців. Формування середньої технічної освіти в цей період 
здійснювалось окремими відомствами під впливом громадськості, 
зацікавленої в розвиткові промисловості держави.   

Прикладом цього було відкриття залізничних училищ, ініційоване 
Міністерством шляхів сполучень (МШС). На утримання училищ був 
створений спеціальний фонд, який формувався з відрахувань валових 
доходів у розмірі 15  руб. з кожної версти рельсової колії, надходжень від 
оплати за навчання, різних піклувальних сум [7].  

Структуру та програми залізничних училищ МШС затвердило 24 
серпня 1879 р., хоча перше технічне залізничне училище було відкрите в 
Єльціще 1869 р. Загалом до 1880 року було відкрито 37 таких училищ, з них 
4 – на території України (у Харкові, Києві, Одесі, Кременчуку) [1]. 

На Катеринославщині у 1881 р. було відкрите Донецьке технічне 
залізничне училище в Луганську. Технічне залізничне училище в самому 
Катеринославі було засноване лише в 1902 році. Ці училища були 
влаштовані за встановленим для них типом нижчих спеціальних закладів, 
готували осіб для обіймання нижчих технічних посад на залізниці, серед 
яких значилися: посада помічника паровозного машиніста, машиніста, 
артільного старости (при ремонті залізниць), дорожнього майстра та 
доглядача будівель, десятника при будівництві та ін. [25, 24–26].   

Дозвіл на влаштування Навчального відділу при Міністерстві був 
наданий 29 червня 1882 року. Пізніше Державна Рада, розглянувши 
подання міністра шляхів сполучень про технічні залізничні училища, 
постановила заснувати при Раді Міністрів шляхів сполучення Навчальний 
відділ та Інспекцію для завідування підвідомчими навчальними 
закладами. При відділі для розглядання різних питань з навчальної 
частини був утворений Навчальний комітет, до складу якого входили вісім 
осіб під керівництвом голови відділу. 7 квітня 1886 року уряд прийняв 
рішення про передачу всіх залізничних училищ (казенних та приватних) у 
підпорядкування Міністерства шляхів сполучень [6].  

Також необхідно відмітити активну освітню діяльність з розвитку 
гірничої та гірничозаводської промисловості на території Катеринославської 
губернії Гірничого управління Південної Росії, яке підпорядковувалося 
Міністерству землеробства та державного майна. Для підготовки фахівців 
середньої ланки гірничої промисловості Донбасу в 1873 р. було відкрито 
Лисичанську штейгерську школу. При підтримці «Товариства південно-
руської кам’яновугільної промисловості», яке висунуло проблему нехватки 
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досвідчених техніків (штейгерів, маркшейдерів, машиністів та взагалі 
наглядачів за спеціальними гірничими роботами), 16-го серпня 1878 р. було 
відкрито гірниче училище ім. С. С. Полякова [3]. Пізніше, 19 серпня 1907 р., 
навчальні заклади гірничотехнічних спеціальностей, підпорядковані 
Гірничому департаменту, були передані до ведення Навчального відділу 
Міністерства торгівлі та промисловості. 

У масштабах Російської імперії ХІХ ст. до 1881 р. нараховувалося 
190 середніх та нижчих промислових, художньо-промислових, 
транспортних та сільськогосподарських навчальних закладів, які 
знаходилися у веденні різних міністерств та відомств, а також приватних 
осіб і суспільних організацій. На початок 80-х років ХІХ ст. склалася ситуація 
необхідності впорядкування професійних навчальних закладів у певну 
систему, що сприяло виявленню перших ознак зацікавленості держави в 
розбудові середньої та нижчої ланок освіти [5]. Саме в цей період 
Міністерство фінансів разом із Міністерством народної просвіти (МНП) 
береться за розробку плану промислової освіти в Росії та створення мережі 
спеціальних навчальних закладів різних типів залежно від необхідності 
підготовки спеціалістів різного рівня.  

До роботи були залучені видатні суспільні діячі та спеціалісти 
промислової галузі, які мали значний досвід роботи в промисловості та 
освітніх установах. У 1883 р. при Вченому комітеті Міністерства народної 
просвіти було засновано особливий відділ з технічної та професійної 
освіти, якому було доручено розробку загального плану промислової 
освіти та необхідних заходів з його реалізації. 

У 1884 р. І. О. Вишнєградський підготував «Проект загального 
нормального плану промислової освіти в Росії» [19], який по суті був першим 
концептуальним документом зі створення системи професійної освіти, яка б 
відповідала сучасним вимогам промислового розвитку країни. В основу 
плану було покладено ідею побудови загальних принципів системи 
вітчизняної професійної освіти, яка мала коригуватися з урахуванням 
місцевих умов та особливостей роботи промислових підприємств. У цьому 
документі порушувалося питання щодо ролі загальної освіти як основи для 
спеціальної; також були визначені професійні ступені промислової діяльності: 
інженери; комерційно освічені керівники промислової справи; техніки – 
помічники інженерів, майстри, робочі [19, 5–7]. Зміст і організаційні заходи 
плану стосувався виключно чоловічої частини населення.  

З метою реалізації плану промислової освіти Міністерством просвіти 
було розроблено низку законодавчіх актів, серед яких найважливішим 
стосовно розвитку середньої технічної освіти були «Основні положення про 
промислові училища», височайше затверджені 7 березня 1888 р. [15]. Цими 
положеннями визначалися три типа училищ: середні, нижчі технічні та 
ремісничі.  
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Навесні 1889 р. було намічено 31 населений пункт у різних місцевостях 
імперії для заснування 40 професійних закладів (7 – середніх, 15 – нижчих, 
18 – ремісничих). Стосовно Катеринославщини було заплановане лише одне 
нижче училище – у Катеринославі. Однак за перше пятиріччя реорганізації 
промислової освіти успіхи у практичних досягненнях з відкриття училищ були 
незначні, що пояснювалось акцентуванням уваги Міністерства просвіти на 
правничому і методичному забезпеченні навчальної діяльності: створення 
статутів, розробка навчальних планів, програм, складання примірних планів 
для побудови промислових училищ, кошторисів на їх побудову та 
обладнання [11; 12; 13; 14].  

Незабаром стало зрозуміло, що розбудова системи промислової 
освіти виключно за державні кошти неможлива, і тому протягом 1895–
1898 рр. було розроблено та затверджено низку розпоряджень щодо 
опікунських рад, до складу яких разом із представниками навчального 
відомства мали увійти громадські діячі, зацікавлені в розвиткові 
промислової освіти. Задача опікунських рад полягала в піклуванні про 
матеріальний стан промислових училищ, про успішне попанування учнями 
знань зі спеціальних предметів та подальше працевлаштування 
випускників [9; 10]. Цей факт також свідчить про початок залучення 
громадської ініціативи до розвитку середньої технічної освіти.  

До процесу розбудови професійної освіти у другій половині ХІХ ст. 
активно пиєдналась інтелігенція, представники якої активно втілювали 
передові освітні ідеї. У зв’язку з цим необхідно відмітити діяльність 
постійної комісії з технічної освіти при імператорському руському 
технічному товаристві, до якої входили викладачі навчальних закладів, 
державні чиновники, зацікавлені в розвиткові промислової освіти, видатні 
вчені. У середині 1880-х рр. цією організацією було ініційовано проведення 
з’їздів вітчизняних діячів з технічної та професійної освіти. На задумку 
ініціаторів, з’їзди мали на меті підтримку «живого спілкування між діячами 
на теренах промислової освіти та, окрім того, слугувати пробудженню та 
підтримці живого інтересу й самодіяльності суспільства у справі 
розповсюдження корисних професійних знань» [24].  

Протягом 1889–1904 рр. відбулося три з’їзди. Усі вони мали 
загальнодержавний характер та привернули увагу широких верств 
громадськості, що свідчить про усвідомлення соціально-
економічногозначення системи професійної освіти наприкінці ХІХ ст. і 
прагнення фахівців до її структуризації. 

Під впливом діяльності Міністерства народної просвіти на території 
Катеринославщини промислові училища з’явилися лише під час третього 
п’ятиріччя реформування промислової освіти: у 1899 р. було засноване 
Олександрівське середньо-технічне училище, а в 1901 р. – відкрите нижче 
механіко-технічне училище в Маріуполі. 
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Початок ХХ ст. характеризується новим витком у розвиткові 
промисловості, повязаним із інтенсивною електрифікацією та механізацією 
виробництва, що поставило на порядок денний нові вимоги до рівня освіти 
технічних працівників усіх ланок. Питання розвитку середньої технічної 
овіти починають активно обговорюватися на професійних з’їздах різних 
галузей, які набули актуальності в перше десятиліття ХХ ст. Учасники з’їздів 
активно проголошували не тільки вимоги до промислових фахівців нового 
рівня, але й виступали з конкретними пропозиціями щодо змісту та 
організації технічної освіти [2; 20–23]. Завдяки такій діяльності на початку 
ХХ ст. на території Катеринославщини було відкрито низку ремісних 
відділень, училищ, професійних шкіл із підготовки фахівців гірничої, 
електротехнічної, залізничної та інших прмислових галузей. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Соціально-
політичні та економічні процеси, які відбувалися на Катеринославщині у 
другій половини ХІХ – початку ХХ ст., сприяли розвиткові промислової 
освіти цього регіону. Зростання економічних показників розвитку 
промисловості вимагало збільшення кількості технічних фахівців, зокрема 
середньої ланки, та висувало вимоги до рівня їх професійної підготовки. 
Серед провідних чинників, що вплинули на формування середньої 
технічної освіти в Катеринославській губернії, слід виділити: 

- невпинний розвиток окремих галузей промисловості: гірничої та 
гіничозаводської, залізничної, машинобудівельної, електротехнічної; 

- активне залучення громадської ініціативи з перших років 
пореформеного періоду (діяльність промислових товариств); 

- спроби МНП Російської держави з упорядкування системи 
технічної освіти; 

- активізація діяльності професійних та професійно-освітніх з’їздів 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Аналізуючи сутність вищезазначених чинників, можна дійти висновку 
про суспільно-державний характер розбудови системи середньої технічної 
освіти на Катеринославщині. Також можна відмітити, що вплив суспільно-
освітнього руху та особиста ініціатива були більш значущими в порівнянні з 
унеском держави в процес становлення та розвитку професійної освіти 
взагалі. 
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РЕЗЮМЕ 
Бабенко М. О. Основные факторы формирования среднего технического 

образования на Екатеринославщине в конце ХІХ – в начале ХХ ст. 
Описаны результаты исследований по определению русловий развития 

промышленного образования на Екатеринославщине в период с конца ХІХ – до начала 
ХХ ст. Рассмотрены социально-политические обстоятельства пореформеного 
периода ХІХ века, давши толчок к  формированию технического образования и 
стимулировавшие процесс выделения среднего технического образования в 
отдельную составляющую образовательной системы. Освещены попутки 
государства по нормативно-правовой организации среднего технического 
образования. Отмечена значительная роль активного привлечения гражданской 
инициативы в процес се становления и развития среднего технического 
образования в конце ХІХ – в начале ХХ ст.      

Ключевые слова: история педагогики, профессиональное образование, среднее 
техническое образование, ремесленное училище, промышленное училище, 
специалист среднего звена, техническое общество, техническая интеллигенция, 
съезд промышленников.  

SUMMARY 
Babenko M. The main factor of secondary technical education forming at 

Ekaterinoslav Gubernia at the end of the XIX – the beginning of the XX centuries. 
The article analyzes the influence of the main socio-political factors on the developing 

of technical education at Ekaterinoslav Gubernia during the period of the end of the XIX – the 
beginning of the XX centuries. During that period Ekaterinoslav Gubernia was located on the 
territory of the Russian Empire. The second half of the XIX century is characterized by reforms 
in political and social life of the Russian Empire. It has led to quick development of industry. 
At the territory of Ekaterinoslav Gubernia were developing such kinds of industry as Сoal, 
Metallurgical, Railway, Machine building. Factories and mines needed qualified specialists: 
engineers, assistants, workers. That is why technical education started developing. Specialists 
were prepared by crafting, secondary and higher technical schools. In general they were 
owned by private industrialists and different ministries. A big role in organization of industrial 
education was played by the representatives of society.  

The process of development of professional education in the second half of the XIX 
century was actively influenced by the intellectual elite, representatives of which had actively 
implemented the most advanced educational ideas. In this connection it is necessary to note 
the activities of the standing Committee on technical education at the Imperial Russian 
technical society, which included teachers of education institutions, government officials, 
interested in the development of industrial education, outstanding scientists. In the mid-
1880s, this organization initiated the Congress of the native representatives of technical and 
vocational education. In 1888 there was published a decree about industrial schools, which 
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was a try of a government to regulate the technical specialists preparation at different 
professional levels.  

The beginning of the XX century is characterized as a new stage of industrial education 
development. The level and amount of prepared specialists didn’t satisfy the requests of 
developing industry. It was actively discussed at different congresses. The Professional Congress 
in the direction of technical education promoted to opening of new crafting departments and 
professional schools. The process of industrial education formation at the end of the XIX – the 
beginning of the XX centuries had a socially-governmental character. 

Key words: history of pedagogy, professional education, secondary technical 
education, industrial school, vocational school, mid-level professionals, technical society, 
technical elite, Congress of Industrialists.  
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МАТЕМАТИКИ У ВНЗ 

 

У статті розглядаються шляхи формування методичної компетентності 
майбутнього вчителя математики. Здійснено аналіз сучасної психолого-педагогічної 
літератури та виявлено, що проблема формування методичної компетентності 
майбутнього вчителя математики до роботи з помилками учнів не знаходилась у 
полі зору досліджень науковців. У статті визначаються педагогічні умови 
формування такої складової методичної компетентності майбутніх учителів 
математики, як готовність до роботи з математичними помилками учнів, 
сформульовані вимоги. 

Ключові слова: освіта, професійна компетентність, методична 
компетентність, математичні помилки учнів, превентивна діяльність. 

 

Постановка проблеми. Розвиток сучасного українського суспільства 
висуває високі вимоги як до процесу формування та розвитку особистості в 
школі, так і до результатів цього процесу. Важливою складовою загально-
освітньої підготовки сучасної мобільної особистості є математична освіта.  

Реформування освіти на основі компетентісного підходу потребує 
суттєвих змін у всіх ланках педагогічної системи: у цілях і результатах 
навчання і виховання; у змісті освіти; у діяльності вчителя і учнів; у 
технологічному забезпеченні навчального процесу; в освітньому середовищі.  

Якість організації процесу навчання математики в школі значною 
мірою залежить від рівня професійної підготовки вчителя.  

Серед основних напрямів удосконалення методичної підготовки 
майбутнього вчителя математики в педвиші найбільш актуальним на 
сьогоднішній день є формування професійної компетентності студента. 

В умовах компетентісного підходу здійснюється оновлення цілей, 
змісту і технологій освіти, створення механізмів керування розвитком 
компетентностей учнів.  
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Перед тим, як говорити про реалізацію компетентнісного підходу в 
школі, необхідно впевнитися, що вчителі підготовлені до цього складного 
процесу. А це означає, що необхідно також коректувати й підготовку 
майбутніх учителів з точки зору компетентнісного підходу. 

Щоб вистояти на шляху змін у сучасній школі, кожному вчителю 
потрібно не стільки розширення обсягу професійних і загально-наукових 
знань, скільки новий спосіб їхнього формування й функціонування в практич-
ній діяльності. Сформовані професійні компетентності педагога повинні 
становити основу для творчого виконання вчителями математики основних 
фахових функцій і відповідних їм типових завдань педагогічної діяльності. 

В умовах інтеграції системи освіти України до європейського 
освітнього простору все більш актуальною стає проблема підвищення 
якості підготовки майбутніх фахівців. Одним із завдань вищої школи є 
формування висококваліфікованих педагогів, компетентних у своїй 
професійній діяльності, здатних творчо вирішувати педагогічні проблеми. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз сучасної психолого-педаго-
гічної літератури свідчить про підвищену увагу науковців до питання про-
фесіоналізму вчителя й діагностики професійних компетенцій в умовах 
освітніх змін в Україні. Різнобічна характеристика поняття та структури про-
фесійної компетентності висвітлена в працях Д. М. Грішина, З. А. Ісаєвої, 
Н. В. Кузьміної, А. І. Кузьмінського, А. К. Маркової, А. В. Хуторського та ін. 

Питанням фахової підготовки майбутніх учителів математики в різні 
часи займалися відомі науковці й методисти: І. А. Акуленко, О. М. Астряб, 
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз, М. І .Жалдак, Г. О. Михалін, З. І. Слепкань, С. А. Раков, 
Н. А. Тарасенкова, В. О. Швець та ін. 

Проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя математики 
досліджували у своїх дисертаційних роботах: В. В. Нічишина, О. А. Чемерис, 
А. С. Мєдвєдєва, Ю. Г. Тимко, О. В. Тутова, В. М. Жукова, А. Л. Воєвода та ін. 

Поняття «методична компетентність учителя математики» зустрічаємо 
в докторських дисертаціях В. Г. Моторіної та С. П.  Семенця й публікаціях 
І. А. Акуленко, О. А. Кузмінського, С. О. Скворцової, Н. А. Тарасенкової.  

Однак, питання формування методичної компетентності 
майбутнього вчителя математики до роботи з помилками учнів поки що не 
знаходилося в полі зору досліджень науковців. Слід звернути увагу на те, 
що не тільки незнання навчального матеріалу, а й помилкове його 
засвоєння призводить до низького рівня вивчення математики в цілому. 

Мета статті. Мета написання статті полягає у визначенні педагогічних 
умов формування методичної компетентності майбутніх учителів 
математики, зокрема такої її складової, як готовність до роботи з 
математичними помилками учнів. 

Методи дослідження. Під час вивчення проблеми та розв’язання 
поставлених завдань у процесі роботи використовувався комплекс 
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теоретичних (аналіз психолого-педагогічної і науково-методичної 
літератури з проблеми дослідження) та емпіричних (узагальнення 
педагогічного досвіду, спостереження за навчальною діяльністю, 
анкетування, бесіди) методів, які взаємно доповнювали один одного. 

Виклад основного матеріалу. Під методичною компетентністю 
майбутнього вчителя математики розуміють очікуваний результат 
методичної підготовки вчителя, який включає методичну грамотність, досвід 
методичної діяльності та методичні переконання. Методична компетентність 
включає засвоєння педагогом нових методичних і педагогічних ідей, підходів 
до навчально-виховного процесу в сучасних особистісно-зорієнтованих, 
розвивальних, креативних технологіях, володіння різними методами, 
прийомами й формами організації навчання. 

Результатом такої методичної підготовки є здатність майбутнього 
вчителя математики методично грамотно та творчо розв’язувати задачі 
методичної діяльності, які спрямовані на формування математичної 
компетентності учнів. 

О. І. Матяш [3, 123] виділяє вісім складових методичної 
компетентності вчителя математики. Ми погоджуємося з думкою науковця 
та вважаємо за необхідне додати ще одну важливу складову методичної 
компетентності вчителя математики: готовність до роботи з 
математичними помилками учнів. Така готовність включає вміння 
упереджувати помилки, вчасно виявляти допущені помилки, здійснювати 
аналіз допущених помилок, організовувати діяльність учнів із виправлення 
та недопущення таких помилок у майбутньому. Нами сформульовано 
вимоги до такої готовності. 

Майбутній учитель математики повинен: 
- вміти систематизувати помилки, об’єднуючи їх у групи за спільністю 

причин появи, спільністю методики роботи над ними; 
- добирати раціональні методи навчання, які б зменшили можливість 

виникнення помилок, ураховуючи індивідуальні особливості учнів, їхні 
нахили і здібності; 

- ефективно поєднувати традиційні системи навчання з новими; 
- використовувати сучасні інформаційні технології для діагностики, 

аналізу й виправлення математичних помилок; 
- виховувати в учнів критичність мислення, уміння виявляти помилки 

і неповноту міркувань, будувати контрприклади, узагальнювати 
результати; 

- організовувати та проводити контроль і самоконтроль навчально-
пізнавальної діяльності; 

- встановлювати логічні зв’язки між новим і вивченим навчальним 
матеріалом;  
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- постійно дотримуватися принципу наступності в навчанні 
математики; ураховувати вікові особливості учнів та будувати навчальний 
процес як із урахуванням специфіки конкретного матеріалу, так і 
відповідно до цих особливостей; 

- сприяти свідомому та міцному засвоєнню знань, організовувати 
поточне і тематичне повторення набутих знань і навичок з необхідною 
систематизацією та узагальненням їх; 

- здійснювати на практиці облік і систематизацію математичних 
помилок учнів, розробляти та здійснювати заходи з попередження й 
ліквідації цих помилок;  

- уміло застосовувати психолого-педагогічні закономірності, зокрема, 
закономірності формування вмінь та навичок, закономірності засвоєння 
навчального матеріалу, закономірності пам’яті й мислення; 

- здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів 
під час навчання математики; 

- розвивати логічне, творче мислення засобами задач різного рівня 
складності, уміння здійснювати самоперевірку виконаних завдань, 
використовуючи різні методи і прийоми; аналізувати і прогнозувати 
можливість появи учнівських помилок та обирати оптимальні прийоми й 
методи з їх попередження. 

У формуванні методичної компетентності майбутніх учителів 
математики актуальним є взаємозв’язок між індивідуальністю студента, 
індивідуальністю викладача, стилем викладання, комплексом навчально-
методичних задач, практичною підготовкою. Період навчання в педагогіч-
ному навчальному закладі закладає професійні основи діяльності вчителя. 

У побудові й реалізації програми формування методичної 
компетентності майбутнього вчителя математики, зокрема готовності до 
роботи з математичними помилками учнів, вважаємо доречним появу в 
навчальних планах педагогічних вишів дисципліни за вибором або 
спецкурсу «Вибрані питання методики навчання математики», основною 
метою вивчення якої є підготовка професійно компетентних учителів 
математики, здатних до організації превентивної діяльності з упередження 
типових помилок учнів при вивченні різних розділів та тем математики. 

На сучасному етапі навчання в Уманському державному 
педагогічному університеті не виділено годин на введення такого 
спецкурсу. Тому вміння упереджувати математичні помилки учнів, обирати 
для цього раціональні методи, організаційні форми та ефективні засоби, 
виправляти допущені помилки, з’ясовувати причини появи таких помилок 
учнів, формуються у студентів на заняттях з «Методики навчання 
математики» та в період проходження різних видів педагогічної практики. 

У процесі навчання математики важливим є не тільки те, наскільки 
глибокими є знання вчителя, а й те, чи вміє він побачити, як розуміють 
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його учні, застерегти їх від можливих помилок, звернути увагу на допущені 
помилки, формувати вміння учнів  виявляти й виправляти власні помилки 
та помилки своїх товаришів. 

Під час вивчення всіх тем спеціальної методики навчання математики 
доцільно включати студентів у систему навчально-педагогічних ситуацій, 
спрямованих на набуття ними методичного досвіду й оволодіння 
необхідними навичками роботи з попередження помилок учнів. 

Формування у студентів системи методичних умінь роботи з 
помилками доцільно здійснювати засобом дидактичних вправ і задач, які 
містять типові помилки учнів із математики, помилки й нечіткі знання 
студентів з деяких питань методики навчання математики. Розв’язуючи 
такі задачі, студенти чіткіше і більш осмислено починають розуміти сутність 
помилок, ліквідують власні недоліки, які збереглися ще зі школи, 
пригадують забуті правила, формули, теореми. Прикладаючи відповідні 
розумові зусилля до розв’язування дидактичних задач, майбутні вчителі 
міцніше запам’ятовують матеріал з методики математики. 

Ефективність розв’язування дидактичних вправ і задач студентами 
очевидна: це й часткове використання методу навчання методики 
викладання математики через задачі (методичні), і активізація розумової 
діяльності студентів, і формування творчих здібностей, творчого мислення. 
Такі задачі інтегрують теоретичний і практичний аспекти методичної 
підготовки майбутнього вчителя, посилюючи її практичну спрямованість. 

Допомогу студентам у справі підвищення рівня методичної 
підготовки до роботи з математичними помилками учнів надають 
посібники [1], [5], [7], які можуть використовуватися на різних етапах 
оволодіння методичними знаннями та вміннями.  

Добре підготовлена і прочитана викладачем проблемна лекція з 
методики навчання математики активізує пізнавальну діяльність майбутніх 
учителів, спонукає до роздумів над методичними проблемами, які висуває 
теорія та практика навчання математики в школі, до пошуку відповідей на 
запитання, на які акцентується увага в процесі лекції, а тому сприяє 
формуванню у студентів творчого методичного мислення. 

На практичних та лабораторних заняттях з методики навчання 
математики необхідно здійснювати психолого-дидактичний аналіз 
помилок та враховувати психолого-дидактичні закономірності, зокрема 
закономірності, які розкрив Я. І. Грудьонов [2], вчитися цілеспрямовано 
керувати мисленнєвою діяльністю учнів. 

Під час проведення лабораторних занять з використанням елементів 
ділової гри, доцільно студентам пропонувати складати конспекти уроків 
засвоєння нових знань, у яких необхідно виділити окремий етап уроку, 
спрямований на запобігання типових помилок учнів. А під час розробки 
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конспектів уроків формування вмінь та навичок планувати роботу з 
допущеними помилками. 

Саме на практичних та лабораторних заняттях студенти знайомляться 
з використанням у педагогічній діяльності різних методів розкриття 
софізмів, розв’язування задач-пасток, задач із несформульованим 
питанням, задач із неповним або надлишковим складом умови, системи 
задач з поступовою трансформацією з конкретного плану в абстрактний, 
задач, що мають декілька розв’язків, задач на міркування та ін. 
Необхідною умовою розв’язування таких задач є система міцних знань і 
логічних умінь. Крім цього, задачі даної серії вимагають критичної 
перевірки кожного кроку розв’язування, уміння знайти помилку в 
міркуванні, яке здається бездоганним.  

Використання на лабораторних заняттях програмних засобів 
спрямовується на вироблення вмінь здійснювати покроковий контроль за 
виконанням завдань, поставлених перед учнями та вчасно виправляти 
допущені помилки на етапі засвоєння нового матеріалу. 

Зворотній зв’язок надає вчителю інформацію про якість засвоєння 
навчального матеріалу та дозволяє своєчасно вносити необхідні корективи 
в процес навчання.  

Упровадження нових технологій навчання має активізувати  
мисленнєву діяльність студентів, розвивати пізнавальну самостійність. 
Майбутній учитель математики має в педагогічному університеті не просто 
отримати знання про можливості сучасних технологій навчання, він має 
формуватись у технологічно розвиненому середовищі як сучасний 
фахівець, здатний до інноваційної діяльності, спрямованої на міцне, 
безпомилкове засвоєння учнями знань, навичок та вмінь.  

Педагогічна практика є однією з форм методичної підготовки майбутніх 
учителів математики. В умовах педагогічної практики мають формуватися, 
удосконалюватися, розвиватися усі складові змісту методичної підготовки 
вчителя. Зокрема, під час проходження педагогічної практики в 
загальноосвітніх навчальних закладах майбутні вчителі математики мають 
можливість здійснювати облік учнівських помилок, виявляти їх зміст та 
аналізувати, використовувати ефективні форми, методи та засоби 
попередження й виправлення допущених помилок. Належним чином 
організована педагогічна практика є необхідною умовою формування 
готовності і здатності майбутнього вчителя математики до методично-
грамотної організації безпомилкового навчання математики учнів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Поліпшення якості підготовки майбутнього вчителя математики до 
навчання учнів математики повинна здійснюватися шляхом формування 
методичної компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх 
учителів у педагогічному університеті зміщенням акцентів з накопичення 
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методичних знань, умінь та навичок, на формування готовності і здатності  
методично грамотно розв’язувати комплекс задач методичної діяльності. 

Майбутні вчителі повинні володіти ефективною науково-
обгрунтованою методикою організації та проведення роботи з виявлення, 
запобігання та усунення помилок учнів. Як показало опитування студентів і 
вчителів та вивчення навчальних програм, на сучасному етапі розвитку 
освіти такі вміння у ВНЗ не формуються, що є однією з проблемних зон у 
підготовці вчителя математики.  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Жовнір Я. М. 500 задач з методики викладання математики : навч. посібник 

/ Я. М. Жовнір, В. І. Євдокимов. - Х. : Основа, 1997. – 392 с. 
2. Груденов Я. И. Совершенствование методики работы учителя математики : кн. 

для учителя / Я. И. Груденов. – М. : Просвещение, 1990. – 224 с. 
3. Матяш О. І. Формування методичної компетентності з навчання геометрії 

майбутніх учителів математики : автореф. дис. д-ра пед.. наук : 13.00.02 / О. І. Матяш ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 43 с. 

4. Михалін Г. О. Професійна підготовка вчителя математики у процесі навчання 
математичного аналізу : монографія / Г. О. Михалін. – Київ : НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2003. - 320 с. 

5. Москаленко О. А. Практикум з методики навчання математики. Математика. 
Алгебра. Початки аналізу : навчальний посібник для студентів спеціальності «Педагогіка 
і методика середньої освіти. Математика» / О. А. Москаленко. – Полтава : АСМІ, 2004. –
 348 с. 

6. Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителя як предмет педагогічних 
досліджень / В. Ф. Орлов // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2005. – № 1 
(46). – 48 с. 

7. Прус А. В. Збірник задач з методики навчання математики / А. В. Прус, 
В. О. Швець. – Житомир : «Рута», 2011 – 388 с. 

8. Швець В. О. Превентивна діяльність вчителя математики : зміст і структура 
/ В. О. Швець, Л. А. Благодир // Дидактика математики : проблемы и исследования : 
межд. сб. науч. работ. – Донецк : ТЕАН, 2010. – Вып. 36. – С. 13–18. 

РЕЗЮМЕ 
Благодыр Л. А. Формирование методической компетентности будущих учителей 

математики в вузе. 
В статье рассматриваются пути формирования методической 

компетентности будущего учителя математики. Осуществлен анализ 
современной психолого-педагогической литературы и выявлено, что проблема 
формирования методической компетентности будущего учителя математики к 
работе с ошибками учеников не находилась в поле зрения исследований ученых. В 
статье определяются педагогические условия формирования такой составляющей 
методической компетентности будущих учителей математики, как готовность к 
работе с математическими ошибками учеников, сформулированы требования. 

Ключевые слова: образование, профессиональная компетентность, 
методическая компетентность, математические ошибки учеников, превентивная 
деятельность. 
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SUMMARY 
Blagodir L. Formation of future mathematics teachers’ methodological competence 

in higher school. 
The article deals with the competence approach in education, the ways of forming 

methodological competence as a component of professional competence of future teachers of 
mathematics to implement competency approach at school. The analysis of contemporary 
psychological and educational literature on the professional competence of future teachers of 
mathematics is made. It is found out that the problem of formation of the methodological 
competence of future teachers of mathematics to work with pupils hasn’t been a subject of 
separate research yet.  

During the study of the problems and solutions of the tasks in the process of research 
the author used a series of theoretical (the analysis of psycho-pedagogical and scientific-
methodological literature on the research problem) and empirical (generalization of 
pedagogical experience, observation of training activities, questionnaires, interviews) 
methods that complement each other. 

The article defines pedagogical conditions of such component of the methodological 
competence of future teachers of mathematics as a willingness to work with mathematical 
mistakes of the students. The requirements for such readiness are highlighted. The author 
hypothesizes about the feasibility of introducing into the curriculum of pedagogical education 
courses, whose primary goal is to study the organization of preventive methods which the 
teachers can use to overcome students’ common mistakes in the study of various sections 
and topics in mathematics.  

The role and tasks of teaching exercises that include common mistakes of students in 
mathematics; conditions of the skills of the future mathematics teachers to guide students 
through mental activity of compliance psycho-pedagogical patterns and direct this activity to 
prevent errors; means of forming of methodological competence to work with mathematical 
mistakes of students at lectures, practical laboratory courses on methods of teaching 
mathematics and during pedagogical practice are characterized.  

The conclusion is made about the need to prepare future teachers of mathematics to 
effective science-based methodology for organizing and carrying out the work on prevention, 
detection and elimination of students’ mistakes, which is one of the problem areas in the 
preparation of teachers of mathematics. 

Key words: education, professional competence, methodological competence, 
mathematical mistakes of students, preventive activities. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Метою статті є аналіз практичних аспектів формування професійної 
компетентності студентів-економістів у фаховій підготовці. У процесі дослідження 
використовувався системний і порівняльний аналiз. За результатами дослідження 
доведено, що проблема формування професійної компетентності фахівців-
економістів в умовах поглибленої економiчної та політичної iнтеграцiї з Євросоюзом 
є актуальною та практично значущою. Практичне значення дослідження полягає у 
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визначенні форм організації практичного навчання, які відповідають їх майбутній 
фаховій діяльності. Результати дослідження можуть слугувати для подальшого 
вдосконалення традиційної професійної підготовки фахівців-економістів. 

Ключові слова: фахівці-економісти, практична підготовка, професійна 
компетентність, ділова гра. 

 

Постановка проблеми. Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» 
передбачено створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, 
розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, 
спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності ринку праці. 
Розширення мережі малих і середніх виробничих підприємств дозволить 
забезпечити економічну стабільність країни за рахунок створення значної 
кількості робочих місць. Але створення конкурентноздатних на 
міжнародному ринку праці підприємств потребує принципово нової 
системи вищої освіти та підготовки фахівців, які будуть мати достатньо 
високий науково-технічний потенціал, володіти сучасними інноваційними 
технологіями, мати активну життєву позицію та бажання працювати в 
нових економічних умовах. 

Для реалізації технологічного підходу, з метою формування 
професійних компетенцій у майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей, потрібно визначити методи навчання, які можуть бути 
рекомендовані для цього. Основними факторами, що сприяють творчому 
ставленню студентів до навчальних занять, є: емоційність, проблемність, 
ігровий характер занять, нестандартний характер навчально-пізнавальної 
діяльності, змагальність, професійний інтерес. 

Аналіз актуальних досліджень. У наш час провідна роль у підготовці 
компетентних фахівців-економістів надається інноваційним методам 
навчання та інформаційним технологіям. Завдяки їх застосуванню стає 
можливим пов’язати прогресивні теоретичні розробки з практикою, 
розвивати вміння, навички та компетенції самостійно приймати рішення та 
нести відповідальність за їх виконання, активізувати самостійну роботу 
студентів, залучити їх до неперервної освіти протягом життя. 

Активний пошук, розробка і впровадження інноваційних методів 
продовжується в Європейському освітньому просторі, про що свідчать 
численні міжнародні та регіональні науково-методичні конференції. Багато 
інформації з цих питань розміщено в Інтернеті. Застосування сучасних 
інформаційних технологій значно розширило дидактичні можливості 
ігрових методів навчання як складової інноваційних методів навчання. 
Основні положення теорії ігрової діяльності сформулювали класики 
російської та радянської педагогіки – С. Рубінштейн, Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, А. Макаренко, Д. Писарєв, К. Ушинський та інші. 
Використанню ігрових методів у процесі фахової підготовки з метою 
формування професійної компетентності, присвятили свої дослідження 
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М. Бiрштейн, А. Вербицький, М. Кларін, Л. Матросова, В. Петрук, В. Платов, 
А. Смолкін, В. Трайнев, І. Хом’юк та інші. 

Мета статті – проаналізувати практичні аспекти формування 
професійної компетентності студентів економічних спеціальностей у 
фаховій підготовці. 

Методи дослідження: системний і порівняльний аналiз педагогiчної, 
економiчної, нормативно-правової, методичної лiтератури та 
iнформацiйних ресурсів Iнтернет; особистiсно-орiєнтований, 
компетентнiсно-орiєнтований, культурологiчний та технологічний пiдходи 
до фахової підготовки майбутнiх спеціалістів економічних спецiальностей у 
вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Важливою проблемою підготовки 
сучасних фахівців є формування й розвиток у них здатності самостійно 
вирішувати складні господарські ситуації та приймати виважені рішення. 
Людині притаманно розв’язувати проблеми двома методами: проб та 
помилок або підбору відомих з минулого досвіду рішень. Методи не 
завжди ефективні, тому що перший не гарантує успіху, а другий потребує 
великих витрат часу. Вважаємо за доцільне використання американської 
системи формування здатностей самостійного прийняття оптимальних 
рішень у житті та підприємництві, яка передбачає застосування в 
навчальному процесі методів активного навчання: ділових ігор, тестувань, 
практикумів, виробничого навчання та інших. При організації навчального 
процесу потрібно також звернути увагу на етику управління, яка 
ґрунтується на рівноправності партнерів, взаємній відповідальності, 
чесності, культурі й обов’язковості [9, 243]. 

У процесі моделювання виробничих ситуацій під час участі в ділових 
іграх всебічно розвиваються ділові задатки студентів і комплексно 
формуються потрібні для подальшої фахової діяльності вміння, навички та 
компетенції творчого використання набутих ними теоретичних знань з 
метою розв’язання конкретних господарських завдань. Ділові ігри, які 
використовуються в системі підготовки і перепідготовки фахівців, 
здебільшого імітують організаційно-економічні взаємодії об’єктів 
господарювання та їхніх структурних елементів і персоналу, зокрема, й 
окремих осіб, які приймають рішення. Ділові ігри використовуються як 
своєрідні моделі, призначені для відтворення господарських процесів, 
виявлення та узгодження господарсько-економічних інтересів учасників 
цих процесів, для відпрацювання навичок обґрунтування і прийняття 
рішень, для розвитку, закріплення й контролю якості професійних знань і 
формування вмінь їх творчого використання в практичній діяльності. 

Відомо, що у професійній діяльності вигідніше запобігти небажаному 
результату, ніж допустити його, і в подальшому усувати негативні наслідки. 
На цьому прийомі «нехай станеться заздалегідь» будується загальний 
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алгоритм розв’язання завдань у діловій грі з виявлення недоліків певної 
економічної чи технічної системи або пошук «небажаного ефекту». Особливо 
це стосується складних господарських комплексів, аварії на яких спричиняють 
не тільки матеріальні збитки, але й можуть призвести до травмування та 
загибелі людей. Тренування майбутніх керівників і фахівців в умінні 
аналізувати результати своїх рішень, знаходити помилки, вносити корективи 
в раніше прийняте рішення, у стратегію економічної діяльності є головним у 
ділових іграх. За таких умов вони вчать самокритичності, спроможності 
змінювати шаблонне мислення, сприяють тренуванню у прийнятті оптималь-
них рішень і, відповідно, формуванню професійної компетентності [9, 244].  

Упровадження ігрових прийомів у процес фахової освіти сприяє не 
тільки набуттю певного обсягу загальнонаукових та професійних знань, але 
й формуванню важливих особових установок і рівнів мотивації майбутніх 
фахівців. Атмосфера високого емоційного тонусу на заняттях є головною 
умовою, завдяки якій розумова діяльність підтримується на оптимальному 
рівні і сприяє встановленню стосунків співпраці як між студентами і 
педагогом, так і всередині колективу. У їх поведінці знижуються прояви 
недоброзичливості один до одного, виникають довіра й взаємні симпатії, 
що призводить до зняття негативно спрямованої напруженості, яка 
служить серйозною перешкодою на шляху до професійного зростання 
майбутніх фахівців [8]. Треба також зазначити, що ігрові прийоми сприяють 
продуктивному засвоєнню матеріалу, формуванню знань-переконань, 
створюють психологічно сприятливий клімат, формують почуття 
колективної зацікавленості в успіху навчальної праці, розвивають критичну 
самооцінку, знижують ефект стомлення. 

Наочність, відчуття процесу пошуку та одержання результатів 
приводить до більш глибокого й чіткого розуміння навчального матеріалу, 
дозволяє студенту відчути, що він може зробити набагато більше, ніж 
навіть сам передбачав. Це надає йому впевненості у своїх силах, розкриває 
інтелектуальні можливості, сприяє досягненню мети. Важливим 
компонентом цих ігор є те, що вони виконують не тільки діагностичні і 
пізнавальні функції, а й тренінгові. У випадку розігрування ролей студенти, 
виконуючи ролі, ухвалюють власні рішення, у процесі чого очевидна 
спрямованість на формування навичок професійної поведінки в колективі, 
уміння аналізувати характер міжособистісних стосунків. 

Класичне означення ділової гри – форма діяльності в умовних 
ситуаціях, спрямована на відтворювання й засвоєння суспільного досвіду, 
зафіксованого в соціально закріплених способах здійснення предметних 
дій, у предметах науки і культури [6]. А. Ермаков [2] визначає ділову гру як 
модель взаємодії людей у процесі досягнення деяких цілей економічного, 
політичного або престижного характеру. Ділова гра – це моделювання 
вибіркових аспектів конфліктної ситуації, яке виконують за раніше 
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визначеними правилами, вихідними даними і методиками [6]. Ділова гра – 
динамічна й детермінована система, яка може бути розглянута одночасно 
як контрольована викладачем, відкрита для  інформації ззовні, з метою 
діагностування реакції учасників, і саморегульована одночасно, у ній 
присутні індивідуальні засоби самовираження майбутніх фахівців 
економічних спеціальностей, боротьба за професійне визнання у групі [5]. 
Отже, ділова гра є моделлю реальної життєвої ситуації. 

Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності дає змогу 
ознайомитися зі специфікою певної професійної діяльності і сприяє 
відчуттю своєї ролі в ній. Згідно з думкою В. Петрук, вони суттєво 
допомагають закріпленню й поглибленню знань, отриманих під час бесід, 
лекцій, розповідей, семінарів, практичних занять, удосконаленню 
практичних навичок та вмінь, застосуванню їх, творчому використанню у 
вирішенні професійних проблем, створенню умов для активного обміну 
досвідом [6]. Основна функція цих занять полягає у практичному навчанні 
(чим ближча ігрова діяльність студентів до реальної ситуації, тим вища її 
навчально-пізнавальна ефективність). 

В. Петрук і І. Хом’юк вважають, що поєднання досвіду і знань, що 
вимагає ігрове заняття, дає можливість студенту чіткіше побачити цілісність 
процесу майбутньої професійної діяльності, краще зрозуміти зміст 
навчання, побачити свої помилки та оцінити набуті знання [7]. Ігрові 
заняття вигідно відрізняються тим, що дають змогу формувати знання, 
уміння самостійної роботи, професійну спрямованість і навички студентів 
шляхом залучення їх до інтенсивної пізнавальної діяльності. Це допомагає 
студентам краще зрозуміти цілісність процесу майбутньої професійної 
діяльності та сенс навчання, побачити свої помилки й оцінити досягнення. 
З цією метою для гри створюється імітоване виробниче середовище 
(віртуальне підприємство).  

У процесі такого навчання студентові надаються можливості 
простежити зв’язки між навчальними дисциплінами циклів соціально-
гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової, 
загальноекономічної, професійної та практичної підготовки; йому 
створюють умови для формування управлінських здібностей і професійних 
навичок. Отже, разом із запрограмованими діями, хід гри повинен містити 
елементи імпровізації, ризик-орієнтованого мислення, розвиваючи тим 
самим здатність оперативно та ефективно ухвалювати й реалізовувати 
практичні рішення у проблемних, а, іноді, і в надзвичайних ситуаціях. 

У ході такої гри студенти активно і свідомо беруть участь у процесі 
набуття загальнокультурної та професійної компетентності. До того ж, 
будь-який вид ділової гри обов’язково закінчується методичним аналізом і 
колективним підведенням та обговоренням підсумків. Вільний обмін 
думками виховує у студентів культуру слова, формує навички та вміння 
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аргументовано, переконливо, логічно й лаконічно викладати свою 
позицію. Таким чином, ділова гра – ефективний метод навчання, оскільки 
процес сприйняття теоретичних знань здійснюється не лише завдяки 
словам та наочній інформації, але й через організацію активної діяльності 
студентів [5]. Студент вчиться аналізувати ситуації, виділяти в них істотне і 
ухвалювати виважені й обґрунтовані рішення. Така форма пізнавальної 
діяльності виключає феномен формальних знань і сприяє швидшій 
адаптації майбутніх фахівців до умов професіональної діяльності та 
застосуванню теоретичних знань на практиці. Гра допомагає засвоїти 
закони й закономірності, порівняти власні результати і враження з 
результатами, враженнями та висновками інших учасників гри [6]. 

Застосування ділових ігор у процесі професійної підготовки підвищує 
ефективність виробничої практики, адже дозволяє моделювати реальні 
виробничі ситуації, у яких будуть брати участь студенти. Студенти мають 
можливість порівняти й оцінити запропоновані навчальні та виробничі 
ситуації і шляхи їх розв’язання, що сприяє формуванню їх професійної 
компетентності. Тим більше, що в наш час можна видiлити двi основні 
форми організації виробничої практики [3]. Одна форма реалізується на 
діючих виробничих підприємствах, а iнша – квазіпрофесійна – засобами 
моделювання на віртуальних підприємствах з тiєю або іншою мiрою 
подiбностi до умов реальної виробничої дiяльностi. 

Віртуальне підприємство – об’єкт навчального тренінгу – функціонує 
в режимі реального часу, тобто інформаційна база тренінгу є актуальною, 
постійно доповнюється та розширюється в часі. Розвиток інформаційної 
бази діяльності віртуального підприємства забезпечується зусиллями 
адміністратора бази даних, викладачів – керівників тренінгу, а також самих 
студентів, які розробляють плани діяльності підприємства, готують 
відповідне інформаційне забезпечення окремих бізнес-операцій та 
процесів. Побудова відносин на віртуальному підприємстві базується на 
ідеях, компетентності та партнерстві студентів, які виступають у ролі 
співробітників певної бізнес-структури. Віртуальний характер роботи 
полягає в командній співпраці і внутрішній мотивації, що потребує 
постійної взаємодії між умовними працівниками та підрозділами для 
виконання відповідних завдань у межах віртуального підприємства [4]. 

Віртуальне підприємство реалізується як набір програмних модулів, що 
забезпечує можливість підготовки та проведення навчального процесу й 
реалізації функціональних обов’язків будь-якої категорії користувачів за 
програмою тренінгу. Основними суб’єктами тренінгу при підготовці й 
реалізації навчального процесу є викладачі економічних дисциплін і студенти 
різних форм навчання. Адміністрування віртуального підприємства здійснює 
базовий навчальний заклад, реалізуючи свою методику навчання [1]. 
Основною метою використання тренінгових технологій у навчальному 
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процесі є формування необхідних професійних знань, умінь, навичок та 
розвиток особистісних якостей, які необхідні для ефективного формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців-економістів та високого рівня 
їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці. 

Тренінг організовується на первинних посадах фінансово-економічного 
апарату віртуального підприємства, що відповідає освітньо-кваліфікаційному 
рівню вищої освіти «бакалавр» і дозволяє забезпечити закріплення знань і 
набуття навичок, достатніх для виконання завдань та обов’язків відповідного 
рівня професійної діяльності. Навчальний тренінг повинен мати не 
локалізований характер розв’язання ізольованих навчальних завдань для 
певних професій, а комплексний характер, коли студент у процесі тренінгу 
послідовно відпрацьовує повний комплекс завдань в усіх фінансово-
економічного підрозділах підприємства з урахуванням існуючих 
інформаційних взаємозв’язків між ними, компетентності та відповідальності 
кожної посадової особи. При цьому в процесі навчального тренінгу потрібно 
передбачити набуття навичок розв’язання не тільки традиційних завдань, що 
зазвичай виконуються фахівцями первинних посад фінансово-економічних 
підрозділів підприємства, а й інноваційних завдань, які пов’язані з розробкою 
і впровадженням принципово нових проектів, спрямованих на 
вдосконалення діяльності підприємства з врахуванням існуючого стану його 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Проведення практичних занять, науково-дослідної роботи та 
навчально-виробничої практики студентів забезпечує багатогранний вплив 
на розвиток творчих і професійних здібностей особистості, індивідуальні 
можливості, формування досвіду та мобільності у здійсненні різних 
завдань. Віртуальне підприємство дозволяє проводити тренінг аналітичних 
та організаторських здібностей студентів. Раннє залучення студентів до 
практичної участі у веденні бізнесу зменшує розрив між теорією та 
практикою економічної діяльності. 

Віртуальне підприємство передбачає знання всіх функцій підприємства: 
операційної, маркетингової діяльності, фінансів, управління людськими 
ресурсами, а також системного підходу до аналізу та підвищення 
ефективності функціонування його підрозділів. Студенти, працюючи в 
кожному з підрозділів віртуального підприємства, використовують 
інформаційні технології для систематизації й оцінювання інформації; 
отримують можливість оволодіти сучасними програмними продуктами 
Project Expert, Microsoft Project 2010, Prima Vera Project Planner, 1-С 
Бухгалтерія; набувають навичок аргументування, прийняття рішень, 
розв’язання проблем, а також уміння знаходити підхід до людей, 
налагоджувати ефективну комунікацію, лідирувати, міжособистісного 
спілкування, ведення переговорних процесів, здібності до співпраці та роботи 
в команді, особистісний розвиток, ерудованість, креативність тощо [4]. 
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Під час проходження практики на віртуальному підприємстві студенти 
на першому етапі вивчають його діяльність, розробляють організаційну 
структуру, положення про підрозділи, посадові інструкції; формують штатний 
розпис; на другому етапі – аналізують роботу кожного фінансово-
економічного підрозділу, зокрема: бухгалтерії, планово-економічного 
відділу, відділів маркетингу, збуту, постачання та логістики, виробництва, 
зовнішньоекономічної діяльності та інших. На третьому – основному – 
виробничому етапі студенти працюють на віртуальних робочих місцях в 
основних структурних підрозділах. Віртуальне робоче місце складається з 
двох основних компонентів: робочого місця працівника і корпоративної 
комп’ютерної мережі віртуального підприємства. На четвертому етапі 
студенти пропонують і впроваджують заходи з покращення ефективності 
роботи підприємства. У звіті з практики обов’язковим є підрозділ про 
розроблені та впроваджені інновації. На підсумковій конференції з практики 
обговорюються кращі пропозиції студентів. 

Отже, побудова виробничих відносин на віртуальному підприємстві 
базується на ідеях, креативності, компетентності та партнерстві практикантів-
співробітників. Віртуальний характер роботи полягає у внутрішній мотивації 
та командній співпраці, що потребує постійної взаємодії між умовними 
працівниками та основними підрозділами для виконання відповідних 
завдань у межах віртуальної організації. Фінансово-економічні процеси, як 
основу функціонування технологій створення товарів чи послуг, потрібно 
довести до замкнутого циклу, що включає динамічне моделювання й 
постійне вдосконалення в режимі реального часу. Успіх віртуального відділу 
(служби) визначається швидкістю прийняття креативних рішень у залежності 
від завдань, які виконуються в певний момент; вирішенні будь-якої 
поставленої проблеми; створенні атмосфери довіри та ефективності 
використання інформації для активного пошуку шляхів розв’язання реальної 
ситуації. Між студентами-співробітниками потрібно розподілити ролі для 
підвищення ефективності їх діяльності й вирішення як виробничих завдань, 
так і соціальних питань: одні повинні відповідати за вирішення завдань, 
пов’язаних із виробництвом та збутом, а інші – за надання соціально-
емоційної підтримки [4]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Використання в процесі підготовки фахівців-економістів у вищих навчальних 
закладах віртуальних підприємств, на яких проводяться ділові ігри, тренінги, 
курсове та дипломне проектування, виробнича практика, науково-дослідна 
та самостійна робота студентів, дозволяє сформувати в них професійну 
компетентність, забезпечити особистісно орієнтований підхід до кожного 
студента, створити сучасну навчально-матеріальну базу та науково-
методичне забезпечення навчального процесу, залучити більшість студентів 
до самостійної та науково-дослідної роботи, реалізовувати індивідуальні 
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програми підготовки студентів тощо. Перспективним напрямом наукових 
розробок вважаємо використання в процесі моделювання виробничої 
діяльності підприємств хмарних технологій, які не потребують складних 
апаратних та програмних засобів і дозволяють реалізувати віртуальне 
підприємство в кожному навчальному закладі, де є Інтернет.  
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РЕЗЮМЕ 
Васаженко Н. А. Применение инновационных технологий в процессе 

формирования профессиональной компетентности будущих специалистов 
экономических специальностей. 

Целью статьи является анализ практических аспектов формирования 
профессиональной компетентности студентов-экономистов. В процессе 
исследования использовался системный и сравнительный анализ. По результатам 
исследования доказано, что проблема формирования профессиональной 
компетентности экономистов в условиях экономической и политической 
интеграции с Евросоюзом является актуальной. Практическое значение 
исследования заключается в определении форм организации практического 
обучения, которые соответствуют их будущей профессиональной деятельности. 
Результаты исследования могут служить для дальнейшего совершенствования 
традиционной профессиональной подготовки экономистов. 
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Ключевые слова: специалисты-экономисты, практическая подготовка, 
профессиональная компетентность, деловая игра. 

SUMMARY 
Vasazhenko N. Application of innovative technologies in the process of future 

experts of economics professional competence formation.  
Creation of the competitive at the international labor market enterprises requires a 

fundamentally new system of higher education and training of specialists, who will have a 
sufficiently high scientific and technical potential, possess modern technologies, haveу active 
stance and desire to work in the new economic conditions. 

The aim of the article is the analysis of the practical aspects of formation of 
professional competence of students-economists in the process of training. The study used a 
systematic and comparative analysis of educational, economic, regulatory, methodological 
literature and information resources of the Internet; student-centered, competence-oriented 
and technological approaches to professional training of future specialists in economic 
specialties of higher education institutions are used. 

The study proved that the problem of formation of professional competence of the 
experts and economists in conditions of profound economic and political integration with the 
European Union is a relevant and practically significant problem. Practical value of the study 
is to determine the forms of the organization of practical training that correspond to their 
future professional activity. 

The most effective forms of organization of practical training are considered to be 
business games and work practices, which provide the ability to reproduce subject and social 
content of professional activity, modeling of the basic conditions and relationships 
characteristic for the corresponding activity. During the business game students become 
creators of not only professional situations, but also reveal their personal potential, solve 
problems of self-management, overcome psychological barrier in communicating with 
people, carry out measures, aimed at elimination of their shortcomings, etc. Production 
practice is realized in the educational establishments, on the one hand, as a component of 
economic activity for the production of a specific product and, on the other hand, as quasi-
professional – by means of modeling tools with a certain measure of similarity to the real 
conditions of production activity at real enterprises. 

Results of the study can be used for further improvement of traditional professional 
training of economists. 

Key words: experts-economists, practical training, professional competence, business 
game. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

У статті розкривається організація дослідницької діяльності учнів. 
Дослідницька робота з математики розглядається як творча інтелектуальна 
діяльність учнів. Показано, як на уроках математики за допомогою науково-
дослідницької роботи спонукати індивіда до активної самостійної діяльності, 
творчості та креативності. Описуються лабораторні роботи, які можуть бути 
проведені учнями самостійно вдома без будь-якого спеціального обладнання. Це 
робота «Нераціональне використання проточної води під час чищення зубів» для 
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міських учнів та «Джерела забруднення атмосферного повітря та шляхи його 
відновлення»  для учнів, що живуть у селах. 

Ключові слова: компетентістний підхід, дослідницька діяльність, учні, 
математика, інтелектуальний розвиток, лабораторна робота, творче мислення, 
лабораторні роботи. 

 

Постановка проблеми. У Законі України «Про освіту» зазначається, що 
метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних  здібностей, 
виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 
творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня 
народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.  

Основні напрями розбудови сучасної системи шкільної освіти 
визначені в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року. Реалізація Національної стратегії надасть змогу забезпечити 
створення системи освіти нового покоління, що забезпечуватиме 
випереджальний загальноцивілізаційний розвиток людини, її інтелекту. 
Отже, інтелектуальний розвиток особистості є вимогою сьогодення. 

Функціонування людської спільноти в ринкових відносинах, 
міжнародні процеси інтеграції, інформатизація суспільства та 
інтелектуалізація праці вимагають від підростаючого покоління не лише 
великого обсягу знань і вмінь, а й високого інтелектуального розвитку, 
сучасного типу пізнавальної діяльності, критичного стилю мислення тощо. 

Аналіз актуальних досліджень. Загальні аспекти проблеми 
інтелектуального та творчого розвитку учнів під час навчання 
досліджували: А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський, І. Д. Бех, В. І. Бондар, 
С. У. Гончаренко, Г. С. Костюк, В. Ф. Паламарчук, О. Я. Савченко, 
З. І. Слєпкань, О. С. Чашечнікова та інші.  

Окремі питання інтелектуального та творчого розвитку осіб різних 
вікових груп стали предметом дослідження багатьох дисертаційних 
досліджень. Наприклад, Г. І. Шолом досліджувала розвиток критичного 
мислення старшокласників у процесі навчання інформатики. У її роботі [4] 
встановлено, що, ознаками критичного мислення є вміння досліджувати 
реальні виробничі та життєві ситуації; висувати різні варіанти розв’язання 
поставлених завдань, порівнювати, оцінювати, виявляти недоліки й переваги 
кожного з них; приймати самостійні рішення та прогнозувати їх наслідки. 
Важливими якостями критичного мислення є також уміння аналізувати дані з 
точки зору їх достовірності, точності, корисності для розв’язання поставленої 
проблеми; чітко і продумано викладати власні думки, аргументовано 
доводити свою точку зору, уважно ставлячись до чужої та враховуючи її; 
розпізнавати суперечливі факти та судження, виявляти й виправляти помилки 
в чужих розмірковуваннях та визнавати їх у своїх. 
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Розвиток математичних здібностей у процесі дослідницьких задач у 
межах Малої академії наук досліджував М. П. Пихтар [2]. Він, зокрема, 
зазначав, що успішність у науково-дослідницькій математичній діяльності 
забезпечують креативна спрямованість особистості, нестандартний спосіб 
мислення, високий рівень інтелекту і мотивоційно-вольова забезпеченість.  

Мета статті. Показати, як на уроках математики за допомогою 
науково-дослідницької роботи спонукати індивіда до активної самостійної 
діяльності, творчості та креативності.  

Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи 
дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та навчально-
методичної літератури для визначення стану дослідження проблеми; 
вивчення особливостей, форм, методів і технологій дослідницької роботи в 
середній і старшій школі; емпіричні – вивчення й аналіз досвіду 
досліджень науковців, які вивчали ефективність використання технологій 
та методів дослідницьких робіт учнів під час уроків математики в середній 
та старшій школі; бесіди, опитування, анкетування учнів та вчителів 
математики; педагогічний експеримент, у ході якого було перевірено 
ефективність використання методів і технологій. 

Виклад основного матеріалу. На процес інтелектуального розвитку 
особистості впливають дві групи факторів – біологічні й соціальні. Як 
зазначає К. Нєдялкова [1], до біологічних факторів відносять фактор 
спадковості, віковий і статевий фактори. До групи соціальних факторів 
належать: фактор середовища; соціальний фактор; фактор мотивів, потреб 
підкріплення; фактор досвіду; фактор компенсації; операційний фактор. 

У контексті нашого дослідження науково-дослідницька діяльність 
учнів в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання 
математики – на перший план виходять три соціальних фактори 
інтелектуального розвитку особистості: фактор мотивів і потреб 
(мотиваційно-потребнісна сфера особистості, мотиви власне 
інтелектуальної діяльності, наявність стійкої мотиваційної потреби, система 
цінностей, стимули діяльності тощо); фактор досвіду (попередній 
життєвий, практичний ментальний досвід особистості); фактор компенсації 
(наявність компенсаторних можливостей суб’єкта: сили волі, посидючості, 
наполегливості, терплячості, цілеспрямованості тощо). 

Науково-дослідницька робота учнів – особливий вид навчальної 
діяльності, під час якої на основі теоретичних і практичних знань, умінь і 
навичок учні розв’язують теоретичні або прикладні наукові проблеми 
різного ступеня складності та трудності. Розглядають такі види науково-
дослідницької роботи:  

- як складова навчального процесу (повідомлення, доповіді, 
реферати, проекти учнів, практичні та лабораторні роботи);  
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- як така, що доповнює навчальний процес (факультативи, спецкурси, 
творчі конкурси);  

- як така, що здійснюється паралельно навчальному процесу 
(олімпіади, турніри, конкурси науково-дослідницьких робіт різного рівня).  

Залучаючи учнів до наукової, експериментальної та конструкторської 
роботи, учитель розвиває в них природні здібності та задатки, створює 
умови для саморозвитку та творчого самовдосконалення. 

О. С. Чашечникова розглядає творчість як найбільш високий рівень 
інтелектуальної активності та ініціативи: «Творча діяльність у процесі 
навчання математики є неможливою без оволодіння та запам’ятовування 
базових положень; спрямованість на розвиток творчого мислення не 
передбачає відмови від розвитку пам’яті учнів. Прогнозування, побудова 
гіпотез, планів, програм розв’язування, які лежать в основі творчої 
пізнавальної діяльності людини, органічно пов’язані з розвитком 
функціональних можливостей людини і, зокрема, з потенційними 
можливостями пам’яті, що забезпечує зберігання і накопичення інформації 
все більшого обсягу та складності. Евристичні процеси залежать від ступеня 
розвитку мнемонічної функції: високий потенціал пам’яті створює основу для 
одночасного утримання достатньо складних систем гіпотез, які включаються 
в пошукову діяльність» [3]. 

Зупинимося детальніше на організації лабораторних робіт з 
математики. Така діяльність сприяє розвиткові пізнавальної активності 
учнів і урізноманітнює навчально-виховний процес.  

Лабораторні роботи корисно проводити на уроках математики, 
наприклад, у 6 класах при вивченні тем «Коло і круг», «Середнє 
арифметичне», «Середнє значення величини».   

Також надзвичайно корисним є проведення лабораторних робіт 
удома, оскільки такий вид роботи показує прикладне застосування 
математики й актуалізує знання та вміння учнів, здобуті раніше. 
Організувати домашню лабораторну роботу можна й у старшій школі при 
вивченні статистики.  Виконання лабораторних роботі вимагає вміння учнів 
проводити різноманітні вимірювання, визначати невідомі величини з 
формул, а також обчислювати середнє значення величини та похибки.  
Статистична обробка результатів вимірювання – надзвичайно корисне і 
цікаве завдання для старшокласників. Наведемо приклади декількох 
лабораторних робіт, які можуть бути проведені учнями самостійно вдома 
без будь-якого спеціального обладнання. 

Лабораторна робота № 1 
Тема. Нераціональне використання проточної води під час чищення 

зубів. 
Мета: дослідити кількість води, що нераціонально використовується 

під час чищення зубів протягом доби, місяця. 
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Хід роботи 
1. Занесіть у таблицю покази лічильника води (Р1) у ванній кімнаті. 

Виміряйте час, протягом якого ви чистите зуби зранку. Занесіть у таблицю 
покази лічильника після того, як ви почистили зуби.   

2. Підрахуйте об’єм води, що вилилась за час чищення зубів.  
3. Проведіть аналогічні вимірювання при чищенні зубів ввечері та 

занесіть до таблиці. 
4. Визначте середній об’єм води, що виливається з крану при 

чищенні зубів щохвилини Vc. 
5. Скільки води ви використали на чищення зубів протягом доби? 
6. Спробуйте почистити зуби, використавши воду, яку наберете в 

склянку. Скільки в цьому випадку ви використали води? Скільки при цьому 
ви використаєте води для чищення зубів за добу? 

7. Скільки при цьому можна зекономити чистої проточної води за 
добу, за місяць? 

8. Скільки при цьому можна зекономити на місяць при сплаті за 
воду? 

9. Зробіть висновки. 
Наведена лабораторна робота більше підходить для учнів-жителів 

міст. Пропонуємо альтернативу для учнів сільських шкіл, які досі опалюють 
за допомогою котелень, що працюють на вугіллі. 

Лабораторна робота № 2. 
Тема. Джерела забруднення атмосферного повітря та шляхи його 

відновлення. 
Мета: дослідити чи зможе площа зелених насаджень біля школи 

компенсувати протягом року витрату кисню при спалювані вугілля у 
шкільній котельні, що знаходиться у приміщенні школи, за один 
опалювальний сезон. 

Хід роботи 
1. Розрахувати витрати кисню під час його спалювання, беручи до 

уваги , що при спалювані 1 т вугілля витрачається кисень, необхідний для 
життя 10 чол. протягом року; добова норма кисню для людини становить у 
середньому 900 г. 

2. Виміряти площу зелених насаджень на території школи.  
3. Розрахувати виділення вільного кисню протягом однієї доби 

рослинами в результаті фотосинтезу.  Один гектар зелених насаджень за 
сонячний день поглинає до 280 кг вуглекислого газу, виділяє при цьому 
220 кг кисню.  

4. Розрахуйте виділення вільного кисню протягом доби та року 
рослинами на території школи в результаті фотосинтезу. 

5. Обробіть результати дослідження.  
6. Напишіть  висновок. 
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Дослідницькі завдання у вигляді запропонованих лабораторних робіт 
спонукають учнів дізнатися більше про екологічні проблеми та обговорити 
можливі шляхи її вирішення.  

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 
Проведення лабораторних робіт на уроках математики демонструє 
прикладний аспект математики, зміцнює міжпредметні зв’язки, підвищує 
рівень самостійної та дослідницької діяльності учнів, що забезпечує 
компетентістний підхід до вивчення математики. Подальші дослідження 
можуть стосуватися організації та проведення практичних робіт на уроках 
математики. 
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РЕЗЮМЕ 
Васильева Д. В. Организация исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации компетентностного подхода к обучению математике.  
В статье раскрывается организация исследовательской деятельности в 

школе. Исследовательская работа при обучении математике рассматривается как 
творческая интеллектуальная деятельность учащихся. Описывается 
лабораторная работа «Нерациональное использование проточной воды во время 
чистки зубов» для учеников, которые проживают в городе и «Источники 
загрязнения атмосферного воздуха и пути его возобновления». 

Ключевые слова: компетентностной подход, исследовательская 
деятельность, ученики, математика, интеллектуальное развитие, лабораторная 
работа, творческое мышление, лабораторная работа. 

SUMMARY 
Vasylieva D. Organization of pupils’ research activity in the conditions of realization 

of the competence approach to teaching mathematics.  
The article deals with the organization of research activities in the school. Research 

work at teaching mathematics is examined as creative intellectual activity of pupils.  
Skills of research activity are a necessary condition of the modern successful person’s 

existence and can be developed at the mathematics lessons.  
Pupils’ research work is the special type of educational activity, during which on the 

basis of theoretical and practical knowledge, abilities and skills, pupils work out the 
theoretical or applied scientific problems of different degree of complication and difficulty. 

The main idea of the article is to study how to induce an individual to active 
independent activity and creation at the mathematics lessons by means of research work. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

202 

Pupils must get not only knowledge and abilities but also to accumulate experience  in 
the process of  studying mathematics.  

The use of laboratory works at the mathematics lessons demonstrates the applied aspect 
of mathematics, fastens intersubject copulas, promotes cognitive interest in mathematics, level 
of pupils’ independent and research activity, improvement of pupils’ mathematical preparation 
quality which provides the competence approach of mathematics teaching. 

It is useful to conduct laboratory works at the mathematics lessons, for example, in 
the 6 form while studying the topics “Circle”, “Mean arithmetic”, “Middle value of size”. 

The use of laboratory works at home is also useful as such the type of work is shown 
by the applied application of mathematics and aсtualize knowledge and pupils’ abilities, 
obtained above. 

Organizing of the laboratory home-work is possible at senior pupils’ school while 
studying of statistics. 

Implementation of laboratory work requires pupils’ ability to conduct the various 
measuring, determine unknown quantity from formulas, and also to evaluate the mean value 
of quantities and errors. 

Statistical treatment of measuring results is an extraordinarily useful and interesting 
task for senior pupils. 

The pupils’ laboratory works are described, which can be conducted by pupils 
independently at home without any special equipment. It’s “Irrational use of running water 
while brushing your teeth” for citizen pupils and “Sources of contamination of atmospheric 
air and ways of its renewal” for village pupils.  

Key words: competence approach, research work, pupils, mathematics, intellectual 
development, laboratory work, creative thinking, laboratory work. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ  
ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ  

ШЛЯХОМ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Метою статті є висвітлення актуальності підготовки майбутніх учителів 
математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання з використанням 
проектної діяльності. Результати дослідження отримані на основі аналізу 
літератури з даної проблеми та нормативних документів, педагогічного 
спостереження за процесом навчання майбутніх учителів, підтверджують 
актуальність підготовки майбутнього вчителя математики до забезпечення 
валеологічного супроводу навчання учнів математиці. Практичне значення 
дослідження полягає в розробленні методичних рекомендацій щодо підготовки 
майбутніх учителів математики до вирішення проблеми збереження та зміцнення 
фізичного й психічного здоров’я учнів на уроках математики та їх практичного 
використання в навчальному процесі. Також зазначено, що проблема підготовки 
майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 
навчання шляхом залучення їх до проектної діяльності на даний час висвітлена 
недостатньо. 
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Ключові слова: професійна підготовка, проектна діяльність, проект, здоров’я, 
валеологічна освіта, позааудиторна робота, студенти, майбутній учитель 
математики. 

 

Постановка проблеми. У важких сучасних умовах розвитку України 
проблема збереження та цілеспрямованого формування здоров’я дітей і 
молоді виключно значима й актуальна. За останні роки в Україні відбулося 
значне погіршення здоров’я школярів. Для вирішення даної проблеми 
спрямовано науковий і педагогічний потенціал освіти, а до основної 
функції освіти ХХІ століття – давати знання – приєднується оздоровча 
функція, яка передбачає, передусім, створення здоров’язбережувального 
освітнього середовища.  

Відповідно до цього, головним завдання системи освіти в України, 
згідно з Законом України «Про освіту», Державною програмою «Освіта. 
Україна ХХІ століття», Національною програмою «Діти України», 
Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті та іншими 
нормативними документами є збереження і зміцнення фізичного і 
морального здоров’я учнівської молоді, виховання в учнів та студентів 
свідомого та дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів 
здорового способу життя. 

Саме тому питання підготовки майбутніх учителів, у тому числі 
математики, до забезпечення валеологічного супроводу набуває 
особливого значення.  Педагогічний університет має готувати фахівця, а в 
нашому випадку вчителя  математики, який би навчав учнів не лише 
математиці, а й здоровому способу життя, формував цілісне ставлення 
учня до себе і свого довкілля.  

У зв’язку з цим необхідним є пошук нових форм, методів та засобів у 
методичній підготовці студентів, які б сприяли виробленню вмінь та 
навичок організації навчально-виховного процесу з математики, 
спрямованого на збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі професійної підготовки 
педагогів у вищих закладах освіти з питань охорони і зміцнення здоров’я 
школярів і студентів присвятили свої наукові праці І. М. Авратинський, 
Т. Є. Бойченко, З. Ф. Волотовська, С. С. Крохмаль, В. Ф. Лігерда, 
Г. Ф. Лопатка, В. М. Павлюк, І. В. Поташнюк, О. Я. Савченко, С. І. Ситник, 
Є. Л. Хітущенко, А. В. Царенко. Науково-теоретичні аспекти забезпечення 
здоров’язбереження дітей і молоді викладені у працях С. Болтівця, 
Н. Коцур, Л. Горяної, Г. Власюк, О. Завгородньої, Г. Кривошеєвої, 
В. Несторенко, С. Омельченко. 

Зокрема, проблемі професійної підготовки вчителя математики 
присвячені роботи І. Акуленко, В. Бевз, Г. Бевз, М. Бурди, С. Гончаренка, 
О. Дубинчук, В. Клочка, А. Кузьмінського, Н. Лосєвої, Ю. Мальованого, 
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О. Матяш, В. Монахова, А. Мордковича, В. Моторіної, Г  Михаліна, О. Скафи, 
З. Слєпкань, Н. Тарасенкової, О. Чашечнікової, В. Швеця та інших науковців. 

Питання організації навчання за методом проектів розглядається у 
працях вітчизняних та зарубіжних учених (Д. Дьюї, У. Х. Кілпатрік, 
Е. Коллінгс, Л. Є. Левін, Д. Піт, С. Шацький). На сьогодні варіанти 
використання проектної діяльності розглядаються у працях В. Гузєєва, 
М. Гуревича, О. Коберніка, І. Лернера. Н. Матяш, М. Павлової, 
Є. Павлютенкова, Е. Полат, Г. Селевко, В. Симоненко, І. Сасової, 
М. Романовської, О. Фураєвої, І. Чечеля. Проблеми підготовки вчителя до 
проектної діяльності знайшли своє відображення в дисертаційних 
дослідженнях Ю. Веселової, М. Елькіна, М. Пелагейченко, С. Ізбаш, 
Е. Кручай, О. Ожерельєвої, Н. Прокоф’євої, Ю. Фільчакової та інших. 

Мета статті – висвітлити актуальність підготовки майбутніх учителів 
математики до забезпечення валеологічного супроводу з використанням 
проектної діяльності.  

Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи 
дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та навчально-
методичної літератури; емпіричні – спостереження за процесом навчання 
майбутніх учителів, бесіди, опитування, анкетування студентів та викладачів. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна система розвитку освіти, 
включаючи питання формування, збереження та зміцнення здоров’я 
школярів, потребує від педагога сформувати в учнів свідоме і 
відповідальне ставлення до власного здоров’я, особистої безпеки, набуття 
навичок збереження свого життя і здоров’я в різних ситуаціях, самостійно 
вирішувати проблеми та вчитися впродовж життя. 

Ці самі завдання ставляться і перед сучасним учителем математики. 
Організовуючи навчально-виховний процес з математики в школі, учитель, 
одним із пріоритетних завдань має визначати збереження та зміцнення 
здоров’я учнів, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 
Упроваджувати різні типи здоров’язбережувальних освітніх технологій [3]: 

- організаційно-педагогічні – визначають структуру навчального 
процесу, яка сприяє подоланню перевтоми, гіподинамії та інших 
дезадаптаційних станів; 

- психолого-педагогічні – пов’язані із безпосередньою працею 
вчителя на уроці, взаємодією його з учнями протягом 45-ти хвилин; 

- навчально-виховні – містять програми навчання культури 
здоров’я учнів, мотивації їх на формування здорового способу життя, 
попередження шкідливих звичок. 

Такий учитель вимагає високого рівня методичної підготовки, яка б 
включала і валеологічний аспект. Перед методистами постає питання, як, 
ураховуючи обмеженість у навчальному часі, забезпечити валеологічний 
аспект у методичній підготовці майбутнього вчителя математики.  
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Одним із шляхів вирішення даної проблеми, на наш погляд, є 
залучення майбутніх учителів математики до проектної діяльності. Ми 
повністю погоджуємося із думкою І. С.  Дмитрика [1], що для того, щоб 
випускник вищого навчального закладу мав можливість включитися в 
педагогічну діяльність на високому рівні, він повинен володіти всім 
інструментарієм проектування та проектувальними діями та вміннями – з 
аналізу, синтезу, цілепокладання, структурування, корекції, контролю та 
аналізу перспектив.  

Проектна діяльність завжди орієнтована на самостійну пошуково-
творчу роботу студентів, як індивідуальну, так і групову. У процесі 
проектної діяльності майбутній фахівець учиться не тільки здобувати 
знання, а й як їх засвоювати та застосовувати на практиці у своєму житті [4].  

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини підготовка майбутніх учителів математики до організації проектної 
діяльності здійснюються як під час аудиторної роботи, зокрема при 
вивченні дисципліни «Методика навчання математики», так і під час 
позааудиторної роботи, зокрема, у межах роботи гуртка «Елементи 
валеології у шкільному курсі математики». 

На лекційних заняттях з курсу «Методика навчання математики» 
студенти ознайомлюються зі змістом таких понять, як «проектна 
діяльність», «метод проектів», типологією проектів, вимогами до їх 
створення, способами організації роботи над проектами на уроках 
математики, прийомами організації дослідницької діяльності учнів у межах 
навчального проекту тощо. 

Під час практичних занять студенти аналізують розробки планів-
конспектів уроків з математики, які виконані з використанням методу 
проектів, аналізують методи і прийоми, що застосовують досвідчені вчителі у 
своїй роботі з організації проектної діяльності учнів на уроках математики.  

Найскладнішим та найважливішим етапом у розробці проекту є 
виявлення проблеми та формулювання проблемного питання, оскільки 
саме проблема є рушійною силою всього проекту, мотивує учнів до 
роботи, викликає та підтримує їх інтерес. Тому, на практичних заняттях 
студентам варто запропонувати дібрати теми валеологічного спрямування 
для навчальних проектів із шкільного курсу математики, сформулювати 
проектну проблему, яка була б близькою та цікавою для учнів основної 
школи. Так, наприклад, під час вивчення методики навчання математики в 
5–6 класах, студентам варто запропонувати виконати навчальний проект 
до теми «Відношення і пропорції», який у подальшому вони зможуть 
використати у своїй професійній діяльності, або ж під час проходження 
педагогічної практики. Темою даного проекту може бути «Математика та 
вітаміни», одним із завдань якого є показати значення вітамінів для 
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здоров’я людини та визначити кількість вітамінів, яку отримує учень 
протягом дня у процесі харчування. 

При обмеженні навчального аудиторного часу, а також з урахуванням 
психологічних особливостей студента, не вдається приділити достатньо часу 
на аудиторних заняттях елементам валеологічної підготовки майбутнього 
вчителя. Виникає необхідність залучати студентів до позааудиторної роботи, 
зокрема в межах роботи гуртка «Елементи валеології у ШКМ». 

Позааудиторна робота – це спеціально організовані й цілеспрямовані 
позааудиторні заняття та система пізнавальних і виховних заходів, метою 
яких є поглиблення і розширення знань, одержаних в умовах навчального 
процесу, формування творчих здібностей, наукових інтересів, різноманітних 
умінь і навичок [2, с. 167]. Позааудиторна робота є логічним продовженням 
аудиторних занять і проходить паралельно з ними, допомагає студентам 
успішно навчатися, розвиває ініціативу, сприяє розумовому, фізичному, 
естетичному вихованню, задовольняє їхні культурні запити та спрямовує їхню 
активність на творчу корисну діяльність. 

Метою роботи гуртка «Елементи валеології у ШКМ» є розширити 
знання студентів про використання здоров’язбережувальних технологій під 
час навчання математиці, сформувати здоров’язбережувальну компетент-
ність через поширення валеологічних знань студентів, розвивати творчі 
здібності, дослідницьку роботу, власну пізнавальну діяльність, та виховувати 
валеологічну культуру. Орієнтовний план роботи гуртка подано в таблиці 1.  

Таблиця 1 
План роботи студентського наукового гуртка  

«Елементи валеології у ШКМ» 
Тема 

Валеологічний супровід навчального процесу з математики: зміст, мета, 
завдання 

«Сміхові» вправи один із напрямів здоров’язберігаючих технологій на уроках 
математики 

Сміхотерапія як спосіб оздоровлення організму під час розв’язування задач 

Фізкультхвилинка як один із видів здоров’язберігаючих технологій 

Математичні задачі як засіб реалізації валеологічного супроводу на уроках 
математики 

Валеологічна спрямованість  позакласної роботи з математики 

Елементи валеології у проектній діяльності  з математики 

Програмні педагогічні засоби навчання математики валеологічного 
спрямування 

 

Особливістю роботи даного гуртка є те, що студенти, створюючи 
навчальні проекти, підвищують свою фахову компетентність, демонструють 
рівень своєї креативності, розвивають уміння презентувати себе як педагога-
дослідника, науковця. Крім того, така робота сприяє формуванню й розвитку 
високоінтелектуальної, свідомої особистості майбутнього вчителя 
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математики з громадською позицією, готової до конкурентного вибору свого 
місця у житті, який здатен у подальшому вирішувати проблему збереження 
та зміцнення фізичного й психічного здоров’я учнів.  

Для прикладу наводимо фрагмент презентації навчального проекту 
на тему «Математика та вітаміни» розробленого у програмі 
AutoPlayMediaStudio8.0.7.0 студенткою ІV курсу на заняттях гуртка 
«Елементи валеології у ШКМ» (рис. 1).  

 

 
а)        б) 

 
в)       г) 
Рис. 1. Фрагмент презентації навчального проекту «Математика та 

вітаміни» 
 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Особлива 
увага на сучасному етапі розвитку освіти відводиться формуванню 
валеологічної культури учнів, її поширенню й утвердженню. Відповідальна 
роль у цьому належить майбутньому вчителеві, який має розуміти, що 
найважливішою метою в освітньому процесі є формування, збереження і 
зміцнення здоров’я учнів.  

Проектна діяльність у роботі вчителів – це складний процес, який 
висуває певні вимоги до особистості вчителів: усвідомлення основ проектної 
діяльності, дотримання послідовності етапів роботи над проектом та 
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здатність до вирішення завдань дослідницького характеру. Майбутній 
педагог має добре знати і враховувати вікові особливості своїх учнів та вміти 
застосовувати набуті у вищих навчальних закладах знання на практиці.  

Залучення студентів вищих навчальних закладів у процесі 
методичної підготовки валеологічного спрямування до проектної 
діяльності, сприятиме формуванню валеологічної компетенції, яка 
впливатиме на формування здорової і гармонійно розвиненої особистості 
учня на уроках математики.  

Вважаємо, що проблема, запропонована до розгляду, має 
невисвітлені аспекти та перспективи для подальшого вивчення. 
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РЕЗЮМЕ 
Возносименко Д. А. Подготовка будущих учителей математики к обеспечению 

валеологического сопровождения обучения путем проектной деятельности. 
Целью статьи является освещение актуальности подготовки будущих 

учителей математики к обеспечению валеологического сопровождения обучения с 
использованием проектной деятельности. Результаты исследования получены на 
основе анализа литературы по данной проблеме и нормативных документов, 
педагогического наблюдения за процессом обучения будущих учителей, 
подтверждают актуальность подготовки будущего учителя математики к 
обеспечению валеологического сопровождения обучения учащихся математике. 
Практическое значение исследования заключается в разработке методических 
рекомендаций по подготовке будущих учителей математики к решению проблемы 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся на уроках 
математики и их практического использования в учебном процессе. Также 
отмечено, что проблема подготовки будущих учителей математики к обеспечению 
валеологического сопровождения обучения путем привлечения их к проектной 
деятельности в настоящее время освещена недостаточно. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, проектная деятельность, 
проект, здоровье, валеологическое образование, внеаудиторная работа, студенты, 
будущий учитель математики. 
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SUMMARY 
Voznosymenko D. Training of future mathematics teachers to ensure valeological 

support of studying by project activities. 
The problem of preservation and purposeful formation of children and young people’s 

health is exceptionally important and relevant in difficult modern conditions of development 
of Ukraine. In recent years there has been a significant deterioration in the health of 
schoolchildren in Ukraine. That is why, the issue of future teachers’ preparation to ensure 
valeological support requires special value. Thereby, it is necessary to search for new ways 
and methods which would help teachers to make such lessons in mathematics, whose main 
goal would be the preservation and strengthening of children’s health, formation of positive 
motivation for a healthy lifestyle.  

The article consideres the peculiarities of training future teachers of mathematics to 
ensure valeological support of studuing by project activities. The purpose of the article is to 
highlight the relevance of training future teachers of mathematics to ensure valeological 
support of studuing using project activities. 

The author reveals the main aspects of successful implementation of project 
technologies in the process of training future teachers of mathematics. The training of the 
future teachers of mathematics to the organization of project activities both during 
classroom work, in particular in studying the discipline “Methods of teaching mathematics”, 
and during extracurricular activities within the circle “Elements of valeology in the school 
course of mathematics” are examined. The article gives specific examples of project activities 
in providing valeological support. The author claims that as a result of this work, future 
teachers of mathematics must learn to coordinate project activities at the lessons of 
mathematics, to organize group and individual activity of students, to create and put into 
practice their own teaching plans at mathematics lessons. 

The results of the research obtained on the basis of literature analysis on this issue and 
regulations, pedagogical observation on the learning process of future teachers, confirm the 
relevance of training future teachers of mathematics to ensure valeological support of students 
learning mathematics. Practical importance of the research lies down in the development of 
methodological recommendations concerning training future teachers of mathematics to the 
solution of problems of preservation and strengthening of pupils’ physical and mental health at 
the lessons of mathematics and their practical application in the educational process. 

The article points out that the problem of training of the future teachers of 
mathematics to ensure valeological support of studying by involving them in project activities 
currently is found out insufficiently. 

Key words: professional training, planning activity, plan, health, valeological 
education, extracurricular activity, students, future teachers of mathematics. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Метою статті є висвітлення актуальності формування мовленнєвої 
культури в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики в 
педагогічному університеті. Результати дослідження отримані на основі аналізу 
літератури з проблеми дослідження, педагогічного спостереження за процесом 
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навчання студентів, систематизації й узагальнення педагогічного досвіду 
підтверджують, що методична підготовка студентів до професійної діяльності 
має включати, зокрема, навчання студентів правильній вимові, написанню та 
вживанню математичних термінів, словосполучень, числівників тощо. Практичне 
значення дослідження полягає в розробленні методичних вказівок щодо формування 
мовленнєвої культури студента та їх практичного використання в навчальному 
процесі. Також зазначається, що проблема вдосконалення мовленнєвої культури 
саме майбутніх учителів математики на даний етап висвітлена недостатньо. 

Ключові слова: мовленнєва культура, мова, мовлення, майбутні вчителі 
математики, система методичної підготовки. 

 

Постановка проблеми. У сучасному інформаційному суспільстві 
фахівець має вміти швидко сприймати будь-яку форму мовлення, 
схоплювати необхідну інформацію, створювати монологи, вести діалоги, 
керувати системою мовленнєвих комунікацій у межах своєї професійної 
компетенції тощо. Саме тому, освітянський ринок праці сьогодні висуває 
нові вимоги до підготовки сучасного вчителя, зокрема до його професійної 
мовленнєвої культури, яка є запорукою успіху й конкурентоспроможності. 
Слово є одним із інструментів професійної діяльності педагога й потребує 
певних мовно-комунікативних умінь. 

Мова й мовлення вчителя математики є показником його 
педагогічної культури, засобом самовираження і самоутвердження його як 
особистості. Від багатства словникового запасу, рівня культури мовлення і 
техніки мовлення значною мірою залежать його професійна майстерність 
та успіх у педагогічній діяльності. 

На відміну від літературної мови, математичній притаманні такі 
критерії, як істинність і чіткість. Формування грамотної математичної мови 
неможливе без знання специфічної наукової термінології. Таким чином, 
професійну мовленнєву культуру майбутнього вчителя математики можна 
розглядати як важливий компонент його математичної та загальної 
культури, що визначає здатність до ефективної співпраці з учнями в 
контексті навчальної діяльності. Саме тому, на нашу думку, слід надавати 
важливого значення формуванню культури мовлення майбутнього вчителя 
математики під час навчання його в педагогічному університеті.  

Культура мовлення – широке й багатоаспектне поняття, але 
передусім – це грамотність побудови фраз, простота і зрозумілість викладу, 
виразність, яка досягається вмінням дібрати потрібні слова, синтаксичні 
конструкції та активним використанням основних компонентів виразності 
усного мовлення (тону, динаміки звучання голосу, темпу, пауз, наголосів, 
інтонації, дикції, правильна вимова слів), правильне використання 
спеціальної термінології. Ми переконані, що педагогічна ефективність 
мовлення вчителя залежить від рівня володіння мовою, правильного 
добору мовних засобів, тобто від культури мови та мовлення. 
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При цьому, не варто вважати, що виховання культури мовлення 
знaxодиться в руках тільки викладача-мовника, оскільки викладання 
кожної дисципліни в цій справі важливе.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі формування мовної 
культури особистості приділяли велику увагу у своїх працях провідні 
методисти, педагоги та психологи, зокрема такі, як: Л. І. Айдарова, 
Л. О. Варзацька, М. С. Вашуленко, Л. С. Виготський, Г. О. Винокур, 
П. Я. Гальперін, Л. М. Головата, Н. Я. Грипас, І. П. Ґудзик, А. Б. Добрович, 
І. А. Зязюн, В. А. Каліш, С. О. Карман, К. Я. Климова, Я. А. Коменський, 
А. Н. Ксенофонтова, М. О. Кутішенко, О. О. Леонтьєв, Н. В. Лесняк, 
Л. В. Лучкіна, Л. І. Мацько, В. Я. Мельничайко, Л. Д. Нечай, М. Я. Плющ, 
О. Д. Пономарів, С. Д. Рубінштейн, Л. О. Савенкова, Г. М. Сагач, І. О. Синиця, 
Н. Ф. Скрипченко, М. Г. Стельмахович, В. О. Сухомлинський, М. Я. Плющ, 
О. Н. Хорошковська, В. Р. Щербина, І. П. Ющук та інші. 

Мета статті – розкрити актуальність формування мовленнєвої 
культури в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики в 
педагогічному університеті. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та 
навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні – 
педагогічне спостереження за процесом навчання студентів, 
систематизація та узагальнення власного досвіду здійснення методичної 
підготовки майбутніх учителів математики в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Виклад основного матеріалу. Одним із показників духовного 
багатства, розвитку та освіченості особистості є її вміння виражати свої думки 
за допомогою багатства мови. Саме спілкування є однією з основних потреб 
людини, а культура мовлення кожного робить його ще приємнішим. 

Культура мовлення фахівця передбачає дотримання мовних норм 
вимови, наголосу, слововживання й побудови висловів, точність, ясність, 
чистоту, логічну стрункість, багатство і доречність мовлення, а також 
дотримання правил мовленнєвого етикету. Правильна вимова, вільне, 
невимушене оперування словом, уникнення вульгаризмів, архаїзмів, слів-
паразитів, зайвих іншомовних слів, наголошування на головних думках, 
фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений 
темп мовлення, правильне використання логічних наголосів і 
психологічних пауз, взаємовідповідність між змістом і тоном, між словами, 
жестами та мімікою – необхідні елементи мовної культури вчителя.  

Для вчителя математики культура мови і мовлення є невід’ємними 
складовими математичної культури. 

Під математичною культурою Т. Г. Захарова розуміє складну, генетично 
й соціально детерміновану систему, невід’ємну від загальнолюдської 
культури, інтеграційне особистісне утворенням кваліфікованого фахівця, що 
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характеризується наявністю в нього достатнього запасу математичних знань, 
переконань, навичок і норм діяльності, поведінки в сукупності [3]. С. Розанова 
математичну культуру (індивідуальну) розглядає як інтегральну 
характеристику особистості, яка у всій повноті на даний момент часу фіксує 
здатність цієї особистості адекватно сприймати доступну її розумінню 
математичну складову наукової картини світу й вибудувати у відповідності з 
цим сприйняттям свою освітню, професійну, суспільну діяльність, творити свої 
морально-етичний та естетичний ідеали [5]. Під математичною культурою 
також розуміють систему знань, умінь і навичок, які органічно входять у фонд 
загальної культури вчителя, і вільне оперування ними в практичній діяльності. 
Після аналізу психолого-педагогічної літератури можемо зазначити, що 
математичну культуру вчителя вчені розглядають як складну систему, яка 
виникає як інтегративний результат взаємодії культур, що відображає аспекти 
математичного розвитку (знання, самоосвіта, мовна культура). 

Важливими елементами математичної культури є математична 
грамотність та навички математичного моделювання. Під математичною 
грамотністю розуміють [6; 1]:  

 уміння правильно застосовувати математичні терміни; 

  наявність необхідних знань і відомостей для виконання роботи 
(вирішення проблеми) в конкретній предметній області; 

  термінологічну грамотність; 

 правильну математичну мову (усну та письмову); 

  обчислювальну та графічну культуру. 
Сьогодні звичною, на жаль, є картина, коли учителі та викладачі 

математичних дисциплін не надто звертають увагу на те, як говорить учень 
та студент, але досить уважно прислухаються до того, що він говорить. 
Однак, під час відповіді учні, а в подальшому студенти, припускаються 
відхилень від літературних норм, не вміють правильно висловлювати свою 
думку, давати змістовну відповідь на поставлене запитання тощо. 

Саме тому, ми вважаємо, що студенти, навчаючись у педагогічному 
університеті, повинні готувати себе до роботи з учнями, опановуючи цілий 
комплекс навчальних дисциплін, які покликані забезпечити їх необхідними 
знаннями і вміннями. 

Уміння говорити – (мовленнєва культура) є одним із елементів 
мовно-комунікативної компетенції майбутнього вчителя математики, яка 
включає в себе такі мовні вміння, як:  

 уміння створювати природню мовну ситуацію;  

 створювати сприятливу комунікативну обстановку, що стимулює 
мовну активність учнів;  

 етично грамотно формулювати питання, відповідати й пояснювати 
відповіді, висловлювати особисту думку;  

 презентувати себе перед учнями;  
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 викладати свої думки, навчальний матеріал логічно й послідовно;  

 коректувати своєю мовною поведінкою відповідно до одержуваної 
зворотної інформації – вербальної й невербальної. 

Мовленнєва діяльність вчителя математики – це в певній мірі 
мистецтво, яке не дається людині від народження, а якого слід навчати.  
Мовлення майбутнього вчителя, у тому числі й математики, має 
вирізнятися такими якостями, як [4]: 

Правильність – дотримання літературних норм, які сприймаються 
мовцями як зразок. І в усному мовленні, і на письмі обов’язковим є 
дотримання лексичних, граматичних і стилістичних норм.  

Точність – відповідність висловлювань того, хто говорить, його 
думкам. Великою мірою вона залежить від глибини знань та ерудиції 
особистості, а також від активного словникового запасу. 

Логічність – акт комунікації, який забезпечує смислові зв’язки між 
словами і реченнями в тексті. Важливими умовами логічності є: уникнення 
невиправданого повторення спільнокореневих слів (тавтології), зайвих слів 
(плеоназм); чіткість у побудові ускладнених речень. 

Багатство – використання різноманітних засобів вираження думок 
у межах відповідного стилю, уникнення невиправданого повторення слів, 
однотипних конструкцій речень. 

Чистота – вживання засобів вислову, які відповідають літературній 
мові, тобто бездоганність усіх елементів мовлення, уникнення недоречних, 
невластивих українській мові іншомовних запозичень. 

Доречність – добір мовних засобів відповідно до цілей і мети 
спілкування.  

Достатність – мовлення, яке не викликає запитань щодо його 
змісту, зрозуміле для співрозмовника без додаткової інформації, не 
залишає нез’ясованим жоден аспект розмови.  

Ясність – доступність мовлення для розуміння тих, хто слухає.  
Виразність – особливості структури вислову, які підтримують увагу 

та інтерес слухачів або читачів.  
Змістовність – передбачає глибоке осмислення теми й головної 

думки висловлювання, докладне ознайомлення з наявною інформацією з 
цієї теми; різнобічне та повне розкриття теми, уникнення зайвого. 

Ми виділяємо методичну підготовку майбутнього вчителя 
математики, як один із варіантів формування його мовленнєвої культури. 
Тобто методична підготовка студентів до професійної діяльності має 
включати, зокрема, навчання студентів правильній вимові, написанню та 
вживанню математичних термінів, словосполучень, числівників тощо.  

Оскільки усна й письмова мова взаємопов’язані, то вміння 
правильно письмово і усно висловлюватись вкрай важливі для вчителя. 
Саме тому важливим показником рівня розвитку культури мови та 
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мовлення вчителя математики є також правильне вживання термінів. Дуже 
часто, наприклад, учителі неправильно вживають такі терміни, як: 
«розв’язання», «розв’язування» і «розв’язок»; «число» і «цифра»; 
«означення» і «поняття» тощо. Це, у свою чергу, є надалі основною 
причиною його неправильного вживання учнями. Тому, щоб попередити 
недоліки у культурі мови та мовлення майбутніх учителів математики в їх 
подальшій професійній діяльності, необхідно значну увагу цій проблемі 
приділяти під час вивчення курсу «Методика навчання математики».  

На перших заняттях методики навчання математики студентів слід 
підвести до глибокого розуміння того, що математична освіта сьогодні є не 
лише частиною математичної науки, а й феноменом загальнолюдської 
культури. Саме тому вона завжди відіграє важливу роль у культурному 
розвиткові людини, одним із показників якого є культура мови та мовлення. 

Під час розгляду теми «Задачі в навчанні математики» викладачу 
слід звернути увагу на правильність вживання студентами термінів 
«розв’язання», «розв’язування» і «розв’язок», а також пояснити їх сутність. 
Розв’язування – процес послідовних міркувань; розв’язання – опис процесу 
розв’язування у вигляді послідовності всіх міркувань, зокрема подане в 
символічній формі; розв’язок – кінцевий результат процесу розв’язування. 
Тому, коли письмово оформляється процес пошуку розв’язку, то робиться 
це під рубрикою «Розв’язання». 

Важливо, щоб методисти постійно стежили за правильністю та точністю 
мовлення студентів – правильним вживанням термінів, відмінюванням 
числівників, логічністю й доказовістю міркувань. Так, наприклад, дуже часто 
студенти допускаються типових помилок (які вже стали майже нормою) у 
вимові та особливо під час читання числівників (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Вживання числівників 

Неправильно Правильно 

семидесяти сімдесяти 

семидесятий сімдесятий 

сімсотий семисотий 
 

Під час вивчення методики навчання математики в 5–6 класах, а саме 
розгляду змістового модуля «Повторення, систематизація, узагальнення та 
розширення відомостей про натуральні числа», варто звернути увагу сту-
дентів на помилки, яких припускаються як вони, так і учні, читаючи марема-
тичні вирази, пов’язані з виконанням дій додавання і віднімання багатоциф-
рових чисел (таблиця 2). Після чого слід повідомити, що для того, щоб уник-
нути таких помилок, слід після слів «до» або «від» вставляти слово «число». 
Наприклад, до числа двісті сорок п’ять тисяч п’ятсот сім додати шістсот 
п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот вісімдесят шість, від числа вісімсот тридцять 
дев’ять тисяч сім відняти двісті дев’яносто сім тисяч вісімсот шістдесят п’ять. 
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Таблиця 2 
Коментування математичних дій 

Дія  Неправильно Правильно 

380 325+1 507 до триста вісімдесяти тисяч 
триста двадцять п’ять додати 
тисячу п’ятсот сім 

до трьохста восьмидесяти 
тисяч трьохсот двадцяти 
п’яти додати одну тисячу 
п’ятсот сім 

245 507+659786 до двісті сорок п’ять тисяч 
п’ятсот сім додати шістсот 
п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот 
вісімдесят шість 

до двохста сорока п’яти 
тисяч п’ятисот семи додати 
шістсот п’ятдесят дев’ять 
тисяч сімсот вісімдесят шість 

839 007-97 865  від вісімсот тридцять дев’ять 
тисяч семи відняти двісті 
дев’яносто сім тисяч вісімсот 
шістдесят п’ять 

від восьмиста тридцяти 
дев’яти тисяч семи відняти 
двісті дев’яносто сім тисяч 
вісімсот шістдесят п’ять 

543 125 -52 709  від п’ятсот сорок три тисячі 
сто двадцять п’ять відняти 
п’ятдесят дві тисячі сімсот 
дев’ять 

від п’ятиста сорока трьох 
тисяч ста двадцяти п’яти 
відняти п’ятдесят дві тисячі 
сімсот дев’ять  

 

Також необхідно звернути увагу студентів і на культуру запису 
багатоцифрових чисел, яка передбачає, що цілі числа, які виражаються 
кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на класи за 
допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при 
десятковій – кожен четвертий знак). Наприклад, 20 458 152, 1 578, 52 402.  

Значна частка помилок, яких допускаються студенти в усному 
мовленні, пов’язана з наголошуванням слів, оскільки наголос в українській 
мові нефіксований і, зокрема, у різних формах того самого слова він може 
змінювати своє місце. Наведемо кілька прикладів найбільш вживаних слів, 
при вимові яких найчастіше припускаються помилок (таблиця 3). 

Таблиця 3 
Наголошування слів 

Неправильно Правильно 

да́но дано́ 

о́знака озна́ка 

понят́тя поняття́ 

завдання ́ завда́ння 

запи́тання запита́ння 

сеѓмент сегмен́т 

середи́на серед́ина 

симет́рія симетрія́ 

множи́на множина́ 
 

Досить ефективним засобом для розвитку культури мови вчителя 
математики служить вироблення правильної писемної мови [2]. Від уроку 
до уроку вчителю математики слід намагатися вести роботу з вироблення 
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стійкої звички охайно, відповідально ставитися до письмового оформлення 
розв’язання математичних задач, використовуючи необхідні пояснення, не 
допускаючи граматичних помилок, безглуздих скорочень слів. 

Під час оформлення математичних записів на дошці студенти 
повинні  постійно стежити за правильністю своїх записів відповідно до 
встановлених норм. Так, наприклад, якщо запис на дошці вимагає 
скороченого запису назв предметів, то їх записують однією буквою з 
крапкою в дужках після числа (7 одиниць – 7 (од.)). У відповідях до задач 
назви предметів пишуть повністю (24 кілограми). Слова, що починаються 
на голосний, скорочують, як правило, до наступного голосного (умовні 
одиниці – ум. од.). У загальноприйнятих скороченнях одиниць виміру, ваги 
тощо, крапочки не ставляться (кілограм – кг, метр – м). Крім того, назви 
предметних дій варто записувати повним словом (поділити, звести тощо). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Слово та 
мовлення майбутнього вчителя математики є важливим засобом його 
подальшої професійної діяльності. Від рівня культури його мовлення 
значною мірою залежатиме не тільки мовленнєвий розвиток учнів під час 
навчання математиці, а й їхня успішність у цілому, бо чим досконаліше 
мовлення школярів, тим краще вони виражають свої думки і сприймають 
висловлювання інших. Тому, щоб досягти значних успіхів у професійній 
діяльності, майбутньому вчителеві математики необхідно досконало 
володіти мовою професійного спілкування. 

Проте, як показує практика роботи у виші, для поліпшення якості 
підготовки майбутніх учителів математики необхідне подальше 
вдосконалення їхньої мовленнєвої культури. 

Ми вважаємо, що недоліки в культурі мови та мовлення майбутніх 
учителів математики можна попередити. Розпочинати роботу над цією 
проблемою варто ще під час навчання майбутніх учителів у педагогічному 
університеті, тобто в процесі методичної підготовки студентів до 
професійної діяльності. 

Тема мовленнєвої культури майбутніх учителів є предметом 
досліджень багатьох учених, але вдосконалення мовленнєвої культури 
саме майбутніх учителів математики висвітлена недостатньо. 
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РЕЗЮМЕ 
Годованюк Т. Л. Формирование речевой культуры будущего учителя 

математики в системе методической подготовки. 
Целью статьи является раскрытие актуальности формирования речевой 

культуры в системе методической подготовки будущих учителей математики в 
педагогическом университете. Результаты исследования, полученные на основе 
анализа литературы по проблеме исследования, педагогического наблюдения за 
процессом обучения студентов, систематизации и обобщения педагогического опыта 
подтверждают, что методическая подготовка студентов к профессиональной 
деятельности должна включать, в частности, обучение студентов правильному 
произношению, написанию и употреблению математических терминов, 
словосочетаний, числительных и тому подобное. Практическое значение исследования 
заключается в разрабатывании методических указаний относительно формирования 
речевой культуры студента и их практического использования в учебном процессе. В 
статье отмечается, что недостатки в культуре речи и вещания будущих учителей 
математики можно предупредить, начав работу над этим еще во время учебы в 
педагогическом университете. Также автор отмечает, что проблема 
усовершенствования речевой культуры именно будущих учителей математики на 
данном этапе освещена недостаточно. 

Ключевые слова: речевая культура, речь, будущие учителя математики, 
система методической подготовки. 

SUMMARY 
Godovanyuk T. Formation of the future mathematics teachers’ speech culture in the 

system of methodological training. 
The mathematics teacher’ language and speech is an indicator of his/her pedagogical 

culture, a means of self-expression and self-affirmation of his/her personality. From the 
wealth of vocabulary, the level of speech culture and speech technology depends largely on 
his/her professional skills and success in teaching activities. That is why great importance 
should be paid to the formation of speech culture of future teachers of mathematics during 
their studying at Pedagogical University. Thus, we should not assume that training of speech 
culture doesn’t belong only to the preparation of the language teacher as teaching of each 
discipline is important in this case. 

The aim of the article is to highlight the importance of speech culture formation in the 
system of methodological training of future mathematics teachers at Pedagogical University. 

Research results which are obtained by analyzing the literature on the research 
problem, teacher monitoring of the process of students studying, systematization and 
generalization of pedagogical experience indicate that speech activity of mathematics 
teacher is to some extent an art that is not given naturally to a man but which should be 
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taught. Speaking of future teachers, including mathematics, should stand out such qualities 
as correctness, accuracy, consistency, richness, purity, appropriateness, adequacy, clarity, 
expressiveness, consistency and so on. 

Methodological training of future mathematics teachers is considered as one of the 
alternative ways of formation of speech culture in the article. So methodological training of 
students for professional activities should include teaching students’ proper pronunciation, 
writing and use of mathematics terms, phrases, numerals etc. 

The practical significance of the study lies in the development of guidelines on the 
formation of speech culture of students and their practical use in the educational process. 

The article states that the problem of improving speech culture of future teachers of 
mathematics at this stage is not covered enough. 

Key words: formation of speech culture, language, speech, future teachers of 
mathematics, methodological training. 
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У статті розглянуті питання розвитку дослідницьких здібностей студентів 
технічного вишу при вивченні вищої математики. Запропонована методика 
організації дослідницької діяльності студентів з вивчення визначних кривих; 
наведений приклад навчального дослідження з теми «Логарифмічна спіраль»; 
розглянуті визначні криві, які мають прикладне застосування. Дослідницька робота 
студентів технічного вишу з вивчення визначних кривих забезпечує взаємозв’язок 
курсу вищої математики з основами професійної діяльності. 

Ключові слова: дослідницька діяльність, дослідницькі здібності, навчальне 
дослідження, визначні криві, логарифмічна спіраль, плоска крива, вища математика, 
технічний ВНЗ. 

 

Постановка проблеми. Основні вимоги, які ставить сучасне 
інформаційне суспільство до молодого фахівця – це професійна 
компетентність, уміння самостійно приймати ефективні рішення в 
складних нестандартних ситуаціях, творча діяльність, володіння сучасними 
методами наукового дослідження. 

Відповідно до суспільних вимог, до важливих цілей навчання вищої 
математики в сучасному технічному виші належать такі: фундаментальна 
математична підготовка; оволодіння основами математичного 
моделювання; формування навичок науково-дослідницької роботи; 
підвищення математичної культури, що необхідна для оволодіння 
професійно-орієнтованими дисциплінами навчального плану (подальша 
освіта студента); загальний психологічний розвиток особистості. 

Слід наголосити, що у тріаді «знання, виховання, розвиток» на 
перший план виходить розвиток особистості, формування її дослідницьких 
здібностей, здатності мислити, аналізувати, робити висновки. Ефективна 
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організація дослідницької діяльності студента – актуальне завдання 
викладача математики. Проте сучасний навчально-виховний процес у виші 
орієнтований на застосування репродуктивних методів навчання і не 
достатньо забезпечений відповідними засобами для розвитку творчості та 
дослідницьких умінь. На сьогодні постає проблема пошуку ефективних 
шляхів розвитку творчих здібностей студентів вишу. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичне підґрунтя розробки 
проблеми розвитку дослідницьких здібностей особистості складають праці 
психологів та педагогів Л. С. Виготського, Я. І. Груденова, Ю. М. Колягіна, 
В. А. Крутецького, Д. Пойа, Н. Ф. Тализіної, Б. М. Теплова, Л. М. Фрідмана та 
інших. Серед сучасних дослідників навчання математики – це роботи 
В. Г. Бевз, Т. Г. Крамаренко, В. М. Лейфури, О. І. Скафи, О. С. Чашечникової, 
В. О. Швеця та інших [8; 10; 11].  

З останніх дисертаційних робіт на тему розвитку творчих здібностей 
студентів у процесі навчання математики слід відмітити праці О. Р. Гарбич-
Мошори [2], Т. С. Максимової [6], Л. А. Мойсеєнко [7]. О. Р. Гарбич-
Мошорою обґрунтовані педагогічні умови формування творчих здібностей 
інженерів-аграрників, запропоновані критерії, показники та рівні 
сформованості творчих здібностей студентів [2, 7]. Л. А. Мойсеєнко 
конкретизувала поняття «стиль математичного мислення» та виділила три 
стилі, що притаманні студентам технічного вишу – диференціальний, 
інтегральний, диференціально-інтегральний. За критерій такого поділу 
взято характер перебігу усвідомлюваних мисленнєвих кроків та значущість 
неусвідомлюваних актів у пошуковому процесі [7, 5]. Т. С. Максимовою 
розроблено способи формування професійно-орієнтованої евристичної 
діяльності майбутніх інженерів під час вивчення вищої математики на 
практичних заняттях у технічному виші [6, 12]. 

Проте, незважаючи на значні напрацювання розглядуваної 
проблеми, нині бракує науково-методичних розробок з вищої математики, 
що орієнтовані на розвиток дослідницьких здібностей. Зокрема, 
потребують подальшого вдосконалення та розробки зміст, методи, 
організаційні форми та засоби навчання, що сприяють формуванню 
дослідницької діяльності студентів. 

Мета статті: запропонувати методику організації навчальних 
досліджень студентів по вивченню визначних кривих (на прикладі 
навчального дослідження на тему «Логарифмічна спіраль»). 

Методи дослідження: аналіз навчально-методичної літератури в 
контексті дослідження; педагогічні спостереження за процесом навчання 
студентів; аналіз досвіду роботи викладачів математичних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. При організації дослідницької діяльності 
студентів ми орієнтувалися на дослідницький метод у навчанні – «метод 
залучення учнів до самостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких 
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вони встановлюють зв’язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки, 
пізнають закономірності» [3, 552]. Під дослідницькою діяльністю студента 
будемо розуміти таку його самостійну навчальну роботу, яка передбачає 
«відкриття» знання, що має суб’єктивну значущість і новизну, самостійне і 
творче вивчення теми, оволодіння технікою творчості. Навчальне 
дослідження – це процес і результат дослідницької діяльності студента. 

У сукупності використаних нами науково-педагогічних методів 
дослідження теоретичні та емпіричні методи, серед яких аналіз 
літературних джерел із проблеми дослідження, систематизація та 
узагальнення педагогічного досвіду, теоретичне моделювання процесу 
розвитку дослідницьких здібностей, його експериментальна реалізація. 

У розділі «Елементи аналітичної геометрії» вивчається тема «Лінії на 
площині», що має важливу загальнотехнічну спрямованість. Ця тема 
ознайомлює студентів із визначними кривими: лемніскатою Бернуллі, 
равликом Паскаля, Декартовим листом та іншими. Подальше вивчення 
визначних кривих здійснюється засобами математичного аналізу та 
диференціальної геометрії. Проте в цих розділах курсу вищої математики 
визначні криві спеціально не розглядаються як окремий об’єкт вивчення, а 
досліджуються фрагментарно на рівні окремих прикладів та вправ. У межах 
аудиторного часу розглядається лише невелика кількість задач на визначні 
криві, зокрема професійно-орієнтовних, з технічним змістом. Усе багатство та 
велич теми «Визначні криві» залишаються поза належною увагою. Тому 
пропонуємо цей матеріал на самостійну дослідницьку роботу студентів під 
умілим керівництвом викладача. Студенти отримають можливість здійснити 
комплексне та всебічне вивчення цих відомих кривих. 

Навчальну дослідницьку діяльність студентів розглядають як 
систему, що має змістовий, операційний, мотиваційний, організаційний та 
методологічний компоненти, а також цілі, продукти, засоби та задачі.  У 
ході організації дослідницької роботи студентам пропонується перелік тем 
творчого рівня та індивідуальні завдання з конкретною постановкою 
запитань. Повідомляються форми звітності, наприклад, доповідь чи 
письмова творча робота, що є продуктами дослідницької роботи. Важливо 
надати студенту необхідні поради (допомогу) щодо вибору теми 
дослідження, літературних джерел, написання звіту, виділити час для 
консультацій. Викладач спонукає студентів до самостійної пошукової 
роботи, керує та спрямовує їх дослідження, стимулює пізнавальні інтереси. 

У ході дослідження студент здійснює такі види дослідницької 
роботи: збір та систематизація інформації; застосування раніше набутих 
знань у новій ситуації; самостійне здобування нових знань; розв’язування 
проблемних завдань. У даній статті більш детально зупинимося на 
змістовому компоненті дослідницької роботи студентів з теми «Визначні 
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криві». Розглянемо деякі визначні криві, що мають прикладне, зокрема, 
технічне застосування (табл. 1).  

Таблиця 1  
Визначні криві 

№ Назва кривої Прикладний зміст 

1 
Спіраль 
Архімеда 

В області техніки застосовується в кулачкових механізмах 

2 
Логарифмічна 
спіраль 

Проектування зубчастих коліс із змінним передаточним 
числом; ріжучі пристрої; застосування у гідротехніці 

3 Циклоїда 
Деталі машин, які здійснюють одночасно рівномірне 
обертання і поступальний рух, описують циклоїдні криві 
(циклоїда, епіциклоїда, гіпоциклоїда, трохоїда, астроїда) 

4 Ланцюгова лінія 
Лінія, форму якої набуває гнучка однорідна нерозтяжна 
нитка або ланцюг, кінці якої закріплені в однорідному 
гравітаційному полі 

5 
Фігури 
Ліссажу 

Замкнені траєкторії точки, яка одночасно здійснює два 
гармонічні коливання у двох взаємно перпендикулярних 
напрямах 

6 
Равлик 
Паскаля 

Застосовується як лінія для отримання профілю 
ексцентрика в різних механізмах 

 

Пропонуємо план дослідницької роботи з вивчення визначних кривих: 
1) означення та основні поняття; 2) побудова кривої (різні способи побудови, 
дослідження форми кривої залежно від параметрів, особливості форми); 
3) властивості кривої; 4) технічний (механічний) зміст кривої; 5) історичні 
відомості про криву; 6) розв’язування задач, пов’язаних із визначною кривою. 

Як приклад, розглянемо навчальне дослідження з вивчення однієї 
визначної кривої – логарифмічної спіралі, а також відповідні методичні 
вказівки та рекомендації з організації дослідження. 

Тема дослідження: логарифмічна спіраль.  
1. Означення та основні поняття. Завдання: сформулювати 

означення логарифмічної спіралі; розкрити кінематичний спосіб її 
утворення; з’ясувати місце логарифмічної спіралі у класифікації плоских 
кривих; за якими критеріями здійснюють класифікацію кривих?  

Методичні рекомендації. Логарифмічною спіраллю називається 

крива, яка в полярній системі координат виражається рівнянням  a , де 

а – довільне додатне число. Логарифмічну спіраль описує точка Р, яка 
рухається вздовж радіус-вектора ОР із прискоренням, що пропорційне 
відстані до полюса О, а промінь ОР рівномірно обертається навколо точки 
О. Логарифмічна крива належить до класу трансцендентних кривих [1; 9]. 

2. Побудова кривої, різні способи побудови. Завдання: дослідити 
форму логарифмічної спіралі залежно від параметрів; побудувати криву 

 a  в зошиті за допомогою креслярських інструментів при різних 

значеннях а; для побудови малюнків застосувати наявні комп’ютерні 
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програми (наприклад, DERIVE, MathCAD, MS Excel та інші). Вони дають 
можливість візуалізувати поведінку кривої при різних значеннях параметра 

а та дослідити особливості її форми.  
Методичні рекомендації. При 

1a  і   логарифмічна спіраль 

необмежено зростає й розгортається 
проти ходу годинникової стрілки; якщо 

 , то спіраль закручується по 

ходу годинникової стрілки (рис. 1). 
Якщо 1a , то полярний радіус 
необмежено спадає і логарифмічна 
спіраль закручується проти ходу 
годинникової стрілки.  

Побудову логарифмічної спіралі 
можна здійснити різними  способами: 

за точками, через так званий «золотий прямокутник», за допомогою 
спеціального приладу [4; 5; 9].  

3. Властивості логарифмічної спіралі. Завдання: розглянути та 
обґрунтувати властивості логарифмічної спіралі. 

1. Знайти довжину дуги логарифмічної спіралі  a , що обмежена 

променями 1   та 2  . Обчислити значення довжини дуги цієї кривої 

для кутів із інтервалом в один повний оберт. Яка закономірність 
характерна для цих довжин дуг? Зробити висновки. 

Методичні рекомендації. Застосувати формулу для довжини дуги 

кривої     у полярних координатах:  




 dl 22 . Послідовність 

довжин дуг логарифмічної спіралі, що обмежені променями 1   та 

2  , утворює геометричну прогресію із знаменником 2aq  .  

2. Знайти площу криволінійного сектора, що обмежений променями 

1  ,  2   та кривою  a . Знайти значення площі для декількох пар 

кутів через повний оберт: а) 21  , ; б)  22 21  , ; в)  44 21  , ; г) 

 66 21  , . Яку закономірність помічено? Сформулювати гіпотезу та 

обґрунтувати властивість логарифмічної спіралі про площі криволінійних 
секторів. 

Методичні рекомендації. Площі секторів шукати за формулою: 

  




dS  2

2

1
. Послідовність площ криволінійних секторів логарифмічної 

спіралі  a , що обмежені променями 1  ,  2  ,  утворює 

геометричну прогресію зі знаменником 4aq  . 
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3) На промені 0   розглянути послідовність точок логарифмічної 

спіралі  a : ...,M,M,M,M 4321 , які отримуються на цій кривій через 

кожен повний оберт (з інтервалом 2 ). Знайти відстані між сусідніми 
точками:  

      ...,M,Md,M,Md,M,Md 433221  

Чи прослідковується закономірність в отриманих відстанях? 
Сформулюйте гіпотезу та обґрунтуйте відповідне твердження. 

Методичні рекомендації. Записати полярні та прямокутні декартові 
координати точок. Знайти відстані, скориставшись відомою формулою для 

відстані між двома точками    2
12

2
12 yyxxd  . Відстань між точками 

...,M,M,M,M 4321  зростає в геометричній прогресії зі знаменником 2aq  . 

4. Написати рівняння дотичної логарифмічної спіралі  a  у 

довільній точці  ;M . Знайти кут   між цією дотичною та радіус-

вектором OM  (де О – полюс полярної системи координат). Чи залежить 
цей кут від положення точки М на спіралі? Сформулювати висновок. 

Методичні рекомендації. Для кривої, що задана параметричними 
рівняннями    tyy,txx  , напрямний вектор дотичної має координати 

    tytxa  . Кут   можливо визначити через скалярний добуток векторів 

OM  та a . Висновок: кут між дотичною в довільній точці логарифмічної 

спіралі  a  і радіус-вектором точки дотику залежить лише від параметра 

а і є сталим для даної кривої (
aln

tg
1

 ). 

5. У точці  ;M  логарифмічної спіралі  a  побудувати полярну 

дотичну Т, полярну нормаль N, піддотичну St та піднормаль Sn. Отримати 
формули для визначення довжин цих відрізків і зробити відповідні 

висновки. Записати формули для T, N, St, і  Sn у випадку  e  та 

проаналізувати їх. 
Методичні рекомендації. Полярна дотична, полярна нормаль, 

піддотична та піднормаль логарифмічної спіралі пропорційні полярній 

відстані   точки дотику  ;M . Для спіралі  e  полярна дотична 

дорівнює полярній нормалі, а піддотична – піднормалі. 
6. Визначити кривину К та радіус кривини R логарифмічної спіралі 

 a  у довільній точці  ;M . Побудувати центр кривини точки  ;M  

та визначити його координати. 
Методичні рекомендації. Кривина кривої в точці М характеризує 

відхилення кривої в околі цієї точки від прямої. Для параметрично заданої 

плоскої кривої    tyy,txx   формула для кривини 
  2322 yx

xyxy
K




 , 

радіуса кривини 
K

R
1

 . Висновок: кривина логарифмічної спіралі 
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aln
K

21

1





, радіус кривини aln

K
R 21

1
  . Радіус кривини в 

довільній точці  логарифмічної спіралі пропорційний полярній відстані 
(радіус-вектору) цієї точки. Полярна нормаль N логарифмічної спіралі 
дорівнює радіусу кривини R цієї точки RN  . Звідси слідує, що центр 

кривини має полярні координати 









2


;NС . 

7. Записати натуральне рівняння логарифмічної спіралі  ss  , де s  – 

дугова координата біжучої точки  ;M . За початкову точку відліку обрати 

полюс полярної системи координат (точку О).   
Методичні рекомендації. Скористатися формулою для довжини дуги 

логарифмічної спіралі  12

21  aa
aln

aln
l 


 . Натуральне рівняння 

логарифмічної спіралі kRs  , де R – радіус кривини, а k – сталий множник 
для даної спіралі. 

8. З’ясувати зміст поняття «еволюта плоскої кривої». Яке рівняння 
еволюти в загальному випадку для довільної кривої? Отримати рівняння 

еволюти логарифмічної спіралі  a  та проаналізувати це рівняння.  

Методичні рекомендації. Еволюта кривої – це крива, яка складається 
з центрів кривини точок даної кривої. Нехай  111  ;С  – центр кривини 

довільної точки  ;M  логарифмічної спіралі  a . З властивостей (6) 

слідує, що 
2

11


  ,alnSn . Виключимо з двох останніх рівнянь   

та  : 11
1

22
1





 Caaalnaalnaalna 


, де alnaC 2




 . Отже, 

рівняння еволюти  Ca . Висновок: еволютою логарифмічної спіралі є 

логарифмічна спіраль, що повернута відносно даної на деякий кут. 

9. а) Застосувати до логарифмічної спіралі  a  перетворення 

гомотетії з центром у полюсі полярної системи координат і коефіцієнтом k. 
У яку лінію перейде при цьому спіраль? Відповідь обґрунтувати. 

б) Яка поведінка логарифмічної спіралі  a  по відношенню до 

перетворення інверсії з центром в полюсі О полярної системи координат? 
Методичні рекомендації. А) Довільна точка  ;M  логарифмічної 

спіралі переходить у точку  ;kM1 . Отримаємо образ – лінію  ka , що 

теж є логарифмічною спіраллю. Спіраль  ka  повернута відносно 

вихідної спіралі  a  на кут 
aln

kln
1 . 

Б) Довільна точка  ;M  логарифмічної спіралі при інверсії перейде 

в точку   ;M 11 , причому 2
1 k  , де 2k  – коефіцієнт інверсії. 

Перетворення подібності та інверсії не змінюють форму логарифмічної 
спіралі. 
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10. Що називають подерою кривої l  відносно точки О? Відшукати 

подеру логарифмічної спіралі  a  відносно полюса О.  

Методичні рекомендації. Подера кривої l  відносно точки О – 
множина основ перпендикулярів, опущених з точки О на дотичні до кривої 
l . Подера логарифмічної спіралі є логарифмічною спіраллю. 

4. Технічний зміст. Завдання: розкрити технічне застосування кривої 
«логарифмічна спіраль», навести конкретні приклади. 

Методичні рекомендації. Застосування логарифмічної спіралі в техніці 
ґрунтується на властивості цієї кривої перетинати всі свої радіус-вектори під 
одним і тим самим кутом. Наприклад, обертові леза в різних ріжучих 
приладах мають форму дуги логарифмічної спіралі, завдяки чому кут різання 
залишається сталим. У гідротехніці по логарифмічній спіралі загортають 
трубу, яка підводить воду до турбінного колеса. У теорії механізмів 
логарифмічна спіраль застосовується при проектуванні зубчастих коліс із 
змінним передаточним числом. У природі деякі раковини (наприклад, haliotis 
splendes) окреслені по логарифмічній спіралі. Насіння соняхів розміщене по 
характерних дугах, які близькі до дуг логарифмічної спіралі. 

5. Історична довідка. Завдання: з’ясувати походження терміна 
«логарифмічна спіраль»; хто з математиків, науковців займався вивченням 
властивостей цієї кривої? Розкрити їх внесок у дослідження логарифмічної 
спіралі; які цікаві історичні факти відомі про спіраль? 

Методичні рекомендації. Уперше логарифмічна спіраль згадується в 
листі Декарта до Мерсена в 1638 році. Незалежно від Декарта 
логарифмічна спіраль була відкрита Торрічеллі. Особливу увагу 
логарифмічній спіралі приділив Я. Бернуллі, який назвав її «дивною 
спіраллю». Властивості цієї кривої настільки здивували Бернуллі, що він 
надав їм містичного змісту і заповів зробити на своїй могильній плиті 
зображення спіралі з надписом «змінена, я знову воскресаю». Слід 
відмітити, що назву логарифмічної спіралі запропонував Варіньон [9, 211]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Дослідницька робота студентів технічного вишу з вивчення визначних кривих 
забезпечує взаємозв’язок курсу вищої математики з основами професійної 
діяльності. Вважаємо, що завдання та задачі на дослідження визначних 
кривих інтегрують знання студентів з різних наукових галузей та стимулюють 
до всебічного аналізу об’єктів вивчення. Підвищується інтерес до 
математики, зростає мотивація навчання, і як результат – розвиток 
особистості студента. 

Подальша наукова розробка розглядуваної проблематики може бути 
пов’язана зі створенням методичного забезпечення самостійної 
дослідницької діяльності, написанням методичних вказівок, що містять 
комплекс професійно-орієнтованих завдань дослідницького характеру з 
вищої математики. 
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РЕЗЮМЕ 
Грицик Т. А. Организация исследовательской деятельности студентов при 

изучении высшей математики.  
В статье рассмотрены вопросы развития исследовательских способностей 

студентов технического вуза при изучении курса высшей математики. 
Конкретизированы цели изучения высшей математики в современном техническом 
вузе. Творческая деятельность определяется как самостоятельное «открытие» 
знания, которое имеет субьективное значение и новизну. Предложена методика 
организации исследовательской деятельности студентов по изучению 
замечательных кривых; приведен пример учебного исследования по теме 
«Логарифмическая спираль»; рассмотрены замечательные кривые, которые имеют 
прикладную направленность. Предлагается план исследования замечательных 
кривых с методическими указаниями и рекомендациями. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательские 
способности, учебное исследование, замечательные кривые, логарифмическая 
спираль, плоская кривая, высшая математика, технический вуз. 
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SUMMARY 
Hrytsyk T. Organization of research work of students in the study of mathematics. 
Effective organization of research activity of students is an urgent task of the teacher 

of mathematics. Modern educational process at the university is focused on the usage of 
reproductive techniques and little training is provided with appropriate means for the 
development of creativity and research skills. Article aims to offer a method of teaching 
students of educational organization to study the prominent curves (for example, academic 
research on «logarithmic spiral»). 

We have used the scientific and pedagogical research methods, among which 
theoretical and empirical methods, including analysis of the literature on the issue of 
research, systematization and generalization of pedagogical experience, the theoretical 
modeling of the development of research capabilities, its experimental realization. 

Research activity of a student is an independent academic work, which involves the 
«discovery» of knowledge, has a subjective significance and originality, creativity and 
independent study of the topic.  

It is proved that the educational research is a process and the result of the student’s 
research activity. The technique of the organization of research activity of students for the 
study of prominent curves is proposed; an example of academic research on «logarithmic 
spiral» is also present; outstanding curves which have practical application are considered. 

The research work of students of a technical college for the study of outstanding curves 
connects the study of higher mathematics course with mastering the fundamentals of 
professional activity. We believe that the discovery of properties of prominent curves integrates 
the knowledge of students from different academic areas and encourages a comprehensive 
analysis of the objects of research. During the research increases an interest in mathematics and 
the motivation of learning, and as a result comes the development of student’s individuality. 

Further scientific development of the considered problems can be associated with the 
creation of methodological maintenance of independent research, writing of guidelines, 
containing a set of professionally-oriented tasks of research character on higher mathematics. 

Key words: research, research skills, educational research, prominent curves, 
logarithmic spiral, flat curve, higher mathematics, technical college. 
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Мета статті – обґрунтування інноваційної системи формування 
дослідницьких компетенцій майбутніх учителів природничих дисциплін. Використано 
комплекс теоретичних та емпіричних методів педагогічного дослідження. 
Запропоновано систему науково-дослідних умов вищої біологічної освіти: 
застосування інноваційних технологій навчання шляхом поєднання дослідницьких, 
імітаційних та діяльнісних елементів; забезпечення становлення раціоналістичного 
мислення, рефлексивності; інноваційність діяльності викладача та студента; 
оновлення змістових і діяльнісних компонентів. Практичне значення полягає в 
розробці функціональної структури поєднання теоретичного навчання та 
дослідницької діяльності, методики врахування результатів науково-дослідних 
досягнень студента.  
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Ключові слова: студент, система, компетенції, природнича освіта, 
дослідницька діяльність,  науково-дослідні умови. 

 

Постановка проблеми. Одним із головних завдань сучасної освітньої 
політики є забезпечення якості освіти, адекватної темпам розвитку 
суспільства і трансформації природного середовища. Ключовим принципом 
освіти є орієнтація на результат: фундаментальна підготовка випускника, 
орієнтована на забезпечення його мобільності та здатності до адаптації в 
динамічному соціальному і виробничому середовищі; володіння 
професійними якостями на рівні конкурентоспроможності; мотивація 
подальшого вдосконалення особистості. Виконання цих завдань 
здійснюється через комплекс змін, що формують інноваційне науково-освітнє 
середовище. Тому ключовим принципом освітньої діяльності є науковість та 
прогностичність – побудова (встановлення) стійких зв’язків змісту навчання з 
науковими дослідженнями [1]. Ефективним засобом його впровадження є 
організація діяльності студентів на дослідницьких принципах здобування 
знань, набуття предметних компетенцій та їх реалізація через дослідницькі 
підходи при організації та здійсненні фахової діяльності. 

Діяльнісний підхід здобуття біологічної освіти дозволяє через 
дослідницькі прийоми (спостереження, дослідження й аналіз природних 
явищ і процесів, лабораторне і натурне експериментування, імітаційне і 
натурне моделювання на всіх рівнях організації природи (від молекули, 
через клітини, до організму, популяції, екосистем і біосфери), виробляти 
предметні компетенції фахівця. Зміст біологічної освіти дає можливість 
гносеологічного розвитку (удосконалення) уявлень про природу: знання 
про природу (організація на всіх рівнях складності, функції, процеси, 
взаємозв’язки, стійкість, відтворення й розвиток біологічних та екологічних 
систем) → біологічне мислення → біологічний (екологічний) світогляд → 
біо-(еко-)етика → біологічна (екологічна) культура [2]. Для реалізації 
принципу науковості в умовах навчання здійснюються пошуки технологій 
поєднання (взаємопроникнення) наукової (дослідницької) і навчальної 
діяльності та механізмів оцінки наукових досягнень студентів.  

Нині широко використовуються традиційні форми наукової 
(дослідницької) роботи: підготовка наукових рефератів та участь у 
наукових семінарах, конференціях; організація дослідницької діяльності в 
межах лабораторно-практичних занять; участь у роботі гуртків, 
факультативів; робота в колективах наукових лабораторій, кафедр; 
підготовка і публікування наукових матеріалів тощо. Однак такі форми 
діяльності студентів, як показує досвід, є достатньо ефективними й мають 
низку недоліків: зміст навчальної діяльності й наукових досліджень мають 
розбіжності; організація навчання є домінувальною, а науково-
дослідницька діяльність є підпорядкованою освітній діяльності, 
здійснюється додатково й вимагає окремих організаційних, матеріальних і 
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часових ресурсів; науково-дослідна робота оцінюється як окремий вид 
діяльності і недостатньо враховується при оцінці якості підготовки фахівця і 
стосується переважно осіб, які проявили інтерес до такого виду діяльності 
й мають претензійність на науково-дослідну кар’єру.  

Основним недоліком навчально-наукового дослідництва є 
виокремлення для параметрування обмеженої кількості (інколи одного 
або декількох) статистичних характеристик об’єктів, що не дає можливості 
адекватно оцінити характер біологічних (екологічних) явищ, а 
характеристика процесів у кращому випадку є вкрай наближеною до 
дійсності, але часто її не відображає. У результаті цього наукова і практична 
цінність дослідницьких проектів (індивідуальні навчально-дослідні 
завдання, курсові та дипломні роботи, наукова робота в лабораторіях) є 
малоефективними як з точки зору їх використання у практиці, так і для 
розвитку науково-дослідних компетентностей випускника і його 
переконаності в доцільності такого принципу фахової діяльності на 
робочому місці, ураховуючи затрати на експериментальні дослідження, а у 
студентів складається хибне уявлення про «легкість» і «простоту», разом з 
тим «вагомість», досягнення ними наукового результату. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми підготовки вчителя-
дослідника перебувають у полі зору С. Балашової, С. Гончаренка, В. Грубінка, 
М. Євтуха, С. Єрмакова, І. Каташинської, А. Клименюка, М. Лазарєва, 
Л. Романишиної, А. Степанюк та інших українських науковців. Перевагу 
дослідницьким умінням у професійній підготовці фахівців надають 
В. Андреєв, В. Борисов, В. Литовченко, Н. Недодатко, Н. Яковлєва й ін. 
Питання формування дослідницьких умінь майбутніх учителів належно 
опрацьовані в працях М. Фалько (підготовка майбутніх учителів музики до 
дослідницької діяльності), Є. Кулик (концепція підготовки майбутніх учителів 
трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності), Н. Недодатко 
(дидактична система навчально-дослідних завдань і технологія її 
впровадження в навчальний процес), Г. Кловак (основні періоди становлення 
і розвитку вітчизняної системи професійної підготовки майбутніх учителів до 
педагогічної дослідницької діяльності), С. Балашової (розвиток педагогічних 
умінь майбутніх учителів початкових класів), Н. Москалюк  (умови 
формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничого профілю 
в процесі вивчення біологічних дисциплін). 

Заклади вищої освіти мають грунтовні традиції та великі потенційні 
можливості й перспективи організації навчально-виховного процесу на 
засадах пошуково-дослідницької діяльності. Однак, незважаючи на 
досягнення в галузі біологічної освіти, зміни її цілей і змісту, дослідницьку 
технологію використовують лише 14% опитаних викладачів. Спостерігається 
пасивність студентів під час засвоєння навчального матеріалу, зниження їх 
пізнавальної активності та самостійності. Тому необхідним є застосування 
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системного підходу до формування дослідницьких умінь майбутніх учителів 
природничих дисциплін загалом і біології зокрема, який забезпечить 
виведення їх на рівень професійної компетентності. 

Метою статті є обґрунтування системи формування дослідницьких 
умінь майбутніх учителів природничих дисциплін, яка сприяє якісній 
інтеграції освітнього процесу й дослідництва. 

Методи дослідження. У дослідженні використано комплекс методів 
наукового пізнання: теоретичні: порівняльний аналіз для з’ясування 
різних поглядів на проблему, визначення напрямів дослідження; 
моделювання для розробки системи формування дослідницьких умінь; 
систематизація та узагальнення для формулювання висновків і 
рекомендацій щодо вдосконалення процесу формування дослідницьких 
умінь майбутніх учителів; емпіричні: узагальнення педагогічного досвіду, 
спостереження; бесіди, анкетування для з’ясування стану реалізації 
проблеми у практиці роботи вищої школи; педагогічний експеримент, що 
забезпечив перевірку ефективності запропонованої системи формування 
дослідницьких умінь; методи статистики для кількісного та якісного 
аналізу і встановлення достовірності результатів дослідження. 

Експериментальне дослідження здійснено на базі Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 
констатувальному експерименті взяли участь 476 студентів і 54 викладачі, у 
формувальному – 132 студенти і 9 викладачів. 

Виклад основного матеріалу.  Запропонована нами система 
формування дослідницьких умінь майбутніх учителів біології передбачає 
включення науково-дослідної компоненти в навчальну діяльність суб’єкта 
навчання як постійну органічну складову. Її специфіка полягає в 
особливостях об’єкта і методології біологічного пізнання. В основу 
моделювання системи покладені такі положення: 

 дослідницька діяльність – це ієрархічна, педагогічно керована 
система взаємодії суб’єктів, що спрямована на пізнання природи, і в 
результаті якої виникає суб’єктивно нове знання або його нова якість і 
оволодіння студентами дослідницькими компетенціями [5]; 

 види дослідницьких умінь різних ієрархічних рівнів такі: базові 
(порівнювати, аналізувати та коригувати твердження, класифікувати, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, визначати зв’язок будови і 
функцій, доводити й аргументувати, технічні вміння); тактичні (відбирати, 
аналізувати, представляти наукову інформацію; висувати гіпотези та 
аргументувати їх; працювати з графічним організатором; використовувати 
та вибудовувати моделі; проводити лабораторні дослідження за заданим 
планом; окреслювати напрям експерименту; визначати об’єкт і предмет 
дослідження; проводити статистичну обробку результатів; формувати 
висновок за результатами експерименту); стратегічні (проводити 
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цілісний аналіз дослідження за його описом, планувати дослідження, 
проводити теоретичне та експериментальне дослідження) [6]; 

 дослідницькі компетенції здатні до саморозвитку: досвід 
дослідницької діяльності через рефлексію стимулює мотивацію до виходу 
на вищий  дослідницький рівень. Новий досвід діяльності стимулює 
подальше вдосконалення дослідницьких умінь (Г. Ягенська); 

 формування дослідницьких умінь відбувається з урахуванням їх 
структури. Насамперед, формується мотиваційний компонент шляхом 
пошуку цікавих форм, прийомів, оригінальних засобів навчання. При 
систематичному вмотивованому здійсненні дослідницької діяльності 
формуються когнітивний та операційний компоненти дослідницьких умінь. 
Активізуються процеси рефлексії. Якщо студент приймає цю діяльність як 
необхідну, сформованість мотиваційного компонента переходить на вищий 
рівень, формується стійка внутрішня мотивація. Це, в свою чергу, стимулює 
до розширення дослідницької діяльності, у процесі якої на вищий рівень 
підіймається когнітивний та операційний компоненти. Відповідно, студентом 
здійснюється аналіз проведеної діяльності та її відповідність внутрішнім 
потребам, активізується рефлексія. Дослідницька діяльність вибудовується як 
співпраця викладача та студентів у дослідженні біологічних об’єктів, 
вирішенні теоретичних проблем. При цьому формуються механізми взаємної 
позитивної індукції між суб’єктами дослідницької діяльності. 

Система формування дослідницьких умінь передбачає діяльність 
студентів із урахуванням принципів: особистісної цілеспрямованості; вибору 
індивідуальної освітньої траєкторії; метапредметних основ освітнього 
процесу; навчання через дослідництво; продуктивності навчання; 
первинності освітньої продукції студента; ситуативності навчання; освітньої 
рефлексії; біо(еко)етичного виховання за такими етапами: 

І – мотиваційно-цільовий. Формується цілісне уявлення про 
методологічні знання та їх значущість у процесі пізнання під час вивчення 
дисципліни «Методологія біологічних досліджень». Вона належить до циклу 
вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. 
Виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання (ІНДЗ) 
спрямовано на формування пізнавального інтересу до дослідницької 
діяльності шляхом ознайомлення з історією біологічних відкриттів, розвитком 
інструментальних і аналітичних методів пізнання природи тощо. 

ІІ – інформаційно-процесуальний. Він передбачає дві складові: 
послідовна конкретизація та узагальнення знань про загальні та 
конктерно-наукові методи наукового пізнання в процесі вивчення 
навчальних дисциплін на I–IV курсах і формування операційних 
дослідницьких умінь (аналізувати, спостерігати, порівнювати, 
систематизувати, здійснювати статистичну обробку цифрових даних, 
узагальнювати тощо).  
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ІІІ – організаційно-діяльнісний. На цьому етапі впроваджується 
дослідницький тип навчання в процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів шляхом інтеграції (одночасного здійснення) навчання та 
дослідницької діяльності. При вивченні навчальних дисциплін 
використовується спеціальна система завдань на формування тактичних і 
стратегічних дослідницьких умінь. Елементи дослідження включаються в 
різні форми аудиторних занять (лекції, практичні, семінарські і лабораторні 
заняття, польові практики) та позаудиторну роботу (підготовка ІНДЗ, 
рефератів, курсових і бакалаврських робіт; заняття в проблемних групах, 
наукових гуртках, студентських наукових товариствах тощо) з презентацією 
результатів наукового пошуку в публікаціях, виступах на наукових 
конференціях і семінарах. 

IV – рефлексивно-корекційний. Основним завданням цього етапу є 
усвідомлення студентами навчальних дій, їх рефлексія і корекція. 

V – результативно-оцінний етап здійснюється двома способами: 
самооцінкою рівня володіння дослідницькими вміннями студентами та 
оцінкою викладачів і науковим співтовариством. 

Функціональна структура поєднаного навчання та дослідницької 
діяльності подана в табл. 1. 

Таблиця 1 
Орієнтовна структура навчальної дисципліни 

Науково-дослідницька робота оцінюється за двома рівнями в 
залежності від статусу наукових заходів: 

1 рівень. Цьому рівню відповідають такі елементи: 1 та 2 тур 
всеукраїнської предметної олімпіади; 1 та 2 тур всеукраїнського конкурсу 
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Модуль І 
Робота в 
аудиторії 

Складається 
із модулів: 
ЗМ1+ЗМ2+З
М3+ЗМп 

Лекції 

Практичні (семінарські, лабораторні) 

Консультації 

Контрольні заходи 
 

Модуль ІІ 
Індивідуальн
а робота 

ЗМ1і 
Робота в лабораторіях (кабінетах) у 
позанавчальний час 

ЗМ2і Індивідуальне творче завдання 

Модуль ІІІ 
Самостійна  
робота 

ЗМ1с Робота в інформаційних мережах 

ЗМ2с Опрацювання додаткової літератури 

Модуль ІV Творча робота 

Модуль V - VІ 
Практики 

Ознайомлююча  

Виробнича 

Модуль VІІ 
Науково-
дослідна  
робота 

ЗМ1н Публікації 

ЗМ2н Участь у конференціях 

ЗМ3н Участь в олімпіадах 

ЗМ4н Участь в інших конкурсах, отримання 
грантів тощо 

Модуль VІІІ Інші види робіт 
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наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; вузівські та 
регіональні наукові заходи.  

2 рівень. Оцінюються такі елементи: публікації (монографія, статті, 
брошури, тези і ін.); 3 тур всеукраїнської олімпіади; 3 етап всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт; всеукраїнські (міжнародні) конференції, 
семінари; гранти.  

Обсяг і якість науково-дослідної роботи оцінюється в залежності від 
кількості її елементів та успішності їх виконання згідно критеріїв (табл. 2). 

Таблиця 2 
Оцінювання науково-дослідної роботи студентів 

Елементи науково-дослідної роботи 
Кількість бонусів*  

1 
місце 

2 
місце 

3 
місце 

1-й рівень 

Всеукраїнська олімпіада, 1–2 етап 1,0 0,75 0,5 

Конкурс наукових робіт, 1–2 етап 1,0 0,75 0,5 

Конференції, семінари, виставки 0,5 

2-й рівень 

Всеукраїнська олімпіада, 3 етап  2,0 1,5 1,0 

Конкурс наукових робіт, 3 етап 2,0 1,5 1,0 

Виступи на конференціях: 
– навчального закладу; 
– регіональні; 
– всеукраїнські; 
– міжнародні 

 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 

Публікації: 
– монографії, стаття у 

фаховому виданні, винаходи; 
– інші статті; 
– тези конференцій 

 
2,0 
 
1,0 
0,5 

Грант, стипендії тощо: 
– навчального закладу; 
– регіональні; 
– всеукраїнські; 
– міжнародні 

 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 

Примітка: * – оцінка (кількість балів) у певній оціночній шкалі (1,0 – 
довільно визначена кількість балів). 

 

На основі встановлених показників формується рейтинг студентів за 
успіхами в науково-дослідній роботі. Успіхи студентів ураховуються при 
вступі на навчання на вищий освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень, 
при направленні на навчання чи роботу (у вищі навчальні заклади, органи 
влади і державні установи тощо). Форми стимулювання: відзнаки, 
нагороди (іменні стипендії, гранти), наукові відрядження. 

Система формування дослідницьких умінь передбачає впровадження в 
науково-освітній процес таких педагогічних умов: дослідження актуальних 
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наукових проблем з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; 
інтенсифікація наукових досліджень у наукових школах та науково-дослідних 
центрах і лабораторіях, а також забезпечення їх високої якості та збільшення 
числа конкурентної наукової продукції; розширення та зміцнення 
інформаційної та технологічної баз наукової діяльності з метою оптимізації 
підготовки студентів та задоволення їх інтересів і здібностей; зміцнення 
наукових зв’язків навчальних і науково-дослідних установ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Підсумовуючи, виокремимо науково-дослідні параметри біологічної освіти: 
застосування інноваційних технологій навчання на основі поєднання 
дослідницьких, імітаційних та діяльнісних елементів; забезпечення 
становлення раціоналістичного мислення, рефлексивності; здійснення 
інноваційної політики як з боку викладача, так і з боку студента (оновлення та 
розробка змістових і діяльнісних компонентів освіти, інформаційних засобів, 
вироблення навичок моделювання природних процесів). 

Перспективи подальших наукових розвідок полягають у розробці 
ефективних прийомів інтеграції навчальної та дослідницької діяльності та 
отримання студентом позитивного національного і міжнародного досвіду у 
фахових лабораторіях.  
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РЕЗЮМЕ 
Грубинко В. В., Степанюк А. В. Система формирования исследовательских 

умений будущих учителей естественных дисциплин.  
Цель статьи – обосновать инновационную систему формирования 

исследовательских компетенций будущих учителей естественных дисциплин. 
Испозьзовано комплекс теоретических и эмпирических методов педагогического 
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исследования. Предложена система научно-исследовательских условий высшего 
биологического образования: применение инновационных технологий обучения 
путем сочетания исследовательских, имитационных и деятельностных элементов; 
обеспечение становления рационалистического мышления, рефлексивности; 
инновационность деятельности преподавателя и студента; обновление 
содержательных и деятельностных компонентов. Практическое значение состоит 
в разработке функциональной структуры деятельностной интеграции 
теоретического обучения и исследовательской деятельности, а также методики 
учета результатов научно-исследовательских дострижений студента. 

Ключевые слова: студент, система, компетенции, естественнонаучное 
образование, исследовательская деятельность, научно-исследовательские условия. 

SUMMARY 
Grubinko V., Stepanyuk A. System the future sciences teachers’ research 

competence formation.  
The object of the article is to substantiate the formation of the system of research 

skills of future sciences teachers that promotes the integration of ensuring quality of 
scientific and educational activity of students in the process of acquiring their professional 
competences. There have been used the complex of theoretical and empirical methods of 
pedagogical research. There has been proposed the innovative system of formation of 
research skills of future sciences teachers according to which the research component is 
included in the training activities of learning subject as a constant organic component. It is 
implemented by the following stages: motivation and target; information and procedure; 
organization and activity; reflexive and correction; result and evaluation.  

The specificity of the system lies in the features of the biological knowledge of the object 
and methodology, as well as in the combination of direct and indirect ways of formation of 
research skills as a hierarchical structure. Research conditions of higher biological education have 
been determined: the use of innovative learning technologies through a combination of research, 
simulation and activity-elements; ensuring the formation of rational thinking, reflexivity; 
innovativeness of students and teachers in the system of partnership in the process of carrying 
out research and educational activities; updating content and activity components.  

The practical significance is to develop: the functional structure of the 
interpenetration of academic and research activities; methods of diagnosis and consideration 
of results of scientific activities in the assessment of academic achievements of students; the 
forms of stimulation of scientific activity – honors, awards (scholarships, grants), the 
scientific business trips, etc. Research conditions of the biological education parameters have 
been determined: the use of innovative learning technologies through a combination of 
research, simulation and activity-elements; ensuring the formation of rational thinking, 
reflexivity; implementing the innovation policy by both a teacher and a student (updating 
and development of content and activity components of education, media, develop skills 
simulation of natural processes. The further study of the parameters are promising to solve 
the problem of integrating science and education. 

Key words: student, system, competence, science education, research activity, 
scientific and research conditions.  
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ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 
 

Метою статті є дослідження місця педагогічного моделювання в розробленні 
технології розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів у процесі 
навчання фізики. Основним методом дослідження є теоретичний аналіз порушеної 
проблеми на основі опрацювання наукової літератури. Зроблено висновок, що 
використання методу моделювання для дослідження розвитку дослідницької 
компетентності учнів старших класів у процесі навчання фізики та розроблення 
відповідної технології за допомогою моделювання є доцільним, оскільки дозволяє 
виокремлювати в сукупності характеристик цього педагогічного явища ті з них, які 
цікавлять дослідника, а також досліджувати ефективність їх застосування разом із 
розробленими методиками.  

Ключові слова: педагогічне моделювання, метод, педагогічна технологія, 
розвиток, дослідницька компетентність. 

 

Постановка проблеми. Нові вимоги до освіти в сучасному українському 
суспільстві полягають, насамперед, у підготовці людини, здатної до 
опанування нових професійних знань та вмінь. Такий підхід у сучасній освіті 
забезпечує перенесення акценту від «інформаційного енциклопедиста» до 
«людини-дослідника», перехід від процесу накопичення знань до процесу 
більш глобального – опанування способів діяльності. Це означає, що, 
навчаючи школярів, треба пам’ятати не лише про формування в них системи 
знань, але й про розвиток сукупності прийомів, умінь для досягнення цілей, 
спрямованих на отримання освіти впродовж життя [2].   

Одним зі шляхів виконання окреслених завдань є розвиток в учнів 
дослідницької компетентності, що відображено в низці таких законодавчих 
актів та програм, як Закон України «Про освіту», Національна доктрина 
розвиткові України у ХХІ ст., Державна програма «Учитель», Болонська декла-
рація та ін. Більше того, активному залученню учнів до дослідницької діяль-
ності сприятиме й дебюрократизація школи, завдяки якій більше ніж на 1500 
показників скоротилася кількість звітних документів; упроваджено низку 
тактичних змін у зміст середньої освіти з метою розвантаження навчального 
процесу для учнів та педагогів; накладено мораторій на перевірку шкіл тощо. 

Результатом виконання зазначених програм, законодавчих актів та 
заходів МОН України має стати створення ефективної системи освіти, яка 
гарантуватиме розвиток дослідницької компетентності випускника школи у 
зв’язку з потребами особистості, суспільства й держави.  

Ефективне вирішення завдання щодо розвитку дослідницької 
компетентності учнів старших класів у процесі навчання фізики, на наш 
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погляд, можливе за умови використання в навчально-виховному процесі 
загальноосвітнього навчального закладу педагогічного моделювання. Цей 
метод дослідження набув особливого статусу в психолого-педагогічних 
дослідженнях останніх років, пов’язаних із моделюванням понятійних, 
процесуальних, структурних і концептуальних характеристик та окремих 
аспектів навчання й виховання на загальноосвітньому та професійно 
орієнтованому рівнях [1; 3; 4; 10; 12]. Отже, можемо констатувати 
виняткову роль моделювання в психолого-педагогічних дослідженнях.  

Аналіз актуальних досліджень. Застосовували універсальний метод 
моделювання в сучасній науці такі вчені, як: Д. Д. Айстраханов, Н. Вінер, 
Т. Б. Гуменюк, В. В. Давидов, О. М. Дахін, Е. П. Нікітін, Є. М. Павлютенков, 
П. В. Трусов, В. А. Штофф та ін. 

Аналіз багатьох публікацій з окресленого питання дозволив 
констатувати, що метод моделювання має базуватися на логічному й 
концептуальному обґрунтуванні та мінімальній кількості припущень, причому 
вказана кількість припущень повинна бути достатньою для формування ціліс-
ного уявлення про об’єкт дослідження. Можливостям моделювання освітніх 
систем приділяють дедалі більше уваги в науково-педагогічних досліджен-
нях, оскільки його першочергове завдання вбачають у виявленні ресурсу 
саморозвитку, самовдосконаленні в межах самих освітніх систем [9, 16].  

Проблеми, пов’язані з моделюванням певних процесів у навчально-
виховному процесі навчальних закладів  усіх типів, перебувають у полі 
зору багатьох науковців. Так, О. П. Мещанінов розробляє сучасні моделі 
університетської освіти в Україні [9], Р. К. Серьожникова – моделювання 
педагогічного процесу формування творчого педагогічного потенціалу 
майбутнього викладача у процесі професійної підготовки в університеті (на 
прикладі підготовки викладача економіки) [11], О. М. Коберник – 
моделювання різних аспектів виховного процесу в сільській 
загальноосвітній школі [6], Є. О. Лодатко – особливості моделювання в 
педагогіці в контексті розвитку інформаційних відносин [7; 8]. Інші аспекти 
проблеми моделювання професійної діяльності спеціалістів висвітлено в 
наукових працях А. А. Вербицького, Л. Г. Семушиної, А. Н. Дахіна, 
В. І. Загвязинського, В. В. Корнещук та ін. [5]. 

Метою статті є дослідження місця педагогічного моделювання в 
розробленні технології розвитку дослідницької компетентності учнів 
старших класів у процесі навчання фізики. 

Методи дослідження – аналіз літературних джерел та теоретичний 
аналіз проблеми дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Методологією педагогічного 
дослідження передбачено використання комплексу як теоретичних, так і 
емпіричних методів. Метод моделювання посідає особливе місце з-поміж 
теоретичних методів педагогічного дослідження.  
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Використання методу моделювання для дослідження педагогічного 
явища розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів у 
процесі навчання фізики, на наш погляд, зумовлене тим, що цей метод 
дозволить у подальшому виокремлювати із сукупності характеристик 
педагогічного явища необхідні нам і досліджувати ефективність їх 
застосування разом із відомими чи спеціально розробленими 
методиками. Іншими словами, метод моделювання в педагогіці є вкрай 
необхідним інструментом дослідження та перетворення сучасної 
педагогічної практики. Використовуючи науковий апарат моделювання, він 
уможливлює побудову нових теоретичних конструктів. 

Аналізуючи науково-методичну літературу, ми поділяємо позицію 
науковців, згідно з якою педагогічне моделювання є одним із методів 
педагогічного дослідження, що дозволяє вивчати педагогічне явище 
(педагогічний об’єкт) за допомогою моделювання понятійних, 
процесуальних, структурно-змістових і концептуальних характеристик та 
окремих «сторін» навчально-виховного процесу в межах точно 
визначеного соціокультурного простору на загальноосвітньому, 
професійно-орієнтованому або іншому рівнях [7; 13]. 

Особливістю розвитку дослідницької компетентності 
старшокласників у процесі навчання фізики є те, що це явище, маючи 
суб’єктну орієнтацію, безперервно змінюється в часовому вимірі залежно 
від інформаційного впливу соціуму на суб’єкт педагогічного процесу та 
розвитку особистості цього суб’єкта. З огляду на це розроблена педагогічна 
модель розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з 
фізики може бути апробованою та реалізованою в подальшому (в умовах 
реального навчально-виховного процесу) тільки за умови достатньої 
загальності досліджуваних змістових і структурно-процесуальних 
компонентів дослідницької компетентності учнів з фізики. 

Побудована за такої умови педагогічна модель уможливлює 
розроблення технології її реалізації. Якщо ж умову буде змінено 
(наприклад, знижено рівень абстрагування на етапі побудови моделі), тоді 
невиправдано буде зростати кількість змістових та структурно-
процесуальних компонентів педагогічної моделі, що, у свою чергу, 
призводить до суттєвого ускладнення її інтерпретації та ускладнює (навіть 
унеможливлює) розроблення технології реалізації цієї педагогічної моделі. 
Останнє ми пояснюємо тим, що педагогічний процес є нелінійною 
системою з непропорційною залежністю між власними елементами. 
Системоутворювальним чинником навчання за таких умов буде сукупність 
способів керівництва, методів і принципів навчання. 

Виходячи з наявної кількості моделей (структурні, функціональні, 
теоретичні, емпіричні, нормативні, моделі подібності тощо) та їх аналізу, 
для розроблення педагогічної технології розвитку дослідницької 
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компетентності учнів старших класів у процесі навчання фізики ми обрали, 
на наш погляд, найактуальнішу, а саме структурно-функціональну модель. 
Вибір зумовлений тим, що саме структурно-функціональна модель з 
позицій системного підходу поєднує сукупність структурних і 
функціональних компонентів, які тісно взаємозв’язані. До того ж 
проектування структурно-функціональної моделі розвитку дослідницької 
компетентності учнів старшої школи в процесі навчання фізики, 
методологічно орієнтованої на системний підхід, дозволяє продумати та 
втілити механізми формалізації процедур управління, в основу яких 
покладено комбінування ідей проектування навчальних систем, їх 
верифікацію, послідовний аналіз, а також цілеспрямоване коригування. 

Що ж тоді має бути методологічним орієнтиром у визначенні 
механізмів реалізації структурно-функціональної моделі розвитку 
дослідницької компетентності старшокласників з фізики? Безперечно, 
таким методологічним орієнтиром ми повинні обрати дидактичний синтез, 
який відповідає за створення цілісної структурованої моделі розвитку 
дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики, яка поєднує в 
собі дидактичні знання, навчальні дії, прийоми, способи, методи, усі типи 
навчальних, методичних та педагогічних завдань.  

Спираючись на концептуальні положення педагогічного 
моделювання, уточнимо основні етапи побудови моделі розвитку 
дослідницької компетентності.  

1. Входження в проблему побудови моделі. Визначення функцій 
об’єкта, що моделюється, його місця та значення в системі освіти. 

2. Побудова максимально функціональної системи наскрізних 
компонентів структури об’єкта, який досліджується. Визначення критеріїв 
функціональності системи, проведення заходів контролю з метою 
перевірки максимальності вибору наскрізних компонентів структури 
об’єкта та функціональності кожного з них. 

3. Виділення в системі наскрізних компонентів структури об’єкта, що 
досліджується, мінімально допустимого набору базових (статичних) 
складових. Установка логічного, функціонального, семантичного, 
технологічного взаємозв’язку між компонентами системи. 

4. Розроблення моделі динаміки об’єкта дослідження, яка 
складається з таких етапів: 

4.1. Визначення закономірностей функціонування системи шляхом 
з’ясування параметрів поведінки системи та керування нею. 

4.2. Встановлення відомостей про об’єкт дослідження на основі 
теоретичних та емпіричних методів. 

4.3. Формулювання проблеми, яка визначає завдання й конкретний 
предмет дослідження. 
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4.4. Виходячи з умов функціонування системи, визначення динаміки 
зміни, самоорганізації або розвитку системи. 

4.5. Встановлення причиново-наслідкового зв’язку між характером 
керівної дії та поведінкою системи. 

4.6.  Уточнення й аналіз умови невизначеності функціонування 
об’єкта, який моделюється. 

Розроблення технології розвитку дослідницької компетентності учнів 
старших класів з фізики за допомогою педагогічного моделювання є 
процесом створення технологічного ланцюга, який являє собою сукупність 
взаємопов’язаних у певній послідовності творчих методів, способів, 
прийомів, завдань, що забезпечують закріплення навчальних умінь, 
трудових дій, навичок, соціально цінних норм та моделей поведінки. 
Загальна ефективність зазначеного ланцюга залежить від психологічного 
обґрунтування кожного технологічного елемента та наявності практичних 
висновків стосовно навчальної діяльності.  

Педагогічна технологія розвиту дослідницької компетентності учнів 
старших класів з фізики має забезпечити виконання положень, які 
забезпечують перехід учня на позицію суб’єкта навчально-виховного 
процесу. Коли ми говоримо про засади (принципи) педагогічної технології, 
то розуміємо різні аспекти педагогічної взаємодії, які визначають 
орієнтування освіти на ініціювання суб’єктності, а також на зміст вільного 
вибору. Такий підхід дає можливість технологічно організованому 
особистісно-орієнтованому навчанню на сучасному етапі бути засобом 
регуляції спільної творчої діяльності вчителя та учнів. Систематичне 
залучення учнів старших класів до дослідницької діяльності з фізики, у 
процесі якої використовуються елементи рольової гри, керування 
взаємовідносинами в дослідницькій групі тощо, – все це активно впливає 
на мотиваційну сферу навчання. У свою чергу, підвищення рівня мотивації 
уможливлює зростання пізнавальної та комунікативної активності учнів і, 
відповідно, сприяє глибшому засвоєнню навчального матеріалу. 

Пропонована нами педагогічна технологія є по суті алгоритмом 
навчального процесу з фізики в старшій школі, який визначає структуру та 
зміст навчальної діяльності учнів з урахуванням їх індивідуального 
психологічного сприйняття інформації, що забезпечує успіхи в навчальній 
справі. Тому в процес дослідницької діяльності учнів старших класів ми 
вважаємо необхідним ввести декілька структурних компонентів, а саме: 1) 
підвищення рівня мотивації; 2) концентрація уваги учня на проблемі 
дослідження; 3) встановлення партнерської взаємодії вчителя з учнем 
(групою учнів); 4) тісне поєднання класної та позакласної дослідницької 
діяльності; 5) саморепрезентація учня.  

Встановлені особливості реалізації учнями старшої школи 
дослідницької діяльності з фізики дозволили нам окреслити технологію 
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розвитку дослідницької компетентності старшокласників, яка, за даними 
нашого педагогічного дослідження, суттєво підвищує ефективність 
навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу в 
цілому (рис. 1). 

 
Рис. 1. Технологія розвитку дослідницької компетентності 

старшокласників у процесі навчання фізики 
 

Аналіз пропонованої нами технології розвитку дослідницької 
компетентності учнів старшої школи з фізики засвідчує, що цей процес є 
невід’ємною частиною формування дослідницької компетентності учня 
сучасної школи, адже викладання предмета «Природознавство» у початковій 
та основній школах сприяє розвиткові в учнів необхідних компетенцій 
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дослідницької діяльності на передбаченому програмою рівнях. Відповідно, 
учень при переході від основної до старшої школи вже має неабиякий досвід 
дослідницької діяльності з фізики. Більше того, процес виконання 
дослідницької діяльності учнів старшої школи є підготовчим етапом до 
повноцінної науково-дослідницької діяльності у виші. 

Корекція внутрішнього стану учня передбачає, по-перше, 
встановлення контакту з ним (або групою учнів), що має проявлятися у 
встановленні довірливих взаємовідносин між учителем та учнем. Окрему 
увагу, на наш погляд, слід приділяти учням із девіантною поведінкою. Так, 
наша активна присутність у навчально-виховному процесі багатьох шкіл 
Сумської та Чернігівської областей, що були задіяні в нашому 
педагогічному дослідженні, показала, що випадки девіантної поведінки 
дедалі частішають. Відповідно, учитель зобов’язаний уживати певні заходи 
для корекції поведінки таких учнів. 

У сучасних умовах роботи загальноосвітнього навчального закладу 
впоратися з цією проблемою без втручання шкільного психолога просто 
неможливо. Саме він у процесі надання психологічної допомоги підліткам із 
девіантною поведінкою може ефективно застосовувати такі способи впливу, 
як інформування (розширення інформованості учня щодо обговорюваних 
питань за рахунок прикладів з повсякденного життя, звернення до 
літературних джерел, до наукових даних, до досвіду інших людей); 
метафора (зменшення суб’єктивної значущості проблеми та практично 
повне зникнення помилкового відчуття унікальності проблеми дитини, 
зниження напруженості в атмосфері консультування); встановлення логічних 
взаємозв’язків (встановлення разом із учнем послідовності подій, з’ясування 
впливу внутрішніх (суб’єктивних) чинників на події) тощо. 

По-друге, корекція внутрішнього стану учня полягає в концентрації 
уваги на проблемі дослідження, що проявляється в удосконаленні 
здатності до цілеспрямованого зосередження уваги на певних об’єктах і 
явищах, а також переборюванні впливу чинників, які її (увагу) відволікають. 
У старшому шкільному віці зростає роль післядовільної уваги в навчальній і 
практичній діяльності – уваги, яка виникає на основі довільної й полягає в 
зосередженні на цікавому предметі, явищі.  

По-третє, важливою є саморепрезентація учня, яка полягає в його 
вмінні триматися перед аудиторією. Саморепрезентація учня має зовнішню 
(саморепрезентаційні прояви діяльності учня, що безпосередньо 
сприймаються оточуючими: зовнішній вигляд, поведінка, манери, техніка 
спілкування) та внутрішню (впевненість у власних силах, бажання донести до 
аудиторії результати дослідницької діяльності тощо) складові, які пов’язані 
між собою. 

Наступним кроком реалізації технології розвитку дослідницької 
компетентності учнів старших класів з фізики є спільна діяльність учителя 
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та учня (дослідницької групи), спрямована на досягнення єдиної мети. 
Реалізується така діяльність через змістовий та діяльнісний компоненти 
шляхом добору відповідних форм і засобів навчання. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, представлена нами технологія розвитку дослідницької 
компетентності учнів старших класів у процесі навчання фізики має 
властивості системності, керованості, відтворюваності та являє собою 
проект взаємопов’язаних дій суб’єктів освітнього процесу в спільній 
дослідницькій діяльності. До перспектив подальших розвідок, на наш 
погляд, належать такі аспекти: 1) вплив окресленої технології на розвиток 
складових дослідницької компетентності учнів, представлених у авторській 
моделі; 2) оцінювання індивідуальної дослідницької діяльності учнів 
старших класів у процесі застосування окресленої технології. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Айстраханов Д. Д. Математичні моделі професійної компетентності 

майбутнього фахівця / Д. Д. Айстраханов // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту. – 2014. – № 3. – C. 136–140. 

2. Бургун І. В. Модель розвитку навчально-пізнавальних компетенцій учнів / 
І. В. Бургун // Сборник научных трудов Sworld. – Вып. 2. – Том 14. – Одесса : 
КУПРИЕНКО, 2013. – С. 66–74. 

3. Гуменюк Т. Б. Моделювання в педагогічній діяльності [Електронний ресурс] / 
Т. Б. Гуменюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія 13 : Проблеми 
трудової та професійної підготовки. – Режим доступу :  

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nchnpu_13/2010_7/13.pdf 
4. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование : монография / А. Н. Дахин. – 

Новосибирск : Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, 2005. – 230 с. 

5. Катаева М. Л. Оценка уровня профессиональной компетентности 
преподавателей колледжа к использованию моделирования профессиональной 
деятельности в подготовке будущих педагогов [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,5828
/Itemid,11/ 
6. Коберник О. М. Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в 

сільській загальноосвітній школі : автореф. дис. ... доктора пед. наук : 13.00.07 «Теорія 
та методика виховання» / О. М. Коберник. – К., 2000. – 34 с. 

7. Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів / Є. О. Лодатко. – 
Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 148 с.  

8. Лодатко Є. О. Моделювання освітніх систем в контексті ціннісної орієнтації 
соціокультурного простору / Є. О. Лодатко // Вісник Черкаського університету. Серія : 
Педагогічні науки. – Вип. 112. – Черкаси, 2007. – С. 32–40. 

9. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : 
монографія / Олександр Павлович Мещанінов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра 
Могили, 2005. – 460 с. 

10. Павлютенков Є. М. Моделювання в системі освіти (у схемах і таблицях) / 
Є. М. Павлютенков. – Б-ка журн. «Управління школою». – Вип. 7 (67). – Х. : Вид. група 
«Основа», 2008. – 128 с. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

244 

11. Серьожникова Р. К. Формування творчого педагогічного потенціалу 
майбутнього викладача у процесі професійної підготовки в університеті : автореф. дис. … 
доктора пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Раїса Кузьмівна 
Серьожникова ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2009. – 48 с. 

12. Трусов П. В. Введение в математическое моделирование : учебное пособие 
/ П. В. Трусов. – М. : Логос, 2005. – 440 с. 

13. Ягупов В. В. Педагогіка : навчальний посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 
2002. – 560 с.  

РЕЗЮМЕ 
Грудинин Б. А. Педагогическое моделирование как теоретический метод 

разработки педагогической технологии развития исследовательской компетентности 
учащихся старших классов в процессе обучения физике. 

Целью статьи является исследование места педагогического моделирования 
в разработке технологии развития исследовательской компетентности учащихся 
старших классов в процессе обучения физике. Основным методом исследования стал 
теоретический анализ поднятой проблемы на основе обработки научной 
литературы. Сделан вывод, что использование метода моделирования для 
исследования развития исследовательской компетентности учащихся старших 
классов в процессе обучения физике и разработка соответствующей технологии с 
помощью моделирования являются целесообразными, поскольку позволяют 
выделить в совокупности характеристик данного педагогического явления те из 
них, которые интересуют исследователя, а также исследовать эффективность их 
применения вместе с разработанными методиками. 

Ключевые слова: педагогическое моделирование, метод, педагогическая 
технология, развитие, исследовательская компетентность. 

SUMMARY 
Hrudynin B. Pedagogical modeling as the technology of developing senior pupils’ 

research competence in the process of teaching physics. 
The article is aimed at investigating the place of the pedagogical modeling in 

designing the pedagogical technology of developing senior pupils’ research competence in 
the process of teaching physics. Theoretical analysis of the research problem based on 
processing research literature is the main investigation method.   

Analysis of numerous publications on the outlined issues allowed to state that the 
modeling possibilities of educational systems receive increasing attention in the scientific and 
pedagogical investigations because its primary task is to identify the resources for self-
development and self-improvement within the educational systems areas. 

The conclusion was made as for the appropriateness of applying the method of 
modeling for the study of the pedagogical phenomenon of senior pupils’ research 
competence in teaching physics and designing appropriate technology through modeling is 
reasonable because of its allowing distinguishing a set of characteristics of pedagogical 
phenomena that interest the researcher and exploring the effectiveness of their application 
together with the suggested methodology. 

The proposed educational technology on the basis of modeling is in its essence an 
algorithm of the teaching process in physics in high school, which defines the structure 
and content of the common activities of pupils and teachers taking into account the 
individual characteristics of the educational process participants and it ensures 
educational success. In the process of senior pupils’ research in physics we included a 
number of structural components, namely: 1) increasing motivation level; 2) focusing 
pupils’ attention on the research problem; 3) establishing partnership between teacher 
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and pupil (group of pupils); 4) intensive combination of classroom and extracurricular 
research activity; 5) pupils’ self-presentation. 

The perspectives of the further investigations include the following: 1) the influence of 
the described technology on the development of the pupils’ research competence 
constituents represented in the author’s model; 2) assessing the senior pupils’ personal 
research competence in the process of applying the represented technology.   

Key words: pedagogical modeling, method, pedagogical technology, development, 
research competence.   
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ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДНОГО СТАВЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДО ПАЦІЄНТА 

 

Метою статті є обґрунтування педагогічної системи виховання 
милосердного ставлення медичної сестри до пацієнта. Використано комплекс 
теоретичних та емпіричних методів дослідження. Виокремлено концептуальні 
засади конструювання відповідної системи та педагогічні умови її ефективного 
функціонування (формування переконання в цілісності живої природи, її системності; 
орієнтація навчально-виховного процесу на формування милосердя як професійно 
значущої якості; виховання емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів живої природи 
і суб’єктів професійної діяльності). Практичне значення полягає в розробці 
діагностичного інструментарію  сформованості милосердя як професійної цінності.  

Ключові слова: виховання, цінності, якості, милосердя, медична сестра, 
педагогічні умови, система, біоетика. 

 

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, 
значно загострили в людей, які мають проблеми зі здоров’ям, потребу 
сестринської допомоги, ціннісно-орієнтованої на милосердя й здійснюваної 
на основі гуманного ставлення до людини. Європейська конференція із 
сестринської справи (Відень, 1988) наголосила, що без медичних сестер 
немає майбутнього. Такий підхід до значимості сестринської справи, як 
складової частини системи охорони здоров’я, та особи медичної сестри 
залишається актуальним і в ХХІ столітті. Актуальність проблеми визначається 
також сучасними потребами прискореного наближення якісної та доступної 
медсестринської допомоги до населення, зокрема, в частині первинної 
медико-санітарної допомоги, допомоги хворим із хронічними 
захворюваннями та реабілітаційної допомоги, а також тим, які знаходяться в 
стані значної залежності, та вмираючим. 

Сучасне трактування ВООЗ сестринської справи містить у собі не 
лише визначення її місця і завдань у системі охорони здоров’я, а й чітко 
окреслює коло функціональних обов’язків, що включає в себе діяльність зі 
зміцнення здоров’я, профілактики захворювань, наданню психосоціальної 
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допомоги особам, які мають фізичні та (або) психічні захворювання, а 
також непрацездатним всіх вікових груп [3]. 

Зростає роль медичної сестри як фахівця, який першим контактує з 
пацієнтом, його родиною та оточенням і опікується ними в лікарні та вдома 
до кінця життя. У таких умовах зростає і актуальність професійної 
підготовки медичних сестер, що витікає з самого визначення поняття 
«медична сестра», запропонованого Міжнародною радою медичних 
сестер: «Медична сестра – це особа, яка пройшла підготовку за основною 
програмою медсестринського навчання, одержала достатню кваліфікацію і 
має право виконувати в своїй країні відповідальну роботу з 
медсестринського обслуговування, маючи на меті зміцнення здоров’я, 
попередження хвороб та здійснення догляду за хворими» [1]. Крім того, в 
останні десятиліття відбулися істотні зміни в ціннісно-цільових орієнтирах, 
які сформували новий погляд на медичну сестру не тільки як на фахівця, 
здатного виконати призначену лікарем процедуру, але і як на людину 
високоморальну, милосердну, готову прийти на допомогу, яка вміє 
співчувати й співпереживати, піклуватися про ближнього й нужденного.   

Доцільність актуалізації проблеми виховання милосердного ставлення 
медичної сестри до пацієнта зумовлена групою чинників, вплив яких значною 
мірою викликає необхідність перегляду ролі й місця сестринської справи, 
переорієнтації змісту освіти в зв’язку з формуванням багатоукладної системи 
охорони здоров’я та адаптації її до ринкових умов. До них, перш за все, 
належать особливості медико-демографічних процесів та їх прогностичний 
характер, захворюваності та старіння населення, способу його життя, а також 
ті, що випливають із загальних напрямів реформування системи охорони 
здоров’я України, у яких роль, місце діяльності і функції медичних сестер 
набувають якісно нового змісту, зокрема: пріоритетний розвиток первинної 
медико-санітарної допомоги, у тому числі на засадах сімейної медицини; 
розширення стаціонарозамінюючих форм лікування; формування закладів 
медико-соціальної допомоги хронічним хворим, інвалідам і людям похилого 
віку, паліативної медицини та хоспісів; активізація профілактичної діяльності; 
створення сектора додаткових можливостей отримання медичних послуг; 
втілення нових форм медсестринської допомоги та діяльності відповідно до 
міжнародних зразків. 

У дослідженнях М. Шегедин [5] обґрунтовано, що на даний час  в 
Україні в процесі становлення перебувають такі сучасні види 
медсестринської діяльності, як: формування у населення здорового 
способу життя, профілактично-освітня робота з питань планування сім’ї, 
робота в бригадах сімейної медицини, паліативна медична допомога в 
хоспісах, робота в ролі менеджерів медсестринських структур, викладачів 
медсестринських навчальних дисциплін. Як професійні види 
медсестринської діяльності практично відсутні патронажна 
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медсестринська допомога пацієнтам похилого віку та медико-соціальна 
допомога в установах медсестринського догляду для хронічних хворих [5, 
11]. А саме ці види діяльності максимально вимагають від медичної сестри 
милосердного ставлення до пацієнта. 

Актуальність виховання милосердного ставлення майбутньої 
медичної сестри до пацієнта зумовлена також ситуацією, яка склалась у 
сучасній медичній освіті. Аналіз досвіду роботи медичних навчальних 
закладів I–II рівня акредитації дозволяє стверджувати, що окремі елементи 
виховання милосердного ставлення до пацієнта в їхній практиці присутні. 
Однак вони мають  епізодичний, супутній характер і не перебувають у 
центрі виховної роботи. Діяльність колежів спеціально не  спрямована на 
виховання милосердя в майбутніх медичних сестер. Орієнтація медичних 
коледжів переважно на формування професійних знань, умінь і навичок, 
відсунула на другий план питання виховання особистісних якостей 
майбутніх медиків, які є необхідною складовою компетентного фахівця. 
Наша позиція повністю узгоджується з висновком М. Шегедин, який 
зроблено на основі аналізу та врахування міжнародного досвіду, про 
доцільність подальшої розробки проблеми ставлення медичної сестри до 
хворого, взаємовідносини медичної сестри та пацієнта [5, 17]. 

Аналіз актуальних досліджень. Незважаючи на очевидну 
актуальність та науково-практичну значимість сестринської справи і ролі 
медичних сестер у сучасній системі охорони здоров’я, джерела вітчизняної 
та зарубіжної літератури містять лише окремі праці (С. Броцька (1951), 
І. Шапіро (1951), А. Манойліна (1969), А. Яворська (1972), Ф. Вартанян, 
О. Орлов (1987), Т. Ромашова (1980), М. Шегедин (2002) та інші), які при 
всій їх цінності висвітлюють лише певні аспекти окресленої проблеми. 
Проведений аналіз джерельної бази дав можливість констатувати, що на 
сьогодні накопичений значний досвід виховання милосердя в 
підростаючого покоління. Проте, незважаючи на посилену увагу науковців 
до цієї проблеми, виховання милосердного ставлення майбутніх медичних 
сестер до пацієнта не отримало належного опрацювання.  

Мета статті: розробити та обґрунтувати педагогічну систему 
виховання милосердного ставлення медичної сестри (молодшого 
медичного працівника) до пацієнта в процесі фахової підготовки. 

Методи дослідження: використано комплекс теоретичних (аналіз, 
синтез, узагальнення, конструювання) та емпіричних (спостереження, 
бесіди, анкетування, контент-аналіз, методики діагностики ціннісних 
орієнтації особистості (тест М. Рокича), емпатійного потенціалу особистості 
(І. Юсупов), методика А. Петровского) методів педагогічного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових досліджень у галузі 
морального виховання особистості вчених Ш. Амонашвілі, В. Білоусової, 
І. Беха, Г. Васяновича, О. Вишневського, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Ле-
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онтьєва, Т. Люріної, К. Чорної та інших дав можливість визначити психолого-
педагогічні основи досліджуваної проблеми, до яких були віднесені: 
концептуальні положення, принципи, шляхи, умови, чинники, форми та 
засоби виховання милосердного ставлення медичної сестри до пацієнта.  

Аналіз соціокультурної детермінованості виховання гуманістичних 
цінностей, вивчення стану розробки проблеми в теорії та практиці сучасної 
освіти, дозволили нам сформулювати положення, які послугували 
теоретичною основою запропонованої нами педагогічної системи 
виховання милосердного ставлення медичної сестри до пацієнта. 

1. Милосердя є інтегральною багаторівневою особистісно і професійно 
значущою моральною якістю (цінність) компетентної медичної сестри, яка 
визначає здатність людини до співчуття, співпереживання, уважного, 
людяного, дбайливого ставлення до оточуючих та дієвої допомоги як на 
духовно-емоційному, так і на конкретно-практичному рівнях. Вона є 
складовою як загальнокультурної, так і професійної компетентності фахівця, 
духовно-моральним орієнтиром соціального виховання студентів медичного 
коледжу. Виховання в майбутніх молодших медичних працівників 
милосердного ставлення до пацієнта як професійно значимої якості доцільно 
здійснювати шляхом виховання в них таких якостей особистості, як доброта, 
людяність, доброчинність (альтруїзм), безкорисливість, чуйність, співчуття, 
співпереживання, відповідальність як на духовно-емоційному, так і 
конкретно-практичному рівнях.  

2. Виховання милосердя в майбутніх медичних сестер – це процес 
створення сприятливих умов для такої їх професійної підготовки, яка 
забезпечує розвиток особистісних якостей та професійних умінь, що 
спрямовані на допомогу пацієнту, результатом якої є подальший 
професійний розвиток і саморозвиток студента як  гуманної особистості. 

3. Особливості прояву милосердного ставлення медичної сестри до 
пацієнта пов’язані з проявом таких якостей, як рішучість, принциповість, 
делікатність, тактовність, зібраність, сумлінність, урівноваженість. Їх 
перелік зумовлений специфікою суб’єкт-суб’єктної взаємодії пацієнта і 
медичної сестри, що полягає в допомозі пацієнтові. Поняття «допомога» 
ми розуміємо як зовнішню дію (втручання), спрямоване на відновлення 
нормального функціонування людини (оптимізацію взаємодії з 
середовищем, що забезпечує реалізацію потреб). 

4. У процесі фахової підготовки майбутніх медичних сестер 
необхідно сформувати у студентів потребу співвідносити свою професійну 
діяльність із законами функціонування природи, враховувати положення 
біо(еко)етики щодо самоцінності існування живих систем, дотримуватись 
біоетичних норм поведінки. 
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5. Проблема має міждисциплінарний характер. При цьому кожна 
навчальна дисципліна має специфічні можливості щодо виховання 
гуманістичних якостей особистості. 

6. Виховання милосердя як особистісної та професійно значимої 
якості в процесі фахової підготовки майбутніх молодших сестер доцільно 
здійснювати двома взаємопов’язаними шляхами: прямим та 
опосередкованим. Сутність першого шляху (прямого) полягає в створенні 
спеціального виховного середовища в медичних коледжах, яке стимулює 
розвиток та формування гуманних якостей майбутніх фахівців, передбачає 
спеціальну цілеспрямовану діяльність із виховання милосердного 
ставлення до пацієнтів, при якому структура цінності є спеціальним 
предметом  засвоєння. 

Другий шлях (опосередкований) передбачає формування милосердя 
як професійно значущої якості (цінності) засобом біоетичного виховання 
студентів у процесі аудиторної та позааудиторної навчально-пізнавальної 
діяльності. Його сутність полягає у формуванні почуття відповідальності за 
все живе на Землі та здатності до співчуття всьому живому: тваринам, 
навколишній живій природі і, нарешті, людині. Ця послідовність ланцюга 
базується на особливостях психології людини, якій легше сприймати як 
об’єкт піклування тварину через її беззахисність, а вже пізніше – і людину. 

Формування позитивного ставлення до тварини – перший етап 
виховання у суб’єкта виховного впливу етичного ставлення до 
навколишнього світу. На його основі людина осягає необхідність відповідного 
ставлення до іншої істоти, вчиться співпереживанню, емпатії. Розвитком у 
студента прагнення піклуватися про слабшого (тварину, хворого), виховується 
етична особистість зі схильністю до альтруїзму, емпатії, відчуттям 
відповідальності за іншого. Гуманізм і доброта стають домінувальними 
рисами її характеру, а суспільство, відповідно, одержує людину з бажаними 
якостями. Виховання в цьому випадку йде від конкретних випадків, 
конкретної етики (ставлення до тварин) до ширшого її розуміння (захист 
живої природи загалом) і, зрештою, до загальної етики (етичне ставлення до 
всього оточуючого і, зокрема, до людини). Шлях розвитку емпатії – це 
спостереження за тваринами і ставлення до них, як до собі подібних. 

Зазначені положення покладені нами в основу педагогічної системи  
виховання милосердя в майбутніх медичних сестер у процесі фахової 
підготовки. Вона є відкритою синергетичною системою, структурні 
елементи якої: мета (виховання милосердного ставлення до пацієнта); 
принципи організації виховного процесу (особистісної цілеспрямованості 
студента, вибору індивідуальної освітньої траєкторії, метапредметних 
основ освітнього процесу, ситуативності навчання, освітньої рефлексії); 
шляхи (прямий та опосередкований); педагогічні умови (формування 
переконання в цілісності живої природи (функціональний аспект), її 
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системності та ієрархічності (структурний аспект); орієнтація навчально-
виховного процесу підготовки медичних сестер на виховання милосердя 
як професійно значущої якості компетентного фахівця; виховання 
емоційно-ціннісного ставлення до об’єктів живої природи і суб’єктів 
професійної діяльності); етапи (когнітивно-аксіологічний, емпірико-
процесуальний, комунікативно-рефлексивний, креативно-діяльнісний); 
чинники виховного впливу (ендогенні та екзогенні); форми організації 
(лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, медична практика, 
індивідуальні навчальні завдання, проблемні групи, наукові товариства, 
наукові семінари, конференції, тематичні зустрічі); діагностичний 
інструментарій (критерії – мотиваційно-ціннісний, емоційно-почуттєвий, 
конкретно-практичний, показники та рівні сформованості милосердного 
ставлення до пацієнта – достатній, середній, низький). 

Запропонована система передбачає вивчення на першому курсі 
навчальної дисципліни «Основи біоетики» (цикл вибіркових дисциплін), 
метою якої є виховання у студентів усвідомленого морального ставлення 
до всіх живих істот і діяльнісно-благоговійного ставлення до людського 
життя та формування вмінь застосовувати біоетичні знання в майбутній 
професійній діяльності. Завдання курсу: сформувати у студентів необхідні 
знання про сутність і основні проблеми біоетики, її основні принципи й 
цінності; виробити здатність і звичку до рефлексії над проблемами життя і 
смерті людини та інших живих істот; допомогти сформувати власну етичну 
точку зору на проблеми біоетики і вміння її відстояти; виробити стійку 
орієнтацію й готовність у майбутній практичній діяльності керуватися 
принципами і нормами біоетики. 

При вирiшеннi завдання вiдбору змісту інформації зазначеного курсу 
з метою біоетичного виховання майбутніх медичних сестер ми 
використовували загальнi положення дидактики, що характеризують вiдбiр 
змiсту освiти (І. Журавльов, Л. Зорiна, М. Скаткiн, I. Лернер), ураховували 
дидактичнi та методичні iдеї щодо допомiжних знань у навчаннi (Л. Зоріна, 
П. Ставський, А. Степанюк, А. Цетлiн). Це дозволило нам вiдiбрати й 
конкретизувати критерії вiдбору iнформацiї з біоетики: відповідність змiсту 
iнформацiї стану сучасних наукових знань; формування цiлiсного уявлення 
про біоетику як науку; доступність iнформацiї для студентів; емоційна 
насиченість; практична спрямованість. Передбачено виконання творчих 
завдань із використанням психолого-педагогічних методів ідентифікації 
(ототожнення), емпатії (співпереживання), рефлексії (самоаналіз), а також 
проведення етичного аналізу біоетичних проблем: клонування: за і проти; 
евтаназія: милосердя чи злочин; вегетаріанство і любов до тварин тощо.  

У ході дослідно-експериментальної роботи були визначені критерії 
сформованості милосердя в студентів медичного  коледжу: 
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–мотиваційно-ціннісний (ступінь усвідомлення суспільної значимості 
надання медичної допомоги пацієнтові, рівень інтеріоризації гуманістично 
орієнтованої системи цінностей); 

–емоційно-почуттєвий (рівень розвитку емпатії, ступінь суб’єктивної 
значимості переживання позитивних емоцій при здійсненні діяльності, 
наявність моральних почуттів, альтруїзму, жалю); 

–конкретно-практичний (рівень реалізації соціальних і професійних 
ролей, виконання яких зумовлено проявом милосердя, рівень знань про 
способи милосердної поведінки, рівень регуляції діяльності й поведінки 
студента гуманістично орієнтованою системою цінностей, наявність 
готовності до надання реальної допомоги пацієнтам). 

Діагностика ціннісних орієнтації особистості (тест М. Рокича) дозволяє 
констатувати зміни, що відбулися з учасниками дослідно-експериментальної 
роботи за мотиваційно-ціннісним критерієм. Виявлено істотне зростання 
значень за такими показниками: доброта, відповідальність, емоційна 
чуйність, терпимість, турбота про людей, жаль, співчуття, співпереживання, 
альтруїзм. Про яскраву виразність альтруїстичної спрямованості особистості 
майбутніх медичних сестер свідчать результати дослідження мотивів 
діяльності  із надання допомоги іншим (методика А. Петровского): 
альтруїстична мотивація (72 %), мотиви престижності діяльності (56 %), 
орієнтація на позицію рідних, родини (52 %). 

Ефективність виховання милосердя за емоційно-почуттєвим 
критерієм ми досліджували за допомогою методики діагностики 
емпатійного потенціалу особистості (І. Юсупов). Результати першого 
діагностичного зрізу  засвідчили розвиток емпатійного потенціалу 
більшості студентів на нижче середнього рівня (67 %). При повторній 
діагностиці кількість студентів з високим рівнем емпатійного потенціалу 
виявилася значно більшою (ріст із 4,3 % до 22,9 %),  зросла кількість 
студентів із рівнем, вищим за середній на 39 %.  

Конкретно-практичний критерій виховання милосердя оцінювався за 
наслідками комплексної оцінки результатів виробничої практики і 
опитування пацієнтів лікувально-профілактичних закладів міста. Експертна 
комісія констатувала високий рівень якості виконання професійних дій 
майбутніми медичними сестрами. Опитування 134 пацієнтів засвідчило, 
що студенти медичного коледжу є доброзичливими, турботливими, 
чуйними, уважними до пацієнтів, акуратними, спокійними (89 % 
респондентів). 42 % позначили наявність у майбутніх медичних сестер 
таких якостей, як невпевненість і неуважність. Абсолютно всі пацієнти 
відзначили відсутність байдужості, зарозумілості. Контент-аналіз творів 
«Моє ставлення до білого халата» студентів до і після впровадження 
запропонованої системи виховання милосердного ставлення до пацієнта 
дає можливість стверджувати, що в процесі виховання майбутньої 
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медичної сестри конкретизуються уявлення про білий халат як про символ 
належності до соціально-професійної спільноти медичних працівників. За 
підсумками обробки результатів зафіксована висока суб’єктивна 
значимість таких асоціацій-характеристик білого халата, як милосердя, 
відповідальність, чистота (гігієнічна й моральна), дисциплінованість, 
допомога, доброта, повага. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Підсумовуючи, виокремлюємо основні напрями діяльності викладачів 
медичного коледжу з виховання у студентів милосердя як професійно 
значущої якості: створення особистісно зорієнтованого гуманістичного 
освітнього середовища в навчальному закладі; включення до навчального 
плану підготовки медичних сестер освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» навчальної дисципліни «Основи біоетики».  

Перспективи подальших наукових розвідок полягають у розробці 
ефективних прийомів інтеграції навчальної та виховної діяльності студентів 
з метою формування професійно значущих якостей медичних сестер у 
процесі їх фахової підготовки, отримання позитивного національного й 
міжнародного досвіду. 
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РЕЗЮМЕ 
Данюк М. И. Педагогическая система воспитания милосердного отношения 

будущих медицинских сестер к пациенту. 
Цель статьи – обоснование педагогической системы воспитания 

милосердного отношения медицинской сестры к пациенту. Использован комплекс 
теоретических и эмпирических методов исследования. Определены концептуальные 
основы конструирования соответствующей системы и условия ее эффективного 
функционирования (формирование убеждения в целостности живой природы, ее 
системности; ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование 
милосердия как профессионально значащего качества; воспитание эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы и субъектам профессиональной 
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деятельности). Практическое значение – разработка диагностического 
инструментария сформированности милосердия. 

Ключевые слова: воспитание, ценности, качества, милосердие, медицинская 
сестра, условия, система, биоэтика. 

SUMMARY 
Danjuk M. Pedagogical system of upbringing merciful attitude of future nurses to the 

patient. 
The article is a study of the pedagogical system of upbringing merciful attitude of nurses 

to the patient during training. The complex of the theoretical (analysis, synthesis, design) and 
empirical (questionnaire, psychodiagnostic testing) methods of pedagogical research is used. 

The conceptual provisions for designing pedagogical system of ubringing merciful 
attitude of nurses to the patient, pedagogical conditions for its effective functioning 
(formation of belief in the integrity of wildlife (functional aspect), its systematic and 
hierarchical character (structural aspect), orientation of the educational process of preparing 
nurses for bringing up charity as a professionally significant quality of a competent 
professional, upringing of emotional and value attitude to the objects of nature and subjects 
of professional activity) are determined. 

Two ways of creating meaningful charity of a professionally competent expert – direct 
and indirect – are proposed. The essence of the first way is to create a special educational 
environment in medical colleges, which encourages the development and formation of 
human qualities of the future specialists, provides special purposeful activity of the training 
compassionate attitude to patients, in which the structure of values is a special subject of 
learning. The second way involves the formation of mercy us a professionally significant 
quality (value) means of bioethical education of students in the classroom and outside the 
classroom in the process of teaching and learning activities. Its essence is to create a sense of 
responsibility for all life on Earth and the capacity for compassion to all living creatures: 
animals, wildlife and the environment, finally, man. The tool for studying the discipline 
«Basics of Bioethics» is described, the purpose of which is to bring up the students conscious 
moral attitude towards all living beings and action- reverence for human life and formation 
skills to apply bioethical knowledge in their future careers. Education system includes 
purpose; principles; route (direct and indirect); educational facilities; stages; educational 
influence factors (endogenous and exogenous ); forms of organization; diagnostic tools. 

The practical significance of the publication is to develop diagnostic tools for charity 
formation of professional values and stages (cognitive-axiological, empirical-procedure, 
communicative and reflective, creative-activity) of upbringing merciful attitude of nurses to the 
patient. The expediency of inclusion in the curriculum of the nurses’ training the educational 
qualification level «Junior Specialist» the discipline «Basics of Bioethics» is proved. 

Key words: education, values, quality of mercy, nurse, pedagogical conditions, 
system, bioethics. 
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ЗЕМСЬКА РЕФОРМА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАРОДНОЇ ОСВІТИ 
ДОНБАСУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. 

 

У статті розглядається внесок земства в управління та організацію роботи 
училищ, вплив земських реформ на розвиток народної освіти Донеччини (наприкінці 
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ХІХ – початку ХХ ст.). Висвітлюються питання налагодження самоврядуванням 
системи контролю за роботою національних початкових шкіл, що сприяло значному 
розширенню закладів народної освіти та професійній підготовці вчителів на 
території Донецького регіону. 

Аналіз діяльності земств і освітніх реформ у соціальній історії та промисловій 
розбудові Донбасу свідчить про необхідність  та корисність ланки в системі 
початкової освіти. Завдяки ним була створена матеріальна база для подальшого 
розвитку освіти. 

Ключові слова: земство, місцеве самоврядування, повіт, народна освіта, 
школа, Донбас. 

 

Постановка проблеми. В умовах швидкого розвитку суспільства 
проблемою постає питання розширення участі земських органів у 
соціально-культурному вдосконаленні регіонів. Природно, цей розвиток 
суспільства ґрунтується на культурному та соціальному досвіді, який 
накопичувався суспільством протягом століть, на історичному досвіді 
вирішення різноманітних проблем, серед яких завжди актуальними були 
організація освіти та просвітницька діяльність. 

При осмисленні визначеної проблеми виявився найбільш складний 
період 60-х рр. XIX – початку ХХ ст., коли земська політика почала активно 
впроваджуватися у сфери освіти і культури, відіграючи вирішальну роль у їх 
розвиткові. 

Актуальність визначається необхідністю ереосмислення досвіду 
роботи земств у розвитку початкової освіти та культури, сприяння якісному 
забезпеченню освіти, відбору змісту навчання й пошуку нових форм 
організації навчально-виховного процесу, підготовки кваліфікованих 
освітянських кадрів.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналізуючи наукову літературу з 
теми, слід привернути увагу до того, що дослідницький інтерес був 
спрямований здебільшого на вивчення ролі місцевого самоврядування в 
галузі освіти та процесу впровадження земських реформ. Пов’язані з цим 
проблеми є частиною загальних досліджень та висвітлювалися у працях 
вітчизняних науковців: А. Скальковського, Г. Писаревського, О. Дружиніної, 
В. Кабузана, Ю. Іванової, В. Наулка [1]. У дореволюційний період над цим 
працювали: В. Чарнолуський, Л. Рожденственський; С. Струминський, 
М. Константинов; у теперішній час наактуальності наукових пошуків у 
зазначеному напрямі наголошували Л. Прокопенко, Г. Василькевич, 
І. Захарова, Л. Корж, Л. Гаєвська та ін. 

У наш час дослідженням діяльності земств займається Л. Лихачова, 
яка приділяє увагу діяльності земських шкіл, взаємодії земств і сільських 
громад [12]. 

База джерел представлена матеріалами вітчизняних педагогів, 
звітами земських управ, які характеризують розвиток народної освіти у 
другій половині XIX – на початку XX ст. [13]. Джерела, що висвітлюють 
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життя Східної України досліджуваного періоду, зберігаються у фондах 
Державних архівів Дніпропетровської, Харківської та Донецької областях. 

Метою статті є дослідження впливу земської політики на розвиток 
народної освіти Донбасу наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Методи дослідження. Науковий аналіз даних, історичної та 
педагогічної літератури, систематизація й узагальнення досвіду провідних 
педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Під впливом громадського руху 60-х 
років царський уряд провів низку реформ, а саме: селянську (скасування 
кріпосного права), судову, військову, шкільну, земську. Особливо 
важливими стали шкільні реформи 60-х років, зокрема реформи 
початкової і середньої школи. Підготовка до реформ освіти здійснювалася 
протягом восьми років (починаючи з 1856 року). Після скасування в 1861р. 
кріпацтва Олександр ІІ розпочав здійснення реформ, які мали на меті 
оновлення країни, створення умов соціально-економічного розвитку.  

1 січня 1864 року з’явилося Положення про земські установи, яке 
припускало запровадження земств у багатьох губерніях Російської імперії. 
Основними напрямами земської діяльності були: освіта, благодійництво, 
культура, медицина тощо. Але компетенція земств була обмежена. Згідно 
з циркулярами 1868–1874 рр., їх було усунуто від завідування шкільною 
освітою [16], тобто, від безпосереднього впливу на зміст, методи, форми й 
організацію навчального процесу.  

Проте, земства відіграли велику роль в організації народної освіти 
Донеччини. Саме завдяки земській діяльності культурно-просвітницьке 
життя мало розвиток. Історичні документи свідчать, що розвиток освіти у 
другій половині ХІХ ст. знаходився в стані занепаду. Школи знаходилися на 
громадському утриманні і навчанню дітей майже не приділялася увага, бо 
коштів на це не було.  

Після набуття чинності земської реформи у 1864 р. почали відкриватися 
перші початкові школи. Для цих шкіл відводилися спеціальні приміщення, де 
були класна кімната й кімната вчителя. Меблі для закладів освіти закупалися 
земськими органами самоврядування [17]. У початкових школах за невелику 
плату викладалися письмо, читання, математика, спів, релігія й ремесла. У 
якості підручників використовувалися Біблія і Катехізис. Урок починався зі 
співу молитви. Єдиного навчального плану не існувало, тому кількість 
дисциплін залежала від майстерності вчителя [6, 220].  

Навчання в школах було обов’язковим для хлопчиків від 7 до 14 
років і для дівчаток – від 7 до 12 років. Навчальний рік розпочинався 
першого вересня й закінчувався першого травня. Діти навчалися п’ять днів 
на тиждень, а по суботах і неділях учителі разом із дітьми йшли до 
молитовних будинків, де після служби священнослужитель чи пастор 
викладали дітям уроки Біблії [18]. 
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Окрім питань щодо влаштування рівня життя громадян, земські 
збори й управи опікувалися розвитком народної освіти. Для ведення 
справи народної освіти в земствах мала місце система розподілу 
повноважень. Освітню справу в Катеринославській губернії організовували 
земські повітові органи зі своїми комісіями, постійні комісії народної 
освіти, земські управи, відділи народної освіти, які існували при управах, 
члени ради від земств, інші органи [7, 29]. 

19 липня 1864 було затверджено «Положення про початкові народні 
училища», де йшла мова про те, що початкові народні училища відтепер 
мають належать до елементарних шкіл усіх відомств, міських і сільських. Їх 
утримання має здійснюватися за рахунок казни, приватних осіб та 
товариств. 

У початкових школах передбачалися і проводилися уроки Закону 
Божого, читання «по книгах цивільного та церковного друку», церковний 
спів та письмо. Всі уроки велися тільки українською мовою.  

Час навчання в «Положенні» визначено не було. Здебільшого ж у 
міських і земських школах навчання тривало близько трьох років, а в 
церковних навіть два роки. Про вік учнів у «Положенні» не говорилося нічого. 

На навчання до народних училищ могли вступати діти всіх верств 
суспільства. Допускалося спільне навчання дівчат та хлопців. На розсуд осіб 
та відомств, які фінансували училища, навчання в початкових училищах 
могло бути як платним, так і безкоштовним. Здебільшого воно було 
безкоштовним [2, 244]. 

Учителями початкових народних училищ за «Положенням» 1864 р. 
могли бути тільки священики, дяки або ж світські особи. Примітним було 
те, що від осіб духовного стану не вимагали документів, які 
підтверджували б їх педагогічну освіту, моральність чи політичну 
благонадійність. Але світські особи допускалися до викладацької роботи 
лише при «отриманні особливого дозволу на звання вчителя чи вчительки 
від повітової училищної ради при поданні свідчення в гарній моральності і 
благонадійності від осіб, раді відомих» [2, 245]. 

Усі початкові народні училища були підпорядковані Міністерству 
народної освіти, окрім духовних початкових училищ, які перебували у 
віданні Синоду. 

Згідно з «Положенням» 1864 р., засновувалися повітові і губернські 
ради училищ, які керували навчально-виховною роботою шкіл. До складу 
таких училищних рад входили: представник від міністерства народної 
освіти (за призначенням попечителя навчального округу, зазвичай учитель 
гімназії або доглядач повітового училища), представник міського 
самоврядування, представник духовного відомства (священик, за 
призначенням архієрея), представник від повітового земства (обирався на 
повітових земських зборах), представник від міністерства внутрішніх справ 
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(за призначенням губернатора, зазвичай справник, тобто начальник 
повітової поліції). Голову повітового училища обирали з числа членів ради. 
Повітова училищна рада дозволяла відкриття, переведення і закриття шкіл, 
призначала і звільняла вчителів, керувала початковими школами [2, 246]. 

Царизм відводив земству скромну роль у розвиткові народної освіти, 
дозволяючи земствам відкривати з дозволу повітової училищної ради школи і 
утримувати їх у господарському відношенні. Але земству заборонялося 
вносити зміни до навчально-виховної роботи школи, якою опікувалися інспек-
тори народних училищ, посада яких була уведена в 1869 році. Можливості 
земства обмежувалася також в іншому плані: земствам дозволялося 
утримувати (фінансувати) тільки початкові школи, а середні – заборонялося.  

Попри існуючі обмеження, земства більшості губерній за перші 
десять років свого існування створили серйозну мережу початкових 
сільських шкіл, відкрившиїх понад 10 000. Передові земства намагалися 
організувати підготовку народних учителів у земських учительських 
школах, проводили різноманітні курси та з’їзди вчителів, де 
обговорювалися актуальні питання навчальної і просвітницької діяльності. 

Однак, слід зауважити, що земства брали на себе лише частину 
господарських витрат по школах, а основні витрати (з винайму приміщень 
для шкіл, споруда шкільних будинків, опалення, освітлення, оплата 
вчителям, сторожу) несли сільські громади. 

З усіх типів початкової освіти, що існували в той час, земські школи 
були кращими. Освітній рівень їх учителів був вищим, ніж інших учителів 
початкових шкіл, вони мали спеціальні будівлі, були краще забезпечені 
навчальними посібниками. Однак діяльність земств з народної освіти не 
виходила за своєю сутністю за межі буржуазного просвітництва [2, 247]. 

У 70–80-х рр. царський уряд почав усіляко гальмувати відкриття 
земських та міських шкіл і на противагу їм наполегливо насаджувати 
церковноприходські школи. Було посилено вплив духовенства на початкові 
школи та встановлено суворий урядовий нагляд за діяльністю вчителів, для 
чого з 1869 року були започатковані посади інспекторів, а з 1874 р. і 
директорів народних училищ.  

Паралельно з цим, реальні гімназії були ліквідовані або перетворені 
на класичні, тобто фактично дворянські школи. У 1871 було прийнято 
реакційний «Статут гімназій і прогімназій», що діяв (з деякими змінами) аж 
до Великої Жовтневої соціалістичної революції [2, 249]. 

З 1867 року Бахмутське повітове земство почало клопотати до уряду 
про дозвіл на відкриття чоловічої 4-класної прогімназії. Секретар 
міністерства народної освіти І. Д. Делянов дав згоду на відкриття за умови, 
що додаткові витрати візьме на себе земство [3]. Незабаром така гімназія 
почала працювати (1872 р.) у Бахмуті. Крім того, земство придбало 
будинок купця Єфрема Демидова для створення прогімназії [4]. Допомогу 
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на утримання Бахмутських міських навчальних закладів надавала 
регулярно земська управа повіту. У 1912 році земство допомогло гімназії 
ім. Марії Павлівни та гімназії ім. Катерини II, відстрочивши сплату боргу [5]. 

У 1872 році був підготовлений статут реальних училищ з 
професійним ухилом у старших класах. Ці училища призначалися для того, 
щоб дати підготовку обслуговуючому персоналу торгових і промислових 
підприємств. Старші класи реального училища ділилися на відділення: 
основне й комерційне, а в останньому класі були 3 відділення: механіко-
технічне, хіміко-технічне та загальноосвітнє [2, 251]. Пізніше, у 1888 році 
для підготовки кадрів були створені добре поставлені й обладнані середні 
технічні училища. Тоді механіко-технічні й хіміко-технічні відділення 
реальних училищ були ліквідовані, а реальні училища перетворені в 
загальноосвітню середню школу. 

У реальних училищах зміст освіти був більше наближеним до життя, 
ніж у гімназіях. Тому реальні училища користувалися співчуттям і 
підтримкою прогресивних сил суспільства. У реальних училищах не 
викладалися стародавні мови, були значно ширшими курси математики і 
фізики, викладалося природознавство, дві нові іноземні мови [2, 251]. 

Уперше питання про сприяння розповсюдженню ремісних навичок 
було поставлено Катеринославським губернським земством на зборах 
1869 р. [8], , які прийняли рішення про асигнування грошей повітовим 
земствам на відкриття ремісничих класів у школах. 

Губернські земські збори на IV сесії 28 жовтня 1869 р. постановили 
також, що в кожному повітовому місті у віданні повітової управи слід мати 
по одній ремісничій школі, утримання яких із губернського земського 
збору буде по 3000 руб. щорічно на кожен повіт. Це давало повітовим 
земствам право відкривати ремісничі училища в тих населених пунктах 
повітів, які будуть визнані найбільш для цього придатними [9, 56]. 

Діяльність початкових професійних закладів регламентувалася вида-
ними у 1888 р. «Основними положеннями про промислові училища (середні 
технічні, нижчі технічні, ремісничі училища, загальні промислові училища)», 
згідно з якими навчальні заклади поділялися на 3 групи: для підготовки ре-
місників, технічних працівників промисловості й сільського господарства [10]. 

Міністру народної освіти неодноразово доповідали, що місцевість 
Донбасу рясніє різноманітними мінеральними багатствами (сіль, кам’яне 
вугілля, кіновар, залізна, мідна, срібно-олов’яна руди). Багато копалень і 
заводів знаходяться під управлянням людей, які не отримали жодної 
наукової підготовки, що створює загрозу «життю самих копалень». Тому 
нагальною є потреба в розбудові системи підготовки технічних кадрів як 
середньої, так і нижчої ланки. Аналогічний лист-клопотання про відкриття 
училища В. І. Першин, О. І. Горяїнов, М. Р. Степанов направляли 13 березня 
1891 р. директору народних училищ Катеринославської губернії [11].  
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У 1894 р. Микола II дав розпорядження Міністерству фінансів, 
державного майна, народної освіти відкрити 7 середніх технічних, 15 
нижчих технічних і 17 ремісничих училищ по всій Російській імперії. На цей 
проект щорічно з державного бюджету виділялося понад 1 млн. рублів. За 
розпорядженням Міністра народної освіти графа І. Д. Делянова була 
утворена Особлива нарада при керівнику Відділу промислових училищ на 
чолі з таємним радником О. А. Аноповим [15]. Ця нарада вела журнал, до 
якого заносилися відомості стосовно відкриття училищ і з якого можна 
отримати уявлення про коло питань, віднесених до її компетентності: які 
мають будуватися училища (з цегли або дерева, одно- або двоповерхові), 
майстерні при них (які саме), де та скільки має бути розміщено клозетів 
тощо. Наприклад, у Бахмутській міській Думі наказано було «розпочати 
спорудження будівлі ремісничого училища весною (1895 р.), щоб відкрити 
до 1 липня 1896 року» [15], а Олександрійське жіноче училище було 
відкрито за ухвалою Бахмутської Думи від 5 жовтня 1880 р. 

«Положення про початкові народні училища» було розробленота 
затверджено у 1874 році. Воно стало значним гальмом у розвиткові 
початкової освіти та діяло без змін у дореволюційний період. За 
«Положенням» 1864 року головою повітової училищної ради став повітовий 
правитель дворянства, який обирався членами повітової училищної ради. У 
«Положенні» була низка змін реакційного характеру. Сенс цих змін полягав у 
тому, що початкові школи, які обслуговують головним чином селян, 
віддавалися під опіку дворянства. Посилювався нагляд духовенства за 
напрямом думок і поведінкою народних учителів і духом викладання в 
початкових школах. Інспекторам і дирекціям народних училищ була надана 
велика влада над школами і народними вчителями [2, 252]. 

Земство піклувалося про підвищення професійної кваліфікації вчителів, 
але робило це поспіхом. Від гарної професійної підготовки вчителів, їх 
загальнокультурного рівня завжди залежала якість навчально-виховного 
процесу в школі у будь-які часи. Важливим завданням земських установ у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. було створення системи початкової 
освіти [19, 75]. Від масової підготовки народних учителів, підняття рівня 
загальної освіти та фахової підготовки залежали якість навчання [20, 39], на 
чому слушно наголошує Л. А. Бадья. Разом із тим, рівень загальноосвітньої 
підготовки вчителів народних училищ у 70–80-х роках ХІХ ст. був низьким 
[21, 67]. Спеціальна педагогічна освіта була монополізована урядом, вищих 
навчальних закладів та курсів підвищення кваліфікації було вкрай 
недостатньо. Земства, громадські організації, приватні особи не мали права 
створювати постійно діючі навчальні заклади для підготовки вчителів [3, 82]. 

Попри це, земства усе ж таки знаходили можливість сприяти 
підвищенню кваліфікації викладачів. Починаючи з 1869 р., земськими 
управами організовувалися щомісячні вчительські конференції й обговорення 
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відкритих уроків. Під керівництвом учителів у навчальних закладах регулярно 
проводилися літературні вечори та музично-драматичні вистави. 

Земства також налагодили систему контролю за роботою 
національних початкових шкіл. З цією метою Маріупольське повітове 
земство призначило спеціального інспектора у справах земських шкіл – 
барона М. О. Корфа, який був організатором земських шкіл, автором 
численних підручників та методичних посібників. Власне кажучи, саме він 
створив школу нового типу – «дешеву» школу з одним учителем. 
Спеціально для неї був розроблений план занять, укладено низку 
навчальних і методичних посібників для вчителів, таких, як «Малютка», 
«Наш друг», «Пособие к языковой грамоте по звуковому методу». Усе це 
значною мірою сприяло зростанню кількості освіченої молоді, а відтак, і 
формуванню національної самосвідомості серед широких верств 
населення. М. О. Корф також започаткував новий тип недільних шкіл для 
закріплення знань колишніх учнів початкових шкіл. Нарешті, ним було 
укладено «Каталог народної бібліотеки», який використовувався 
земствами при влаштуванні народних бібліотек та читалень [22, 121]. 

Земство підтримувало також єврейську діаспору Донбасу. Так, у 
1870 р. Маріупольське повітове земство відкрило навчальний заклад для 
єврейських дітей – Талмуд Тора. Навчальний заклад призначався для 
бідних єврейських дітей, тому навчання тут було безкоштовним. Очолили 
школу представники Маріупольського єврейського товариства А. М. Оргуз 
та І. В. Расін. У школі викладалися: єврейська мова, російська грамота, 
Біблія й арифметика. Навчальний заклад розміщувався в будинку для 
молитов і в ньому кожного року навчалося близько 80 дітей. 
Маріупольське повітове земство надавало учням школи безкоштовний 
одяг і взуття [14, 14–15]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 
діяльності земств і освітніх реформ у контексті соціальної історії та 
промислової розбудови Донбасу свідчить, що вони були необхідною та 
корисною ланкою в системі початкової освіти. Завдяки ним була створена 
матеріальна база для подальшого розвитку освіти, оскільки земства виділяли 
як щорічні, так і одноразові асигнування на потреби освіти, що було одним із 
основних джерел існування навчальних закладів. Земські діячі брали активну 
участь у заснуванні та організації управління шкільною справою, що сприяло 
забезпеченню освітянських потреб селян, робітників, міщан, тим самим 
підвищуючи загальноосвітній і культурний рівень регіону. 
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РЕЗЮМЕ 
Ефимов Д. В. Земская реформа и её влияние на развитие народного 

образования Донбасса во второй половине XIX – начале XX ст. 
В статье рассматривается вклад земства в управление и организацию работы 

училищ, влияние земских реформ на развитие народного образования Донбасса (в конце 
XIX – начале ХХ в.). Освещаются вопросы налаживания самоуправлением системы 
контроля над работой национальных начальных школ, что способствовало 
значительному расширению учреждений народного образования и профессиональной 
подготовке учителей на территории Донецкого региона. 

Анализ деятельности земств и образовательных реформ в социальной 
истории и промышленном развитии Донбасса свидетельствует о необходимости и 
полезности звена в системе начального образования. Благодаря им была создана 
материальная база для дальнейшего развития образования. 

Ключевые слова: земство, местное самоуправление, уезд, народное 
образование, школа, Донбасс. 

SUMMARY 
Yefimov D. The reform of Zemstvo and its influence on the development of public 

education in the Donbas region in the second half of the 19th – early 20th centuries. 
The rapid development of society raised the problem of increasing the function of 

Zemstvo authorities. This increasing was revealed in the socio-cultural improving of regions. 
It is naturally that the society is based on the cultural and social experience. The society 
accumulated the historical experience of solving problems for centuries. The organization of 
education and educational activities always were the topical problems. 

The influence of Zemstvo policy on the development of public education in the Donbas 
region in the late 19th – early 20th centuries is studied in the article. 

Materials of local teachers, Zemstvo reports represent the article database. It 
describes the development of public education in the second half of the 19th – early 20th 
century. Sources from the funds of the State Archives of the Dnipropetrovsk, Kharkiv and 
Donetsk regions illuminate the life in Eastern Ukraine of the studied period. The article 
studies the contribution of Zemstvo in the management and organization of schools, the 
influence of reforms on the development of public education in Donetsk (in the late 19th – 
early 20th centuries). The article studies the establishing of the system for monitoring the 
work of primary vocational schools by the self-government. That contributed to a significant 
extension of public education and the teachers training institutions in the Donetsk region. It is 
proved that advanced Zemstvos tried to organize the training of national teachers in the local 
teachers’ schools, conducted various courses and congresses of teachers, where they 
discussed topical issues of educational and outreach activities. 

Analysis of Zemstvo activities and educational reforms in the social history and 
industrial development of Donbas demonstrates the necessity and usefulness of the system 
of primary education. Due to this, the material base for the further development of education 
was created. Zemstvo allocated annual and one-time appropriations for education. That was 
one of the main sources of income for schools. Zemstvo’s leaders actively participated in 
establishing and organizing the management of schools. Active participation contributed to 
the educational needs of peasants, workers, middle class and increased cultural and 
educational level of the region.  

Key words: district council, local government, county, public education, school, 
Donbas. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

У статті розглянуто окремі аспекти грамотного застосування відібраних  
пакетів прикладних математичних программ у процесі навчання вищої 
математики. Більш широке впровадження інформаційних технологій дозволить 
збагатити зміст і урізноманітнити форми та способи оволодіння новими темами; 
підвищить мотивацію учбово-творчої діяльності студентів на заняттях; дасть 
змогу студентам самостійно вивчати певні теми та отримати принципово нові 
знання для їх подальшого використання в практичній роботі.  

Ключові слова: інформаційно-комп’ютерні технології, математична освіта, 
вища математика, дистанційне навчання, комп’ютерне середовище, MathCAD, 
MathLab, Maple. 

 

Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти 
визначено: «Головне завдання вищої школи – професійна підготовка 
студентів, формування фахівців із вищою освітою, здатних до творчості, 
прийняття оптимальних рішень, таких, що володіють навичками 
самоосвіти й самовиховання, вміють узгоджувати свої дії з діями інших 
учасників спільної діяльності». 

Дисципліна «Вища математика» для студентів технічних вишів є з 
одного боку фундаментальною, формує наукове зображення світу, з іншого 
боку, – прикладною, оскільки є інструментом для розв’язування професійних 
задач. Така двоїстість є джерелом суперечок у відповіді на питання: чи є 
математика ціллю або інструментом навчання, що в свою чергу впливає на 
вибір методів навчання і на формування комплексу задач. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз досвіду науковців: 
М. І. Жалдака, В. І. Клочка, О. Е. Корнійчук, В. С. Круглик, Я. В. Крупського, 
Н. О. Побережної, С. А. Ракова, О. І. Скафи, Ю. В. Триуса та інших 
дослідників дозволив зробити висновок, що найбільш популярними 
програмними продуктами для навчання вищої математики у ВНЗ є GRAN, 
MathCAD, MathLab, Maple, Mathematica, STATISTICA; офісні додатки: 
Microsoft Office Word, Excel, Power Point. Автори вказують на необхідність 
пошуку ефективних шляхів організації навчально-виховного процесу, 
перегляду структури й ретельного відбору змісту математичної підготовки 
студентів. Незважаючи на значний обсяг досліджень у даному напрямі, 
окремої уваги потребують питання розробки і впровадження 
комп’ютерних технологій у процесі навчання математики у виші. 

Мета статті полягає в дослідженні можливостей, які надають засоби 
інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) і ефективності їх 
використання в процесі вивчення вищої математики в технічному ВНЗ.  
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Для досягнення цілей дослідження, перевірки гіпотези та вирішення 
поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: 
теоретичні: аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної 
літератури; аналіз навчальних програм, підручників, збірників задач, 
посібників із дисциплін математичного циклу; виявлення загальних 
закономірностей та вивчення типових підходів до розв’язання  
математичних і прикладних задач за допомогою сучасних програм  
комп’ютерної  математики. Порівняння ефективності різних чисельних 
алгоритмів розв’язання типових і нестандартних задач та вибір найбільш 
оптимальної методики розв’язання. Застосування методів дедукції 
(одержання загальних висновків на основі окремих фактів), аналізу 
значущих факторів, що необхідно враховувати при розв’язанні конкретних 
задач і синтезу (процесу об’єднання набутих раніше знань або понять). 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з уведенням нових освітніх 
стандартів, з одного боку, планується скоротити кількість аудиторних 
годин, з іншого боку, – удосконалити процес математичної підготовки. 
Студентів технічного вишу необхідно навчати не тільки за традиційними 
методиками. Це пов’язано з тим, що майбутні інженери та економісти, 
крім знань із своєї безпосередньої предметної області, мають володіти 
інформаційною культурою та практичними навичками застосування нових 
комп’ютерних технологій. 

Як зазначає О. М. Гудирева [1, с. 106], при викладанні й вивченні 
математики у вищому навчальному закладі не тільки можливо, а й 
доцільно використання комп’ютерних середовищ, а саме: 

- комп’ютерних середовищ, які входять у так званий офісний пакет 
Microsoft Office;  

- спеціально розроблених програмних продуктів, орієнтованих на 
застосування в навчальному процесі вищої школи; 

- інтегрованих математичних середовищ для науково-технічних 
розрахунків; 

- можливостей всесвітньої мережі Internet. 
На сучасному етапі Болонського процесу в технічних ВНЗ відбувається 

перерозподіл навчального навантаження на користь самостійної роботи 
студентів і таким чином скорочується кількість аудиторних годин на курс 
вищої математики, тому він є надзвичайно концентрованим з точки зору  
насиченості понять, ідей і методів і багато студентів-першокурсників не в 
змозі «переварити» його за відведений для цього час. 

Це пов’язано з багатьма причинами: 

 існуванням прогалин у шкільній математичній підготовці; 

 суттєвим підвищенням рівня абстрактності вузівського курсу 
математики порівняно зі шкільним; 
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 достатньо низькою мотивацією вивчення багатьох розділів 
вузівського курсу математики; 

 зростанням частки самостійної роботи й відсутністю навичок для її 
реалізації. 

Ці причини спонукають модернізації процесу навчання, і, у першу 
чергу, корекції математичних знань першокурсників у технічному ВНЗ, 
тому необхідно знаходити шляхи оптимізації навчального процесу. 

Таким засобом може бути системне впровадження нових 
інформаційних технологій, що в свою чергу потребує забезпечення студентів 
методичними та учбовими матеріалами нового типу, а саме – електронними 
курсами по відповідним розділам, використання в учбовому процесі 
комп’ютерних математичних систем (Maple, MatLab, MатнCAD, Mathematica) 
та впровадження дистанційного навчання, яке з кожним днем набуває 
ширшого застосування на різних рівнях освіти. Це пов’язано із тим, що 
дистанційне навчання як інноваційний освітній проект з використанням 
інформаційно-комп’ютерних технологій допомагає студентам реалізувати 
власні освітні цілі, спрямовані на розвиток особистості. 

Більш широке впровадження інформаційних технологій дозволить 
збагатити зміст і урізноманітнити форми та способи оволодіння новими 
темами; підвищить мотивацію навчально-творчої діяльності студентів на 
заняттях; дасть змогу студентам самостійно вивчати певні теми та 
отримати принципово нові знання для їх подальшого використання в 
практичній роботі. 

Полегшуючи рішення складних завдань, вони знімають 
психологічний бар’єр у вивченні математики і роблять цей процес цікавим 
і більш простим. Досвід показує, що на заняттях з математики доцільно 
використовувати одну з програм MathСАD, MatLab або Maple. 

Прикладом інтегрованих математичних середовищ для науково-
технічних розрахунків, які доцільно використовувати в навчальному 
процесі вищої школи, зокрема при викладанні вищої математики може 
бути середовище МаthСАD, тому саме йому віддають перевагу на 
механічних спеціальностях. Студенти старших курсів  роблять більшість 
своїх розрахунків саме в системі МаthСАD.  

Для роботи з MathCAD  достатньо елементарних навичок  роботи з 
Wіndows-додатками, тому доцільно впроваджувати це середовище, 
починаючи з першого курсу при вивченні таких тем, як  «Аналітична 
геометрія», «Лінійна алгебра», «Функції, послідовності і їх границі», 
«Дослідження функцій за допомогою похідної», «Інтегральне числення 
функцій однієї змінної», «Диференціальне та інтегральне числення функцій 
кількох змінних». 
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При цьому мова не йде про заміну традиційних занять вивченням 
математичного пакету, а про те, що при вдалому їх поєднанні можна 
отримати набагато кращий результат. 

Наприклад, вивчаючи тему «Границя функції в точці», ми можемо 

скористатися візуальним засобом навчання і на екрані продемонструвати 
означення границі «на мові   –  ».  

Або, наприклад, при знаходженні власних значень і власних векторів 
матриць студенти позбавляються від рутинної роботи, пов’язаної з 
громіздкими математичними обчисленнями, використовуючи пакет 
MatCAD. 

Програма MatLab достатньо проста і зручна в користуванні, тому вже 
з першого семестру ми знайомимо з нею студентів комп’ютерних 
спеціальностей. Вони без особливих зусиль оволодівають даним пакетом і 
охоче застосовують для перевірки результатів своїх розрахунків, побудови 
поверхонь другого порядку, тіл, обмежених поверхнями, кривих у 
полярній та параметричній системах координат тощо при розв’язанні 
більш складних задач.  

Наприклад, при вивченні теми «Кратні інтеграли» у студентів другого 
курсу виникають проблеми, що пов’язані з уявою поверхонь і визначенням 
меж інтегрування. 

У такій ситуації можна запропонувати побудову поверхонь за 
допомогою пакетів MAPLE або MatLab, що дасть змогу уявити дану фігуру. 

Наведемо приклад. 

Обчислити об’єм тіла, обмеженого даними поверхнями: 2 2 9x y  ; 
2 2 4x y  ; 210z x   ; 0z  , використовуючи пакет MAPLE. 

Розв’язок: Зобразивши спочатку окремо циліндричні поверхні, 
розглянемо тіло, що утворилося при їх перетині: 
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Так як фігура симетрична щодо осей Ох і Оy, то зобразимо чверть 

тіла, об’єм якого потрібно знайти: 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Перейдемо до циліндричної системи координат: 
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Однак, розглянуті програми не здатні вести контроль за 
послідовністю дій студента при розв’язанні, виявляти його слабкі місця, 
надавати докладні описи помилок. Без цього навчальна програма не 
спроможна замінити викладача. Контроль знань у подібних системах 
обмежується перевіркою кінцевої відповіді, без зазначення причини 
помилки на конкретному кроці рішення. Для роботи з подібними 
програмами користувач сам повинен добре знати методи і способи 
вирішення завдань.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, використання ІКТ при розв’язанні математичних завдань 
забезпечує керування процесом на всіх етапах розв’язання, можливість 
діалогової взаємодії, у ході якої можуть обговорюватися не лише 
правильність тих або інших дій, але й стратегія пошуку розв’язання, 
планування й оптимізація виконання студентами завдання в цілому. 
Ефективне використання інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) 
полегшують рішення складних завдань у процесі вивчення вищої 
математики в технічному ВНЗ, а також знімають психологічний бар’єр у 
вивченні математики і роблять цей процес цікавим і простішим. Такий 
підхід до навчання студентів дозволяє забезпечити 
конкурентоспроможність майбутнього фахівця.  
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РЕЗЮМЕ 
Казнадей С. П., Мурашковская В. П., Руновская Л. А. Использование 

компьютерных технологий в учебном процессе. 
В статье рассмотрены отдельные аспекты грамотного применения 

отобранных пакетов прикладных математических программ в процессе обучения 
высшей математике. Более широкое внедрение информационных технологий 
позволит обогатить содержание и разнообразить формы и способы овладения 
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новыми темами; повысит мотивацию учебно-творческой деятельности студентов 
на занятиях; позволит студентам самостоятельно изучать определенные темы и 
получить принципиально новые знания для их последующего использования в 
практической работе.  

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, 
математическое образование, высшая математика, дистанционное обучение, 
компьютерная среда, MathCAD, MathLab, Maple. 

SUMMARY 
Kaznadiy S., Murashcovska V., Runovska L. Usage of computer technologies in 

educational process. 
In connection with introduction of modern standards the process of mathematical 

training of students needs constant improvements. 
Use of information technologies in solving mathematical problems provides process 

control at all stages of the solution, the possibility of dialogue interaction, in which can be 
discussed not only the correctness of certain actions, but also finding solutions strategy, 
planning and optimization of performing tasks by students in general. 

Effective use of information technologies help to facilitate solutions to complex 
problems in the study of Mathematics at the Technical Universities, remove psychological 
barrier to study mathematics and make this process more interesting and easy. Distance 
education as an innovative educational project using of information technologies helps 
students realize their educational goals aimed at personality development. 

The widespread introduction of information technologies will permit to enrich the 
content and diversity forms and methods of acquisition of new topics, to increase the 
motivation of educational and creative activities of students during their studies. It will give a 
possibility for students to learn definite topics independently, get fundamentally new 
knowledge and use it in future practical work. 

In this article some aspects of competent use of applied mathematics programs in 
process of teaching of Mathematics are considered. 

The examples of use of programs MathCAD, MathLab, Maple presented in this article 
help to intensify educational process. This makes it possible to improve the competitive 
ability of future specialists.  

However, applications are not considered able to maintain control over the sequence 
of actions in dealing with the student, identify its weaknesses, and provide detailed 
descriptions of errors. Without this training program is unable to replace the teacher. Control 
of knowledge in such systems is limited to checking the final answer, no reason errors on a 
particular step solution. To work with similar programs the user himself should know the 
methods and ways of solving problems. 

Key words: informative-computerizes technologies, Mathematics, mathematical 
education, competitive ability, educational process, distance education, application program, 
MathCAD, MathLab, Maple. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

У статті визначено вплив інноваційної компетентності на процес фахової 
підготовки майбутніх учителів початкової школи, сутність понять «інноваційна 
компетентність учителя», «інноваційна педагогічна діяльність», «готовність до 
інноваційної педагогічної діяльності». Виокремлено етапи підготовки вчителя до 
інноваційної діяльності, закономірності процесу підготовки майбутнього вчителя-
початківця до інноваційної діяльності та принципи формування інноваційної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи. Матеріали статті 
можуть бути використані викладачами, студентами вищих навчальних закладів, 
працівниками освіти на курсах підвищення кваліфікації. Перспективи подальших 
наукових розвідок у напрямі дослідження вбачаємо в пошуці шляхів реалізації 
визначених закономірностей і принципів у сучасних педагогічних ВНЗ. 

Ключові слова: інноваційна компетентність учителя, інноваційна педагогічна 
діяльність, готовність до інноваційної педагогічної діяльності, майбутні вчителі 
початкової школи, етапи, закономірності, принципи інноваційної підготовки. 

 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів сучасної 
науково-методичної та навчально-методичної діяльності української вищої 
школи на її шляху до євроінтеграції та гармонізації національних і 
міжнародних освітніх стандартів у контексті Болонського процесу є 
розроблення, впровадження й удосконалення інноваційних методик 
підготовки спеціалістів на основі передового зарубіжного й вітчизняного 
досвіду [1, 18]. Орієнтація на світовий стандарт освіти в умовах приєднання 
української держави до Болонського процесу передбачає нові підходи до 
підготовки вчителів, зокрема й початкових класів і формування в них умінь, 
необхідних для творчої професійної діяльності. Творча праця професійних 
педагогів, що активізує інтелектуальні зусилля до пошуку нового, за 
сучасних умов набуває непересічної виховної й дидактичної цінності та 
посідає чільне місце в підготовці вихованців школи до життя в 
динамічному демократичному суспільстві. Особливо важливо забезпечити 
інноваційний характер педагогічної діяльності на початковому шкільному 
рівні, оскільки перші роки суспільного виховання й навчання дітей мають 
надзвичайно важливий вплив на подальший розвиток інтелекту, творчості, 
формування характеру, саморозвиток особистості тощо. У зв’язку з цим 
розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
інноваційної діяльності є вельми актуальною. 

Аналіз актуальних досліджень. Вагомими в дослідженні теоретико-
методологічних і технологічних засад формування інноваційної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи є результати 
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наукових пошуків Ш. Амонашвілі, Н. Бібік, О. Савченко, В. Сухомлинського 
та інших педагогів. Сучасні наукові підходи до висвітлення окремих 
аспектів професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів 
знайшли відображення у працях Л. Філатової, Ю. Шаповал, О. Шапран. 
Водночас, однією з причин хибної підготовки майбутніх учителів до 
інноваційної діяльності в сучасних педагогічних ВНЗ, на нашу думку, є 
недостатнє врахування закономірностей і принципів цього процесу. 

Однак питання інноваційної компетентності як складової частини 
професійної компетентності вчителів початкової школи висвітлено в 
наукових роботах недостатньо. Саме в цьому полягає актуальність нашого 
дослідження. 

Мета статті – визначити вплив інноваційної компетентності на процес 
фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Для вирішення поставленої мети ми використовували 
загальнонаукові методи: а) теоретичні: класифікація з метою вивчення та 
аналізу психолого-педагогічної літератури; порівняння, систематизація та 
узагальнення матеріалів з метою здійснення аналізу стану проблеми; б) 
емпіричні: цілеспрямоване та систематичне спостереження за навчальною 
діяльністю студентів педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди». 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна діяльність, через свою 
надзвичайну складність, потребує особливої уваги під час підготовки до неї 
майбутнього фахівця. Звернення до компетентнісного підходу зумовлено 
тим, що саме компетентність є найважливішим показником 
професіоналізму, готовності людини до тієї чи іншої діяльності. Безперечні 
переваги компетентнісного підходу вже визнано в освітніх системах 
економічно розвинутих країн через той факт, що саме наявність 
компетентностей дає можливість особистості, зокрема майбутнього 
фахівця, практично оперувати здобутими знаннями, застосовувати їх 
упродовж життя та професійної діяльності. 

Визначимо сутність поняття «інноваційна компетентність учителя». 
Сучасні вимоги початкової освіти вимагають інноваційних підходів до 
здійснення навчально-виховного процесу в початкових класах. У зв’язку з 
цим надзвичайно важливого значення набуває інноваційна педагогічна 
діяльність учителя, яка спрямована на оновлення системи освіти. 
І. Дичківська вважає, що «інноваційна педагогічна діяльність – заснована 
на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована 
педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-
виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання 
нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики» [3, 248]. 
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Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий 
особистісний стан, який передбачає наявність у майбутнього педагога 
мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння 
ефективними способами й засобами досягнення педагогічних цілей, 
здатності до творчості і рефлексії. Саме рефлексія (від лат. reflexio – 
звернення назад, відображення) – пізнання й аналіз педагогом та іншими 
учасниками навчально-виховного процесу інновацій, явищ власної 
свідомості й діяльності, тобто погляд на власну думку і дію ніби збоку 
(А. Хуторський) є необхідним компонентом інноваційної діяльності. 

Зауважимо, що рефлексивний учитель – це педагог, який думає, 
аналізує, проектує, моделює; це вчитель-дослідник. Цінність рефлексії в 
інноваційній діяльності полягає в тому, що вона провокує дію, орієнтована 
на неї, є соціально й особистісно спрямованою. 

Щодо послідовності підготовки вчителя до інноваційної діяльності 
виокремлюються такі етапи. 

Перший етап – розвиток творчої індивідуальності майбутнього 
педагога, формування у студентів здатності виявляти, формулювати, 
аналізувати й розв’язувати творчі педагогічні завдання, а також оволодіння 
загальною технологією творчого пошуку: самостійне перенесення раніше 
засвоєних знань у нову ситуацію, бачення проблеми у знайомій ситуації, 
нової функції об’єкта, визначення його структури, знаходження 
альтернативи вирішення, комбінування сформованих способів діяльності з 
новими в руслі окресленої проблеми, розвиток критичного мислення. 

Другий етап – оволодіння основами методології наукового пізнання, 
педагогічного дослідження, вступ до інноваційної практики. При цьому 
студенти ознайомлюються з соціально-науковими передумовами виник-
нення інноваційної педагогіки, її основними поняттями, творчо інтерпретують 
альтернативні підходи до організації навчально-виховного процесу в 
початковій школі, вивчають основні джерела розвитку альтернативної школи, 
характеризують різні типи інноваційних навчальних закладів тощо. 

Третій етап – освоєння технологій інноваційної діяльності: 
ознайомлення з методикою складання авторської програми, етапами 
експериментальної роботи в школі, залучення до створення авторської 
програми, аналіз та прогнозування подальшого розвитку нововведень, 
труднощів їх запровадження. 

Четвертий етап – практична робота на експериментальному 
майданчику щодо впровадження інновацій у педагогічний процес 
початкової школи, здійснення корекції, відслідковування результатів 
експерименту, самоаналіз професійної діяльності. Зауважимо, що саме на 
цьому етапі формується інноваційна позиція вчителя-початківця як система 
його поглядів і установок щодо нововведень. При цьому головним 
чинником інноваційної підготовки майбутнього вчителя початкових класів 
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є розвиток його індивідуального стилю діяльності, оскільки «присвоєння» 
нововведень відбувається на індивідуально-особистісному рівні [7, с. 3– 8]. 

Багато проблем, що постають перед учителями початкової школи, які 
працюють в інноваційному режимі, пов’язані з низькою інноваційною 
компетентністю. 

За визначенням І. Дичківської, «інноваційна компетентність педагога – 
це система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що 
забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у 
роботі з дітьми [3, с. 278]». Такий підхід, на нашу думку, зводить інноваційну 
компетентність учителя до репродуктивного рівня, обмежуючи творчий 
характер інноваційної професійної діяльності. 

Ми вважаємо, що інноваційна компетентність учителя – це система 
мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що 
забезпечує здійснення ним усіх етапів інноваційної професійної діяльності: 
від моделювання та прогнозування до впровадження нововведення. 

Порівняльний аналіз змісту понять «готовність до інноваційної 
професійної діяльності» та «інноваційна компетентність» дає підстави 
визнати їх спорідненість, певну тотожність, тому вважаємо правомірним 
визначити мету підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 
інноваційної діяльності: формування інноваційної компетентності фахівця. 

Беручи до уваги результати дослідження І. Гавриш [2], ми 
виокремили визначальні, на нашу думку, закономірності процесу 
підготовки майбутнього вчителя-початківця до інноваційної діяльності. 

Перша закономірність: ефективність підготовки студентів 
педагогічного ВНЗ до інноваційної діяльності визначається її 
спрямованістю на підготовку майбутніх учителів до розв’язання завдань 
модернізації системи початкової освіти України відповідно до 
цивілізаційних і національних тенденцій її розвитку. 

Цій закономірності відповідають принципи формаційного та 
цивілізаційного підходів у педагогічній освіті взагалі та в підготовці майбутніх 
учителів початкового навчання до інноваційної діяльності зокрема. 

Сутність формаційного підходу в педагогічній освіті полягає в 
розгляді економічних, політичних і соціокультурних детермінант як 
системоутворювальних чинників усіх процесів, що відбуваються в 
педагогічній освіті. За такого підходу конструювання процесу підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності 
здійснюється з урахуванням особливостей розвитку нашої країни на 
сучасному етапі, що зумовлено розбудовою в Україні незалежної правової 
держави з ринковою економікою. 

Друга закономірність: ефективність підготовки студентів 
педагогічного ВНЗ до інноваційної діяльності визначається повнотою 
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реалізації її змістових, функціональних і структурних зв’язків із іншими 
складниками професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. 

Цій закономірності відповідає принцип органічної єдності 
загального, особливого й індивідуального в підготовці майбутнього 
вчителя до інноваційної діяльності. Згідно з цим принципом підготовка 
майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності 
розглядається як цілісна система, що будується на єдності загального, 
особливого й індивідуального. 

Третя закономірність: ефективність підготовки студентів 
педагогічного ВНЗ визначається ступенем її відповідності об’єктивним 
закономірностям професійної підготовки фахівців. 

Цій закономірності відповідають принципи особистісно-діяльнісного 
підходу, до яких, за результатами наукових досліджень О. Пєхоти [4], 
О. Савченко [5] та ін., слід віднести принципи суб’єктності учасників 
навчально-виховного процесу, гуманізації та гуманітаризації педагогічної 
освіти, співпраці та співтворчості викладачів і студентів, індивідуалізації 
навчання, створення ситуації вибору та відповідальності, діагностичної 
основи здійснення фахової підготовки майбутнього вчителя. 

Діяльнісний підхід диктує такі важливі, щодо нашого дослідження, 
принципи, як: 1) принцип єдності свідомості та діяльності; 2) принцип 
поетапного освоєння діяльності; 3) принцип інтеріоризації-екстеріоризації. 

Згідно з першим принципом, саме діяльність обумовлює формування в 
людини всіх психічних процесів і свідомості, а вони, як регулятори діяльності, 
є умовою її подальшого вдосконалення. Залучення суб’єкта до діяльності 
приводить до об’єднання численних і різних за складністю компонентів у 
функціональну психологічну систему діяльності. При цьому під впливом 
вимог діяльності індивідуальні якості розвиваються, набуваючи рис 
оперативності та пристосованості до цих вимог. 

Досвід інноваційної професійно-педагогічної діяльності може бути 
засвоєний майбутнім учителем тільки за умов його участі в процесі 
створення й упровадження нововведень. 

Принцип поетапного освоєння професійної діяльності передбачає 
поетапне формування готовності до професійної діяльності відповідно до 
закономірностей її системогенезу, тобто процесу її становлення й розвитку. 

Принцип інтеріоризації-екстеріоризації характеризує механізм 
засвоєння особистістю суспільно-історичного досвіду, що дає можливість 
простежити засвоєння особистістю досвіду творчої діяльності. Зважаючи на 
сучасні дослідження (А. Ковальов, В. Сластьонін та ін.), у підготовці 
майбутнього вчителя до інноваційної діяльності доцільним є 
виокремлення таких чотирьох етапів: 1-й етап – копіювання, 2-й етап – 
творче наслідування, 3-й етап – наслідувальна творчість, 4-й етап – дійсна 
творчість [6, 68–69]. 
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Четверта закономірність: ефективність підготовки студентів 
педагогічного ВНЗ до інноваційної діяльності визначається ступенем її 
відповідності структурі та змісту інноваційної професійної діяльності вчителів. 

Означена закономірність зумовлює дотримання таких принципів, як: 
принцип відповідності змісту інноваційної підготовки майбутнього фахівця 
загальній структурі інноваційної педагогічної діяльності та принцип 
функціональної повноти змісту інноваційної освіти майбутніх учителів. 

Сутність принципу відповідності змісту інноваційної підготовки 
майбутнього фахівця загальній структурі інноваційної педагогічної 
діяльності полягає в тому, що підготовка майбутнього вчителя до означеної 
діяльності має бути цілісною, відображаючи у своєму логічному 
розгортанні зміст і структуру останньої. 

Реалізація цього принципу, як зазначає І. Гавриш, є можливою за 
умови його здійснення на основі знаково-контекстного підходу, сутність 
якого полягає в тому, що підготовка майбутнього вчителя до інноваційної 
професійної діяльності організовується так, щоб відтворити зміст і 
структуру останньої [2, 70]. 

Принцип функціональної повноти компонентів освіти є частковим 
випадком більш загального принципу функціональної повноти 
компонентів системи, згідно з яким будь-яка система, зокрема педагогічна, 
не може ефективно функціонувати або функціонувати взагалі, якщо набір її 
елементів не є функціонально повним. 

Отже, змістовий компонент будь-якої педагогічної системи має 
містити достатню кількість структурних елементів для досягнення всіх 
цілей її функціонування. 

П’ята закономірність: ефективність підготовки студентів 
педагогічного ВНЗ до інноваційної діяльності визначається ступенем 
відповідності його змісту, форм і методів рівню розвитку комплексу наук 
про людину та визначається ступенем інтеграції знань, що стосуються 
питань формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя. 

Ця закономірність зумовлює принципи науковості та діалектичного 
монізму. 

Принцип науковості є добре відомим загальнодидактичним 
принципом, тому зупинятися детально на розкритті його сутності не 
будемо, а звернемося відразу до принципу діалектичного монізму. За цим 
принципом є необхідною організація підготовки майбутнього вчителя до 
інноваційної діяльності на засадах інтернаукового підходу, тобто 
передбачається врахування основних положень філософії освіти, загальної 
інноватики, комплексу наук про творчість, загальної психології, загальної 
аксіології, педагогічного менеджменту тощо, що стосуються проблем 
педагогічної інноватики. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Успішність 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної 
діяльності залежить від правильно обраних методологічних підходів до 
розробки технології, її впровадження в педагогічну практику. В основу 
розв’язання проблеми формування інноваційної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи слід покласти філософські, психолого-
педагогічні ідеї та положення про взаємозв’язок і взаємозумовленість 
явищ і процесів навколишнього світу, про особистість як суб’єкта діяльності 
та взаємин, про системний підхід як загальний принцип науки, про 
компетентнісний підхід як провідний принцип професійної підготовки 
фахівців, а також наукові теорії про розвиток особистості в діяльності. 

Перспективи подальших наукових розвідок у напрямі дослідження 
вбачаємо в пошуці шляхів реалізації визначених закономірностей і 
принципів у сучасних педагогічних ВНЗ. 
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РЕЗЮМЕ 
Калюжка Н. С. Закономерности и принципы формирования инновационной 

компетентности будущих учителей начальной школы. 
В статье определено влияние инновационной компетентности на процесс 

профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы, сущность понятий 
«инновационная компетентность учителя», «инновационная педагогическая 
деятельность», «готовность к инновационной педагогической деятельности». 
Выделены этапы подготовки учителя к инновационной деятельности, законо-
мерности процесса подготовки будущего учителя начальной школы к инновационной 
деятельности и принципы формирования инновационной компетентности будущих 
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учителей начальной школы. Материалы статьи могут быть использованы 
преподавателями, студентами высших учебных заведений, работниками образования 
на курсах повышения квалификации. Перспективы дальнейших научных поисков в 
направлении исследования видим в поиске путей реализации определенных 
закономерностей и принципов в современных педагогических ВУЗах. 

Ключевые слова: инновационная компетентность учителя, инновационная 
педагогическая деятельность, готовность к инновационной педагогической 
деятельности, будущие учителя начальной школы, этапы, закономерности, 
принципы инновационной подготовки. 

SUMMARY 
Kalyuzhka N. Laws and principles of innovation competence of future primary school 

teachers. 
The article defines the effect of innovative competence on the process of professional 

training of future primary school teachers, the essence of the concepts «innovative 
competence of teachers», «innovative pedagogical activity», «readiness for innovative 
pedagogical activity».  

The author used following methods of research: general research methods: 
a) theoretical: classification with the purpose of studying and analysis of psychological and 
pedagogical literature; comparison, systematization and generalization of materials with the 
purpose of analysis of problems; b) empirical: focused and systematic observation of learning 
activity of students. 

Stages in the preparation of teachers for innovative activity, the patterns of the 
process of training future primary school teachers for innovative activity are characterized: 
efficiency of preparation of students of pedagogical higher education institutions to 
innovative activity is determined by its focus on the training of future teachers to the solution 
of the problems of modernization of the system of primary education of Ukraine according to 
national and civilizational trends of its development; the effectiveness of training of students 
of the pedagogical higher education institutions to innovative activity is determined by the 
completeness of the implementation of its substantial, structural and functional relations 
with other components of professional-pedagogical training of future teachers; efficiency of 
preparation of future teachers is determined by the degree of its conformity to objective laws 
of professional training; the effectiveness of training of students of pedagogical higher 
education institutions to innovative activity is determined by the extent of its compliance 
with the structure and content of innovative professional activity of teachers; the 
effectiveness of training of students of pedagogical higher education institutions to 
innovative activity is determined by the degree of conformity of its content, forms and 
methods to the level of development of the complex of Sciences about the person and is 
determined by the degree of integration of knowledge relating to the issues of formation of 
innovative competence of future teachers and principles of formation of innovative 
competence of future primary school teachers.  

The article can be used by teachers, students of higher education institutions, educators 
on courses. Prospects of further research in the area of research are seen in the search of ways of 
realization of certain laws and principles in modern pedagogical universities. 

Key words: innovative competence of a teacher, innovative teaching, commitment to 
innovative pedagogical practices, future teachers of primary school, stages, laws, principles 
innovative training. 
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ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ 

 

Стаття присвячена проблемі професійної спрямованості навчання вищої 
математики майбутніх інженерів-електромеханіків. У статті наведено типові 
професійно спрямовані електромеханічні задачі із зазначенням розділів вищої 
математики, вивчення яких сприятиме розв’язуванню таких задач. Наведено 
загальну структуру розв’язання професійно спрямованих задач з вищої математики 
для майбутніх інженерів-електромеханіків. Зазначається, що розширення змісту 
навчання вищої математики майбутнім інженерам-електромеханікам професійно 
спрямованими задачами відбувається за рахунок використання ІКТ, що надають 
можливість автоматизувати громіздкі одноманітні обчислення, вивільняючи тим 
самим навчальний час. Навчальні досягнення студентів перевіряються за допомогою 
виконання завдань з вищої математики. Завдання можуть бути спрямовані на різні 
цілі – від перевірки теоретичних знань і практичних навичок до перевірки 
сформованих компетентностей. У статті представлено систему завдань 
відповідно до класифікації навчальних цілей, запропонованої Б. Блумом. Відповідно до 
ОПП, ОКХ, типової програми навчальної дисципліни «Вища математика», сучасних 
засобів ІКТ та з урахуванням встановлених зв’язків між вищою математикою й 
дисциплінами професійної і практичної підготовки, виробничими функціями, 
типовими задачами діяльності, зміст навчання вищої математики представлений у 
робочій програмі навчальної дисципліни «Вища математика». 

 
Ключові слова: професійно спрямоване навчання вищої математики, 

майбутні інженери-електромеханіки, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), 
робоча навчальна програма, виробничі функції, типові задачі діяльності. 

 

Постановка проблеми. Перехід від традиційного енергоємного 
виробництва до інноваційного виробництва на основі нових матеріалів і 
технологій потребує якісно нового рівня підготовки фахівців з інженерії, 
зокрема – з електромеханічної інженерії, що знаходиться на стику 
механічної, електричної та електронної інженерій, об’єднаних 
використанням ІКТ. Тому потреба в професійно компетентних фахівцях 
даної галузі є досить великою. Основою професійної компетентності 
інженера є якісна математична підготовка. 

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти математичної підготовки 
студентів ВНЗ розглядались у дослідженнях З. В. Бондаренко, К. В. Власенко, 
М. І. Жалдака, В. І. Клочка, Т. В. Крилової, Я. В. Крупського, С. А. Ракова, 
Н. В. Рашевської, О. І. Скафи, О. В. Співаковського та інших науковців, які 
обґрунтували вибір провідного напряму модернізації методичних систем 
навчання вищої математики майбутніх інженерів – проектування 
комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математичних 
дисциплін в умовах застосування комбінованих форм організації навчання, 
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використання ІКТ і мобільних засобів у навчанні, поглиблення професійної 
спрямованості навчання та міжпредметної інтеграції. 

Мета статті. Метою статті є визначення шляхів підвищення якості мате-
матичної підготовки майбутніх інженерів-електромеханіків, розробка сис-
теми професійно спрямованих задач, розробка робочої навчальної програми. 

Методи дослідження. Дослідження виконано в Державному 
вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет» 
відповідно до плану роботи спільної науково-дослідної лабораторії з 
питань використання хмарних технологій в освіті ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» та Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України. Під час дослідження використовувалися такі 
методи: аналіз теоретичних джерел з проблем дослідження, вивчення й 
узагальнення передового досвіду визначення шляхів підвищення якості 
математичної підготовки майбутніх інженерів. 

Виклад основного матеріалу. Одним із шляхів підвищення якості 
математичної підготовки майбутніх інженерів-електромеханіків є 
проектування змісту навчання вищої математики за рахунок застосування в 
навчанні професійно спрямованих задач. 

Відповідно до аналізу навчальних програм дисциплін професійної та 
практичної підготовки майбутніх інженерів-електромеханіків розроблено 
систему професійно спрямованих задач з вищої математики (табл. 1), 
загальна структура розв’язання яких представлена у таблиці 2. 

 
Таблиця 1 

Система професійно спрямованих задач з вищої математики для 
майбутніх інженерів-електромеханіків 

Розділ вищої 
математики 

Типова професійно спрямована задача 

Основи лінійної та 
векторної алгебри. 
Аналітична 
геометрія 

1. Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь, складену на 
основі законів Кірхгофа  

2. Виконати дії над векторами примітивних трансляцій в оберненій 
решітці, які виражаються через вектори в решітці Бравє заданими 
формулами 

3. Записати рівняння перерізу електричного проводу як кривої 
другого порядку 

Вступ до 
математичного 
аналізу 

1. Швидкість охолодження тіла пропорційна різниці температур тіла 
та оточуючого середовища. Записати залежність температури тіла 
від часу 

2. Задано тангенс кута діелектричних втрат. Знайти точки 
екстремуму та визначити характер екстремуму в кожній з них 

Функції багатьох 
змінних. Функція 
комплексної 
змінної 

1. Повна енергія решітки циліндричного магнітного домену вира-
жається певною залежністю від швидкості домену та величини, обер-
неної до часу згасання сигналу. Знайти частинні похідні заданої функції 

2. Знайти модуль та аргумент струму, що проходить у ланцюзі 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

280 

Розділ вищої 
математики 

Типова професійно спрямована задача 

3. Для заданої схеми записати вираз для обчислення комплексного 
опору електричного ланцюга 

Невизначений 
інтеграл 

1. Записати вираз для повного заряду пластини, заданої кривими, 
що її обмежують 

2. Знайти залежність, якою задається сила, з якою певна маса 
притягує точкову масу 

Визначений 
інтеграл 

1. Знайти моменти інерції однорідних дуг 

2. Знайти амплітудно-частотний спектр періодичної функції, що 
описує послідовність імпульсів сталого струму з заданою 
амплітудою 

3. На плоскій пластині, обмеженій кривими, розподілено 
електричний заряд з поверхневою щільністю. Знайти повний заряд 
пластини 

Диференціальні 
рівняння 

1. Сила струму в ланцюзі задається диференціальним рівнянням 
першого порядку. Знайти силу струму в певний момент часу 

2. Контур підключено до джерела струму. Знайти струм, що 
встановився, та перехідний струм при ввімкненні рубильника 

3. Знайти фазову траєкторію автономної динамічної системи, що 
задається системою диференціальних рівнянь 

Випадкові події. 
Випадкові 
величини. 
Математична 
статистика 

1. Знайти ймовірність того, що з m електропристроїв протягом 
обмеженого часу вийде з ладу n пристроїв 

2. Скласти закон розподілу випадкової величини – кількості 
працюючих електричних блоків у технічному пристрої 

3. Побудувати гістограму використання електричної енергії різними 
споживачами протягом певного часу 

Ряди 
1. Застосовуючи ряди, розв’язати диференціальне рівняння, що 
описує струм у ланцюзі 

Таблиця 2 
Загальна структура розв’язання професійно спрямованих задач з вищої 

математики для майбутніх інженерів-електромеханіків 
Етапи розв’язання професійно 

спрямованої задачі 
Практична діяльність 

– виділення проблеми (текстове 
формулювання задачі) 

– розпізнавання ситуації, формулювання цілей 
дослідження шляхів вирішення проблеми 

– опис задачі мовою математики 
(складання математичної моделі) 

– уведення необхідних позначень; 
– формування гіпотез про можливі причини 
розбіжності гіпотетичного і реального результатів; 
– переведення задачі на математичну мову 

– вибір методу (методів) 
розв’язування задачі 
(дослідження моделі) 

– розробка методики розв’язування задачі; 
– вибір з множини методів розв’язування задачі 
необхідного, з використанням деяких (заданих або 
обраних самостійно) критеріїв оптимальності 

– розв’язування задачі 
(обчислювальний експеримент) 

– вибір засобів ІКТ для розв’язування задачі; 
– безпосереднє розв’язування задачі у МНС з ВМ 

– формулювання відповіді 
(висновків за результатами 

– подання результатів роботи у зручній для 
сприйняття формі; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

281 

Етапи розв’язання професійно 
спрямованої задачі 

Практична діяльність 

обчислювального експерименту) – інтерпретація отриманих результатів у термінах 
розв’язуваної професійно спрямованої задачі 

– перевірка відповіді (перевірка 
моделі на адекватність) 

– аналіз отриманих результатів і прогнозування їх 
зміни при зміні початкових умов задачі або деяких її 
параметрів 

 

Слід зазначити, що розширення змісту навчання вищої математики 
майбутніх інженерів-електромеханіків професійно спрямованими 
задачами відбувається за рахунок використання ІКТ, що надають 
можливість автоматизувати громіздкі одноманітні обчислення, 
вивільняючи тим самим навчальний час. 

Навчальні досягнення студентів перевіряються за допомогою 
виконання завдань з вищої математики. Завдання можуть бути спрямовані 
на різні цілі – від перевірки теоретичних знань та практичних навичок до 
перевірки сформованих компетентностей. У таблиці 3 представлено 
систему завдань відповідно до класифікації навчальних цілей, 
запропонованої Б. Блумом [1]. 

Таблиця 3 
Приклади завдань з вищої математики, розроблених відповідно до 

навчальних цілей (за Б. Блумом) 
Категорія навчальних цілей Приклади завдань з вищої математики 

Знання (запам’ятовування та 
відтворення вивченого матеріалу – від 
конкретних фактів до цілісної теорії) – 
студент відтворює терміни, конкретні 
факти, методи та процедури, основні 
поняття, правила і принципи 

– дайте визначення поняття «диференціальне 
рівняння»; 
– запишіть у загальному вигляді лінійне 
однорідне диференціальне рівняння другого 
порядку; 
– запишіть формули розв’язків лінійного 
однорідного диференціального рівняння 
залежно від коренів характеристичного 
рівняння 

Розуміння (перетворення матеріалу з 
однієї форми вираження в іншу, 
інтерпретація матеріалу, припущення про 
подальший хід явищ, подій) – студент 
пояснює факти, правила, принципи; 
перетворює словесний матеріал у 
математичні вирази; описує наслідки, що 
випливають з наявних даних 

– пояснити умови існування розв’язку системи 
лінійних алгебраїчних рівнянь; 
– за заданим рисунком записати формулу для 
знаходження площі криволінійної трапеції; 
– пояснити, як пройде крива розв’язку 
диференціального рівняння, якщо змінити 
початкові умови 

Застосування (вміння використовувати 
вивчений матеріал у конкретних умовах 
і нових ситуаціях) – студент застосовує 
закони, теорії в конкретних практичних 
ситуаціях; використовує поняття і 
принципи в нових ситуаціях 

– використовуючи поняття оберненої матриці, 
розв’язати систему лінійних алгебраїчних 
рівнянь матричним методом; 
– використовуючи розкладання функції в ряд, 
обчислити визначений інтеграл 
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Категорія навчальних цілей Приклади завдань з вищої математики 

Аналіз (уміння розбити матеріал на 
складові) – студент виокремлює частини 
цілого; виявляє взаємозв’язки між ними; 
визначає принципи організації цілого; 
бачить помилки в логіці міркування; 
виявляє відмінності між фактами й 
наслідками; оцінює значимість даних 

– знайти розв’язок неоднорідного 
диференціального рівняння другого порядку 
зі спеціальною правою частиною; 
– знайти помилку в доведенні; 
– оцінити значимість одержаних у результаті 
екперименту результатів 

Синтез (уміння комбінувати елементи, 
щоб отримати ціле, що має елементи 
новизни) – студент пропонує план 
проведення експерименту або інших дій; 
складає алгоритм розв’язування задачі 

– розв’язати задачу Коші для 
диференціального рівняння, що описує 
затухаючі коливання; 
– визначити за допомогою регресійного 
аналізу лінію витрат електроенергії, якщо 
відомо, що між випадковими величинами 
встановлено стохастичну відповідність 

Оцінка (вміння оцінювати значення того 
чи іншого матеріалу) – студент оцінює 
відповідність висновків наявним даним; 
оцінює значимість того чи іншого 
продукту діяльності 

– оцінити розв’язок системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь у відповідності до умови 
(задача, у якій невідомими є кількість 
продукції, що не можуть бути від’ємними чи 
дробовими числами) 

 
Відповідно до ОПП, ОКХ, типової програми навчальної дисципліни 

«Вища математика», сучасних засобів ІКТ та з урахуванням установлених 
зв’язків між вищою математикою та дисциплінами професійної і 
практичної підготовки, виробничими функціями, типовими задачами 
діяльності, зміст навчання вищої математики для майбутніх інженерів-
електромеханіків представлений у робочій програмі навчальної 
дисципліни «Вища математика». 

Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» 
розроблена за напрямом підготовки 6.050702 Електромеханіка та 
складається з таких основних елементів: 

– пояснювальна записка, що включає в себе визначені цілі, завдання, 
міждисциплінарні зв’язки та перелік основних форм організації навчання 
дисципліни й контролю знань; 

– тематичний план дисципліни, у якому відображені основні розділи, 
що вивчаються; 

– зміст навчальної дисципліни – перелік тем кожного розділу; 
– перелік рекомендованої літератури. 
Відповідно до виробничих функцій: загальною метою вивчення 

дисципліни «Вища математика» бакалаврами електромеханіки є оволодіння 
студентами необхідним математичним апаратом та основними методами 
математичного моделювання, що надають можливість досліджувати процеси 
й явища при пошуку розв’язків професійно спрямованих задач. 

Частково-дидактичною метою вивчення дисципліни «Вища 
математика» майбутніми інженерами-електромеханіками є розвиток 
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предметних математичних компетентностей студентів на основі принципів 
фундаментальності, професійної спрямованості та ІКТ-зорієнтованості. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 
– елементи теорії моделей, числових систем, теорії множин, границь 

та функцій, лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії; 
– основи диференціального числення; 
– основи інтегрального числення; 
– основи теорії звичайних диференціальних рівнянь; 
– основи теорії ймовірностей та математичної статистики; 
– основи теорії рядів. 
 уміти: 
– досліджувати та розв’язувати системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь; 
– досліджувати функції однієї та багатьох змінних за допомогою 

методів диференціального числення; 
– використовувати алгебраїчні методи для дослідження 

геометричних об’єктів; 
– розв’язувати професійно спрямовані задачі засобами 

диференціального та інтегрального числення; 
– будувати математичні моделі об’єктів, процесів та систем різної 

природи, використовуючи різні способи їх задання; 
– описувати та досліджувати математичні моделі засобами 

диференціального числення; 
– застосовувати методи теорії ймовірностей та математичної 

статистики для розв’язування професійно спрямованих задач; 
– застосовувати основи теорії рядів для розв’язування професійно 

спрямованих задач. 
– описувати та досліджувати електромеханічні системи за 

допомогою диференціальних рівнянь та їх систем; 
– добирати та використовувати засоби ІКТ, необхідні для проведення 

навчальних математичних досліджень і подання їх результатів. 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Навчальна 

дисципліна є основою для вивчення багатьох природничо-наукових та 
технічних дисциплін. Сформовані компетентності використовуються при 
вивченні таких дисциплін, як фізика, теорія автоматичного управління, 
електротехніка тощо. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 
проблеми. Продовження наукового пошуку за даною проблематикою 
доцільно в таких напрямах: розробка теоретико-методичних засад 
забезпечення професійного спрямування навчання математичних 
дисциплін студентів технічних університетів. 
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РЕЗЮМЕ 
Кислова М. А. Профессиональная направленность обучения высшей математике 

будущих инженеров-электромехаников.  
Статья посвящена проблеме профессиональной направленности обучения 

высшей математике будущих инженеров-электромехаников. В статье приведены 
типичные профессионально направленные электромеханические задачи с указанием 
разделов высшей математике, изучение которых будет способствовать решению 
таких задач. Приведена общая структура решения профессионально направленных 
задач по высшей математике для будущих инженеров-электромехаников. 
Отмечается, что расширение содержания обучения высшей математике будущих 
инженеров-электромехаников профессионально направленными задачами происходит 
за счет использования ИКТ, предоставляющих возможность автоматизировать 
громоздкие одинаковые вычисления, высвобождая тем самым учебное время. Учебные 
достижения студентов проверяются посредством выполнения задач по высшей 
математике. Задачи могут быть направлены на различные цели – от проверки 
теоретических знаний и практических навыков к проверке сформированных 
компетенций. В статье представлена система заданий в соответствии с 
классификацией учебных целей, предложенной Б. Блумом. Согласно ОПП, ОКХ, типовой 
программы учебной дисциплины «Высшая математика», современных средств ИКТ и с 
учетом установленных связей между высшей математикой и дисциплинами 
профессиональной и практической подготовки, производственными функциями, 
типичными задачами деятельности, содержание обучения высшей математике 
представлен в рабочей программе учебной дисциплины «Высшая математика». 

Ключевые слова: профессионально направленное обучение высшей 
математике, будущие инженеры-электромеханики, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), рабочая учебная программа, 
производственные функции, типичные задачи деятельности. 

SUMMARY 
Kislova M. Professional orientation of future engineers-electricians’ higher 

mathematics training. 
The article deals with the problem of professional orientation of future engineers-

electricians’ higher mathematics training. The article describes typical tasks of professionally 
designed electromechanical indicating sections of higher mathematics, the study of which 
will contribute to solving these problems. An overall structure of professionally designed 
solutions of problems on higher mathematics for future engineers and electrical engineers is 
characterized. It is noted that the expansion of higher mathematics learning content for 
future engineers and electrical engineers with professionally directed tasks takes place 
through the use of ICT that enable to automate repetitive cumbersome calculations, thereby 
releasing the learning time. Educational achievements of students are tested by means of the 
tasks of higher mathematics. Tasks can be directed at different purposes – from testing 
theoretical knowledge and practical skills to existing competences.  

In the article the system tasks in accordance with the classification of learning 
objectives proposed by B. Bloom are highlighted. According to AFP, EQC, model program of 
the discipline «Higher Mathematics» of modern ICT and considering the established links 
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between higher math disciplines and professional and practical training, production 
functions, typical tasks, training content of higher mathematics is presented in the work 
program of the discipline «Higher Mathematics». 

It is concluded that academic discipline “Higher Mathematics” is the basis for the 
study of many science and engineering disciplines. Formed competencies are used at 
studying such disciplines, as physics, control theory, electrical engineering, and the like. 

The research does not exhaust all the aspects of the research problem. The 
continuation of research on this subject is useful in the following directions: development of 
theoretical and methodological bases of professional orientation of teaching mathematics 
the students of technical universities. 

Key words: professionally directed higher mathematics training, future engineer-
electrician, information and communication technologies (ICT), curriculum, production 
functions, typical tasks. 
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ПРОЯВ РИС ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ХОДІ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 
 

У статті зроблено акцент на тому, що у процесі підготовки студентів 
важливо не лише розвивати їх творче мислення, але й формувати в майбутнього 
вчителя математики готовність до розвитку творчого мислення школярів. 
Проаналізовано результати опитування студентів щодо особливостей проявів рис 
творчого мислення у процесі навчання математичних дисциплін. Це дозволило 
виокремити фактори, які стимулюють студентів – майбутніх учителів 
математики до розкриття власного творчого потенціалу у процесі навчання 
дисциплін математичного циклу, зокрема й елементарної математики, а також 
виявити можливі шляхи, що сприяють розвиткові їх творчого мислення.  

Ключові слова: творче мислення, педагогічний експеримент, майбутній 
учитель математики, анкетування, дисципліни математичного циклу, 
елементарна математика. 

 

Постановка проблеми. В епоху модернізації освіти та інтеграції 
України до європейсько освітнього простору виникає нагальна потреба в 
створенні умов для розвитку креативного потенціалу кожної людини, 
зокрема її творчого мислення. У Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року серед основних завдань суттєвими є такі: 
«…формування соціально і фізично зрілої творчої особистості, громадянина 
України; створення оптимальних умов для професійного вдосконалення та 
творчості з метою забезпечення якісної освіти» [1]. 

Для вчителя математики особливо важливим є формування 
готовності до творчої діяльності в ході навчання математики як однієї з 
умов його спроможності розвивати творче мислення своїх учнів. Зокрема, 
у дослідженнях В. О. Моляко [2, c. 34] цей аспект розглядається як 
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особливості психологічної готовності до творчої праці, що, на думку автора, 
відіграє вирішальну роль у формуванні професіонала. Звичайно, 
цілеспрямований розвиток творчого мислення майбутнього фахівця, у 
тому числі й учителя математики, можливий лише після діагностики 
проявів творчого потенціалу особистості. Саме тому актуальним є 
розроблення нових підходів, що мають відображатися в методичній 
системі навчання елементарної математики студентів педагогічних 
університетів. Головна ідея нашого дослідження: методична система 
має бути спрямована як на розвиток творчого мислення студентів – 
майбутніх учителів математики, так і на формування їх готовності 
до розвитку творчого мислення учнів. 

Аналіз актуальних досліджень. Розробкою методів діагностики 
особливостей прояву творчого потенціалу спочатку стали займатися 
психологи. Дослідженням творчого потенціалу особистості присвячені роботи 
психологів О. О. Бєляєвої, І. О. Верченко, О. В. Диси, О. В. Каганкевич, 
О. В. Коточигової, І. Г. Кочеткова, Н. В. Курлянової, А. В. Лейбіної, 
Л. А. Мойсеєнко, Т. В. Огородової, І. М. Поклад, Н. Г. Попрядухіної, 
О. Ю. Русакової, І. М. Татарінової, Т. М. Третяк, Н. І. Чернецької та інших. 
Психодіагностику обдарованості досліджували Д. Б. Богоявленська, 
Ю. З. Гільбух, В. В. Заворін, О. В. Зазимко, Н. А. Карпенко, Є. Б. Кац, 
Д. К. Корольов, І. Й. Любовецька, А. М. Матюшкін, В. О. Моляко [4], 
О. О. Музика, Б. М. Теплов, І. В. Ушакова, Л. Г. Чорна, В. Д. Шадріков та інші. 

Питанням діагностики компонентів та рівнів розвитку творчого 
мислення у процесі навчання математики присвячені дослідження 
Т. М. Альошиної, В. А. Крутецького, Т. М. Кочетової, Л. Й. Скалич, 
О. С. Чашечникової [3] та інших. У роботах Т. І. Арінбекова, В. Ахрулоєва, 
Є. В. Володіної, В. В. Вороб’єва, Н. В. Горбачової, Е. Е. Жумаєва, 
І. В. Калашнікова, Д. М. Мамедярова, С. В. Музиченко, О. А. Смалько, 
І. Б. Шмигирилової розглянуто методичні особливості навчання математики 
учнів та студентів, спрямовані на формування їх творчого мислення.  

Мета нашої статті – проаналізувати результати проведеного 
опитування студентів щодо особливості проявів рис творчого мислення у 
процесі навчання математичних дисциплін. 

У ході проведення дослідження серед методів науково-педагогічних 
досліджень було обрано аналіз психолого-педагогічної та методичної 
літератури в контексті дослідження; опитування, анкетування, 
педагогічний експеримент. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічний експеримент з проблеми 
дослідження проводиться з 2011 року. 

Перший етап констатувального експерименту (2011–2012 рр.) було 
проведено на базі фізико-математичного факультету Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Сум ДПУ) у 
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процесі викладання курсів «Вибрані питання елементарної математики», 
«Елементарна математика» для студентів – майбутніх учителів 
математики. Аналіз результатів виконання письмових робіт 
продемонстрував, що студенти не завжди охоче розв’язують нестандартні 
завдання з математики, які потребують творчого підходу, надаючи 
перевагу «стандартним» завданням, які розв’язуються за алгоритмом (за 
результатами опитування таких студентів було близько 75 %). 

Діагностичний етап констатувального експерименту (2013–2014 рр.) 
було проведено на базі фізико-математичного факультету Сум ДПУ та 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (ЧНУ). 
Крім того, у межах спільного Міжнародного україно-американського проект-
ту«Розвиток інтелектуальних умінь та творчого мислення учнів та студентів у 
процесі навчання математики» нами (О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник) за 
сприянням методиста математики Сумського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти Т. В. Свєтлової було проведене анкетування 
учнів та вчителів на базі шкіл м. Суми та Сумської області. Однією з цілей 
проекту було виявлення можливостей здійснення ефективної позакласної 
роботи з математики з метою розвитку творчих здібностей школярів.  

Паралельно з цим дослідженням було проведено опитування 
студентів педагогічних університетів. Анкети, що використовувалася, є 
авторськими. Питання першої анкети були розраховані на студентів 
старших курсів, які вивчали (вивчають) курс елементарної математики та 
проходили педагогічну практику в школі (окремі проміжні результати 
опитування студентів опубліковано в [6; 7; 8]. З метою виявлення 
особливостей прояву творчого мислення у процесі навчання 
фундаментальних математичних дисциплін, додатково для студентів 
молодших курсів нами була запропонована додаткова анкета (деякі 
результати анкетування студентів-першокурсників представлені в [5]). 
Складені анкети взаємодоповнюють одна одну. 

Перший варіант авторської анкети, як виявилося, зацікавив 
користувачів, і ми виявили її на наступних Інтернет ресурсах: 
http://ffre.ru/rnaatyyfsrnaotrotr.html, http://tfolio.ru/item/TbTQ, 
http://fastform.ru/shkolniku/anketadlyastudentiv-4/. 

Зважаючи на це, ми вдосконалили авторську анкету, запитання 
розбили на блоки, зробили диференційованою.  

Проаналізуємо зміст анкети відповідно до блоків. Перші два блоки 
запитань розраховані на студентів усіх спеціальностей, що вивчають 
математичні дисципліни у вищому навчальному закладі.  

У першому блоці містяться запитання щодо виявлення того, чи брали 
студенти участь у позакласній роботі з математики, чи розв’язували творчі 
завдання, коли були учнями, чи мають навички самостійної діяльності з 
математики тощо. Більшість запитань цього блоку залишилися з 
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попередніх анкет, лише деякі запитання та варіанти відповідей 
удосконалювалися (доповнення виділено курсивом). 

1. У якій школі Ви навчалися? 
А) міській школі; 
Б) сільській школі. 
2. У класі якого профілю Ви 

навчалися?________________________________ . 
3. Як Ви вважаєте, рівень Ваших знань з математики у школі був: 
А) Високий; 
Б) Вище середнього; 
В) Середній; 
Г) Нижче середнього; 
Д) Низький. 
4. Чи зверталися до Вас однокласники з проханням пояснити 

розв’язання якого-небудь завдання з математики? 
А) Так; 
Б) Ні. 
5. Як Ви вважаєте, чи змогли б Ви, коли були учнем, самостійно 

за шкільним підручником з математики вивчити матеріал? 
А) Так, тому що ____________________________________________; 
Б) Ні, тому що ______________________________________________.  
6. Чи користувалися Ви готовими «розв’язниками» до підручників з 

математики (так званими ГДЗ)? 
А) Так, тому що______________________________________________; 
Б) Ні, тому що_______________________________________________. 
7. Чи працювали Ви з репетитором з математики? Якщо «так», то 

починаючи з якого класу? 
А) Так, починаючи з ______класу; 
Б) Так, але несистематично; 
В) Ні, тому що не було можливості; 
Г) Ні, мені це не потрібно; 
8. Чи допомагали Вам батьки виконувати завдання з математики? 
А) Так;  
Б) Ні, вони вважають, що я маю працювати самостійно; 
В) Ні, тому що в них не було часу; 
Г) Ні, тому що в старшій школі вони не могли допомогти мені з 

математики; 
Д) Ні, тому що в цьому не було необхідності. 
9. Чи брали Ви, навчаючись у школі, участь у: 
А) конкурсі «Кенгуру»; 
Б) конкурсі «Золотий ключик»; 
В) математичних олімпіадах:         – шкільній;          – міській; 
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– обласній;          – всеукраїнській. 
Г) роботі математичного гуртка; 
Д) роботі факультативу; 
Е) турнірах (математичних боях); 
Є) конкурсі наукових робіт МАН; 
Ж) інше ____________________________________________________; 
З) не брав участь в жодному з них. 
За результатами анкетування виявилося, що близько 90 % студентів під 

час навчання у школі брали участь у різних математичних змаганнях: у 
Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (75 %); у математичній 
олімпіаді (на шкільному етапі – 61 %, на міському етапі – 31 %, на обласному 
етапі – 8 %, а на всеукраїнському етапі лише 1 студент з опитаних); 22 % 
відвідували математичний гурток і 27 % – факультатив з математики; 20 % 
опитаних студентів брали участь у турнірах (математичних боях); але лише 
3 % готували наукову роботу до захисту в МАН (Мала академія наук).  

Більшість студентів мають навички до самостійної діяльності з 
математики, про це свідчать результати опитування: лише 35 % 
респондентів користувалися «розв’язниками» до підручників з 
математики; 27 % учнів батьки допомагали виконувати завдання з 
математики. Лише 30 % студентів, коли були учнями, працювали з 
репетитором. Більшість із них – починаючи зі старших класів, готуючись до 
складання ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання). Відповідний 
розподіл подано на наступній діаграмі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентне співвідношення кількості учнів, які працювали з 

репетитором з математики 
 

Другий блок анкети спрямований на виявлення того, як студенти 
оцінюють наявний власний рівень знань з математики, свої вміння 
розв’язувати нестандартні задачі на даному етапі; які форми організації 
діяльності та підходи, на їх думку, сприяють розвиткові творчого мислення 
студентів на заняттях з математичних дисциплін тощо. Велика кількість 
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запитань залишилося, деякі з них (питання 18–19, 21) були адаптовані 
щодо вивчення математичних дисциплін.  

10. Чи навчаєтесь Ви в педагогічному вищому навчальному 
закладі? 

А) Так; 
Б) Ні. 
11. Вкажіть спеціальність, за якою Ви навчаєтесь:_____________. 
12. Оцініть рівень своїх знань з математики зараз? 
А) Високий; 
Б) Вище середнього; 
В) Середній; 
Г) Нижче середнього; 
Д) Низький. 
13. Чи звертаються до Вас студенти-однокурсники з проханням 

пояснити розв’язання якого-небудь завдання? 
А) Так; 
Б) Ні. 
14. Як Ви вважаєте, чи змогли б Ви на даний момент самостійно за 

підручником чи посібником вивчити конкретну тему з математичної 
дисципліни? 

А) Так, тому що _____________________________________________; 
Б) Ні, тому що _______________________________________________. 
 
15. Вам більше подобається розв’язувати: 
А) завдання, для розв’язування яких необхідно використати відоме 

правило (алгоритм); 
Б) завдання, розв’язування яких вимагає нестандартних підходів. 
16. Як Вам краще працювати на практичних заняттях з математики? 
А) Індивідуально; 
Б) У парі; 
В) У групі з декількох студентів; 
Г) Один студент працює біля дошки, інші на місцях; 
Д) Інше ___________________________________________________. 
17. Коли біля дошки інший студент розв’язує завдання, то мої дії 

наступні…: 
А) Я лише спостерігаю; 
Б) Я просто переписую з дошки; 
В) Я переписую з дошки та слідкую за правильністю розв’язування; 
Г) Я переписую з дошки та задаю запитання; 
Д) Я розв’язую самостійно та перевіряю розв’язання, представлене 

на дошці; 
Е) Інше_____________________________________________________. 
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18. На Ваш погляд, які форми організації діяльності на заняттях з 
математичних дисциплін сприяють розвитку творчого мислення? 

А) робота в малих групах (3–4 студенти), тому що ________________; 
Б) індивідуальна робота, тому що ______________________________; 
В) робота у парі, тому що _____________________________________; 
Г) інше _____________________________________________________. 
19. Які саме підходи, на Ваш погляд, сприяють розвитку творчого 

мислення? 
А) проведення «занять однієї задачі» (розв’язування однієї задачі 

різними методами), тому що _____________________________________; 
Б) проведення занять з елементами евристичної бесіди, тому що 

_______ ; 
В) використання проблемного навчання (диспут, дискусія, мозковий 

штурм та інші), тому що _________________________________________; 
Г) робота над проектами, тому що __________________________; 
Д) самостійна робота з додатковою літературою, доповнення 

конспектів лекцій, тому що _______________________________________; 
Е) самостійне доведення теорем, тому що ____________________; 
Є) самостійне розв’язування завдань, тому що _________________; 
Ж) інше ____________________________________________________. 
20. Як Ви вважаєте, які домашні завдання з математики краще 

пропонувати: 
А) завдання з теми, що розглядалася на практичному занятті; 
Б) завдання з теми, що буде розглядатися на наступному 

практичному занятті (завдання випереджального характеру) ? 
21. Чи необхідно на заняттях з математики застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)? Якщо «так», то на яких етапах 
та з якою метою це доцільно робити? 

А) Так _____________________________________________________; 
Б) Ні. 
Перехідним питання до наступного блоку є питання: 
22. Чи вивчаєте (вивчали) Ви курс «Елементарна математика»? 
А) Так; 
Б) Ні. 
Відповідно до результатів анкетування, більшість студентів оцінюють 

свій рівень знань з математики як середній (47 %) та вище середнього (36 %), 
мабуть тому майже порівну розділилися результати («Так» – 54 %; «Ні» – 
46 %) щодо того, чи можуть студенти на даний момент самостійно за 
підручником чи посібником вивчити конкретну тему з математичної дисцип-
лін. Цікавим є те, що до 73 % опитаних зверталися студенти-однокурсники з 
проханням пояснити розв’язання якого-небудь завдання в той самий час у 
школі таких учнів, до яких зверталися однокласники, було – 93 %. 
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На заняттях з математичних дисциплін студенти надають перевагу 
роботі в малих групах (36 %) і вважають, що саме така форма організації 
діяльності більшою мірою сприяє розвитку творчого мислення студентів 
(55 %), ніж індивідуальна робота (34 %) та робота в парі (31 %). 

Новим є третій блок, який включає в себе запитання, що стосуються 
особливостей розвитку творчого мислення в ході вивчення елементарної 
математики та оцінювання власної готовності до роботи з обдарованими 
учнями з математики, а також виявлення взаємозв’язків між курсами 
елементарної математики та методики навчання математики. Деякі 
питання щодо готовності майбутніх учителів математики працювати у 
школі було вдосконалено. Для студентів непедагогічних вищих навчальних 
закладів подана спеціальна приписка: «Запитання 23–35 розраховані на 
студентів, які вивчають курс «Елементарна математика»». 

23. Для більш ефективного вивчення курсу «Елементарна 
математика» студенту необхідно знати: 

А) матеріал шкільного курсу математики; 
Б) матеріал шкільного курсу математики та методики навчання 

математики; 
В) матеріал шкільного курсу математики та вищої математики; 
Г) матеріал шкільного курсу математики, вищої математики та 

методики навчання математики. 
24. Яким чином краще пропонувати матеріал з елементарної 

математики? 
А) до вивчення відповідної теми з методики навчання математики; 
Б) паралельно з вивченням відповідної теми з методики навчання 

математики; 
В) не має значення. 
25. Як Ви вважаєте, чи необхідно, щоб заняття з дисциплін 

«Елементарна математика» та «Методика навчання математики» 
проводив один і той самий викладач? 

А) Так, тому що ____________________________________________; 
Б) Ні, тому що _______________________________________________; 
В) Власна відповідь __________________________________________. 
26. Чи існує потреба у введенні інтегрованого курсу з елементарної 

математики та методики навчання математики? 
А) Так, тому що _____________________________________________; 
Б) Ні, тому що______________________________________________; 
В) Власна відповідь __________________________________________. 
27. Які труднощі виникають у Вас у процесі вивчення елементарної 

математики? З чим вони пов’язані? _________________________________. 
28. Використання яких завдань на заняттях з елементарної 

математики сприяє розвитку творчого мислення? 
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А) розв’язування задач підвищеного рівня складності із шкільних 
підручників математики; 

Б) розв’язування нестандартних завдань, задач математичних 
олімпіад. 

29. Чи необхідно розв’язувати у процесі вивчення елементарної 
математики олімпіадні задачі, задачі математичних турнірів, інших 
математичних конкурсів? 

А) Так;  
Б) Ні. 
30. Чи вистачає Вам літератури для підготовки до занять з 

елементарної математики? 
А) достатньо лекцій; 
Б) достатньо довідників з елементарної математики; 
В) бажано, щоб були спеціальні підручники, посібники з 

елементарної математики; 
Г) власна відповідь __________________________________________. 
31. Як Ви вважаєте, чи потрібні учням брошури з готовими 

домашніми завданнями (ГДЗ) з математики? 
А) Так, тому що ____________________________________________; 
Б) Ні, тому що _______________________________________________. 
32. Якщо Ви вже проходили педагогічну практику, то оцініть Вашу 

готовність до роботи у школі (можна обрати декілька варіантів):  
А) готовий до роботи за програмами з математики рівня стандарту та 

академічного рівня; 
Б) готовий працювати за програмами з математики будь-якого рівня; 
В) складно працювати з обдарованими учнями; 
Г) складно працювати зі слабовстигаючими учнями; 
Д) складно працювати з учнями класів нематематичних профілів; 
E)не планую в майбутньому працювати вчителем математики. 
33. Якщо в ході педагогічної практики Вам доводилось працювати з 

обдарованими учнями, то які форми роботи з цими учнями Ви 
застосовували? _______________________________________________ . 

34. Оцініть власну готовність до роботи з обдарованими учнями 
з математики: 

А) думаю, що готовий розв’язувати відповідні задачі та зможу 
підібрати відповідні ефективні форми, методи, засоби навчання;  

Б) думаю, що готовий розв’язувати відповідні задачі, але можу 
мати ускладнення щодо вибору ефективних форм і методів навчання, 
що відповідають конкретним умовам; 

В) у мене не вистачає досвіду; 
Г) інше _____________________________________________________. 
Додалося важливе запитання з відкритою формою відповіді: 
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35. Як Ви вважаєте, що таке математична грамотність 
учителя математики?__________________________________________. 

Ми вже зазначали, що на заняттях з елементарної математики має 
закладатися база для подальшого ефективного вивчення курсу методики 
навчання математики і для проходження педагогічної практики 
студентами [8, c. 65], а в сучасних умовах, коли відбувається скорочення 
аудиторних годин і збільшення обсягу самостійної роботи студентів, 
необхідним є введення інтегрованого курсу з елементарної математики та 
методики навчання математики (зокрема, так вважають 68 % 
респондентів). Крім того, більшість студентів (75 %) стоять на позиції, що 
матеріал з елементарної математики краще пропонувати паралельно з 
вивченням відповідної теми з методики навчання математики, а для 
ефективного сприймання та розуміння необхідно, щоб заняття з дисциплін 
«Елементарна математика» та «Методика навчання математики» 
проводив один і той самий викладач (82 %). 

З метою розвитку творчого мислення студентів на заняттях з 
елементарної математики слід пропонувати олімпіадні задачі, задачі 
математичних турнірів, інших математичних конкурсів. Так вважають 95 % 
студентів, зокрема, у 33 % опитаних є необхідність у спеціальних 
підручниках, посібниках із елементарної математики. 

Студенти, які вже проходили педагогічні практику в школі, оцінили 
власну готовність до роботи у школі (див. рис. 2). 

Лише 10 % студентів мали нагоду працювати з обдарованими учнями, 
використовуючи індивідуальну форму роботи з математики, у ході занять 
розв’язували нестандартні завдання, задачі математичних олімпіад та 
конкурсів. І важливим є також ставлення студентів до того, чи потрібні учням 
брошури з готовими домашніми завданнями (ГДЗ) з математики: 57 % 
опитаних вважають, що «розв’язники» не слід використовувати учнями, 
оскільки вони звикають до того, що домашнє завдання можна не 
розв’язувати, а лише переписати у «готовому вигляді» з відповідного 
посібника. Проте, на думку інших (43 %) студентів, для самоперевірки та щоб 
розібратися з розв’язанням складних завдань, ГДЗ є вкрай необхідним.  
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Рис. 2 Оцінка студентами власної готовності до роботи вчителем 

математики 
 

Зазначимо, що наведені результати анкетування стосуються 
діагностичного етапу констатувального експерименту за першим зразком 
анкети, до її вдосконалення. Удосконалення анкети також стало 
необхідним у зв’язку з розширенням експериментальної бази 
дослідження. В опитуванні взяли участь також студенти Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Житомирського 
державного університету, Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний університет», Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка та інших 
університетів України, а також студенти вищих технічних навчальних 
закладів. Зокрема, нами також було проведено опитування студентів 
Сумського державного університету, Дніпродзержинського державного 
технічного університету, оскільки одним із завдань дослідження було 
виокремити фактори, що стимулюють студентів до розкриття власного 
творчого потенціалу у процесі навчання математики, з’ясувати специфіку 
мотивації до вивчення дисциплін математичного циклу студентів 
педагогічних і технічних університетів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведене 
опитування студентів дало змогу визначити деякі аспекти, що сприяють 
розвитку їх творчого мислення в ході навчання математичним 
дисциплінам, зокрема елементарної математики, та формуванню 
готовності до розвитку творчого мислення школярів. Всі ці характерні 
особливості враховані у процесі розробки моделі відповідної методичної 
системи навчання елементарної математики студентів педагогічних 
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університетів; у ході створення методичних матеріалів з курсу 
«Елементарна математика». 
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РЕЗЮМЕ 
Колесник Е. А. Проявление качеств творческого мышления студентов в ходе 

обучения дисциплин математического цикла (по результатам экспериментального 
исследования). 

В статье сделан акцент на том, что в процессе подготовки студентов 
важно не только развивать их творческое мышление, но и формировать у будущего 
учителя математики готовность к развитию творческого мышления школьников. 
Проанализированы результаты опроса студентов относительно особенностей 
проявления качеств творческого мышления в процессе обучения математическим 
дисциплинам. Это позволило выделить факторы, которые стимулируют 
студентов – будущих учителей математики к раскрытию своего творческого 
потенциала в процессе обучения дисциплинам математического цикла, в том числе 
и элементарной математики, а также выявить возможные пути, способствующие 
развитию их творческого мышления. 

Ключевые слова: творческое мышление, педагогический эксперимент, 
будущий учитель математики, анкетирование, дисциплины математического 
цикла, элементарная математика. 
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SUMMARY 
Kolesnyk E. The manifestation of creative thinking qualities of students in learning 

disciplines of mathematical cycle (according to the results of experimental studies). 
The article focuses on the fact that in the process of preparation of students it is 

important not only to develop their creative thinking, but also to form in the future 
mathematics teacher readiness to develop creative thinking of pupils.  

The results of the survey of the students – future teachers of mathematics concerning 
the characteristics of rice manifestations of creative thinking in the process of learning 
mathematical disciplines are discussed. In the course of the survey, which was conducted as 
part of the pedagogical experiment on the basis of physical and mathematical faculty of the 
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko and Cherkasy National 
University named after Bohdan Khmelnytsky, the author used questionnaires for students – 
future teachers of mathematics, which were later refined in connection with the expansion of 
experimental research base.  

Particular attention is paid to the characteristics of substantive content authoring 
enhanced profiles, questions which are designed for students of all specialties studying 
mathematical disciplines at the university. In accordance with the content of the three blocks 
that make up the questionnaire was carried out the analysis of the results of a survey of 
students, allowing identify the factors that stimulate the students – future teachers of 
mathematics to the disclosure of their creative potential in teaching disciplines of 
mathematical cycle, including elementary mathematics, and to identify possible ways of 
contributing to the development of creative thinking.  

The features included in the design model and methodological system of teaching 
elementary mathematics students of pedagogical universities; in the creation of educational 
materials on elementary mathematics. 

A survey of students allowed the author to determine some aspects that contribute to 
the development of creative thinking in learning mathematics, particularly elementary 
mathematics, and the formation of readiness to the development of creative thinking of 
students. All these features were taken into account in the process of developing the model 
of appropriate methodological system of teaching elementary mathematics students of the 
pedagogical universities; in the course of creation of teaching materials for the course 
“Elementary mathematics”. 

Key words: creative thinking, pedagogical experiment, future mathematics teacher, 
questionnaire, mathematical cycle subjects, elementary mathematics. 

 

УДК 371.214.46 
З. І. Кравченко 

Харківська академія неперервної освіти 
 

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК ОСНОВА ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті розглянута методика визначення освітніх цілей під час навчання 
алгебри і початків аналізу. Розглянута діяльність учня, вчителя та їх сумісна 
діяльність у процесі організації цілепокладання. Підкреслено, що в процесі 
проектування цілей навчальної діяльності необхідно враховувати особливості цієї 
діяльності. Проілюстровано логічні зв’язки між елементами змісту навчання, що 
дозволяють учителю встановити чітку послідовність опанування знаннями, 
уміннями. Показано, як за результатом проектування цілей навчання можна 
скласти карту навчальних цілей із теми. 
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Ключові слова: цілепокладання, навчальна діяльність, проектування, елемент 
змісту навчання, карта навчальних цілей. 

 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших компонентів 
методичної системи навчання алгебри і початків аналізу є цілі, що виступають 
ідеальним мисленнєвим передбаченням кінцевого результату процесу 
навчання. Цілі навчання безпосередньо впливають на всі компоненти 
навчального процесу: учасників навчального процесу (учителів, учнів), зміст, 
засоби, форми і методи навчання і пов’язують їх у єдине ціле. 

Основні проблеми, пов’язані з цілепокладанням: постановка цілей у 
формі, що передбачає їх перевірку, відповідність цілей змісту, засобам і 
результатам навчання, погодження цілей різними суб’єктами навчання – 
учня, вчителя, навчання учнів навичкам постановці цілей. 

Аналіз актуальних досліджень. Визначення сутності поняття 
«цілепокладання» подано у працях таких учених, як: В. Г. Бевз [1], 
І. А. Дремова [3], О. Е. Лебедєв [5], Д. М. Матрос, В. О. Швець [7] та ін.  

Мета статті – розглянути методику визначення освітніх цілей під час 
навчання алгебри і початків аналізу. 

Для досягнення цілі дослідження були використані такі методи: 
теоретичні – аналіз державних документів, аналіз навчально-методичної 
літератури, моделювання навчальних ситуацій; емпіричні – педагогічні 
спостереження за процесом навчання учнів, анкетування, тестування, 
бесіди з учителями та учнями. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженнях [3], [5] відмічається 
багаторівневий характер цілей, ми використовуємо структури цілей, 
запропоновану О. Є. Лебедєвим [5]: 1) соціальні цілі, що стоять перед 
навчально-виховними закладами; 2) загальні цілі навчання конкретного 
освітнього закладу; 3) цілі вивчення окремих предметів; 4) цілі вивчення 
окремих курсів, що входять у склад предметів; 5) цілі вивчення розділів, 
тем; 6) цілі навчальних занять. 

Цілі 1–4-го рівнів можна назвати основними, оскільки реалізація 
кожної з них впливає на характеристики особистості, цілі 5-6-го рівнів – 
окремими, що конкретизують основні. Реалізація основних освітніх цілей 
неможлива без постановки й реалізації відповідних окремих цілей. 

Цілі перших двох рівнів сформульовано у: «Законі України про 
освіту», «Національній доктрині розвитку освіти», Законі України «Про 
загальну середню освіту», Концепції профільного навчання. 

Мета загальної середньої освіти визначена в Законі України «Про 
загальну середню освіту» і полягає в забезпеченні всебічного розвитку 
дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, формування 
громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору. Цілі 
навчання математики визначаються її місцем у розвитку суспільства, оскільки 
математичні моделі є основою наукового пізнання в багатьох галузях науки та 
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активно використовуються під час дослідження реальних процесів. Мета 
навчання математики полягає в забезпеченні загальноосвітньої підготовки з 
математики, необхідної для успішної самореалізації особистості в 
динамічному соціальному середовищі, її соціалізації й достатньої для 
вивчення профільних предметів, для успішної майбутньої професійної 
діяльності в тих сферах, де математика відіграє роль апарату, специфічного 
засобу для вивчення й аналізу закономірностей, реальних явищ і процесів.  

Слід зазначити, що на кожному рівні навчання математичні цілі 
конкретизуються у пріоритетних завданнях, визначених Державним 
стандартом математичної освіти. Також цілі конкретизуються в завданнях, 
визначених програмою [2].  

Завдання визначають цілі навчання четвертого і п’ятого рівнів, тобто 
цілі вивчення курсів алгебри і початків аналізу та геометрії, на які 
розгалужується вивчення математики в старшій школі та цілі вивчення 
окремих розділів цих курсів. Далі виділені цілі уточнюють до цілей 
навчальних занять відповідно до змістових ліній курсу алгебри і початків 
аналізу через результати навчання, виражені в діях учнів, причому такі, які 
вчитель зможе розпізнати. 

Оскільки навчання – це сумісна діяльність вчителя і учнів, доцільно 
уточнити цілі діяльності вчителя й цілі діяльності учнів у процесі вивчення 
запланованого матеріалу. Цілі діяльності вчителя в процесі навчання 
конкретизуються такими задачами: мотивація і організація навчальної 
діяльності учнів у процесі вивчення курсу алгебри і початків аналізу 
протягом навчального року; організація і здійснення навчальної діяльності 
з удосконалення вмінь старшокласників на уроках; корекція знань і вмінь 
учнів в процесі вивчення курсу алгебри і початків аналізу. 

Цілі діяльності учнів у процесі навчання: усвідомлення ролі 
математики в пізнанні дійсності; усвідомлення необхідності розвитку 
логічного мислення, комунікативних здатностей, навичок самоосвіти для 
продовження освіти та для успішної самореалізації в суспільстві; 
оволодіння математичною мовою, необхідною для успішного оволодіння 
іншими знаннями; формування власних очікуваних результатів; підготовка 
й самопідготовка до підсумкової атестації з математики в процесі 
систематичного вивчення курсу. 

Під час складання тематичного плану вивчення алгебри і початків 
аналізу вчитель повинен ураховувати компетентісну направленість 
навчального процесу, логіку змісту навчального матеріалу, логіку 
організації навчально-пізнавальної діяльності. У результаті розробляється 
план діяльності учнів на уроках і план діяльності вчителя. 

Для того, щоб цілі, сформульовані вчителем, були забезпечені 
умовами досягнення, необхідне врахування учнівських цілей. Організація 
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цілепокладання включає діяльність учителя, діяльність учня та їх сумісну 
діяльність (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Організація цілепокладання 

Діяльність учня Діяльність учителя Сумісна діяльність 
вчителя і учня 

1 2 3 

Відбір цілей навчання, 
що запропоновані 
вчителем, їх доповнення 

Складання цілей вивчення теми 
для вибору та доповнення їх 
учнями 

Розробка, уточнення 
цілей навчання 

Намічання своїх цілей, 
знайомство з цілями 
інших учнів 

Аналіз відібраних цілей, 
класифікація учнівських цілей, 
визначення мотивів учнів 

Демонстрація 
індивідуальних цілей, їх 
обговорення і 
доповнення 

Уточнення та пере 
визначення власних 
цілей 

Визначення пріоритетних цілей 
вивчення теми. Конструювання 
системи уроків з теми 

Співставлення 
індивідуальних освітніх 
програм учнів і загальної 
освітньої програми 

Складання 
індивідуальних освітніх 
траєкторій з теми 

Компонування змісту матеріалу, 
підбір засобів навчання 

Складання програми 
занять із загальними та 
індивідуальними 
освітніми об’єктами 

 

Наприклад, план діяльності вчителя може бути таким: діагностика 
рівня підготовки учнів з окремих тем змісту курсу алгебри і початків 
аналізу; виділення груп учнів з різними рівнем підготовки з даної теми та 
рівнем результатів; проектування цілей і змісту самостійної діяльності учнів 
у контексті компетентісного підходу до навчання з урахуванням 
диференціації груп; розробка, відбір дидактичних засобів для організації 
самостійної діяльності учнів: маршрутної карти для учня, матеріалів для 
корекції знань, умінь, засобів контролю і самоконтролю. 

У процесі проектування цілей навчальної діяльності необхідно 
враховувати особливості цієї діяльності, а саме: рівень підготовки учнів, їх 
особисті плани відносно результатів навчання, рівень пізнавальної 
самостійності, рівень навчальної мотивації. Урахування цих вимог 
допоможе вчителю диференційовано підійти до постановки цілей. 

Для формування виховної цілі вчитель аналізує навчальний матеріал 
з метою встановлення його виховних можливостей. Наприклад, виховна 
ціль може бути сформульована так: 1) виховувати в учнів самодисципліну, 
відповідальність за доручену справу, власні вчинки, відповідальне 
ставлення до навчання, створювати умови для врахування їхніх життєвих 
інтересів, позитивної мотивації до навчання; 2) формувати соціальні, 
комунікативні, інформаційні, технічні, технологічні компетентності учнів та 
спрямовувати старшокласників щодо майбутньої професійної діяльності. 
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Наприклад, на початку навчального року вчитель може провести 
анкетування учнів про очікувані результати вивчення курсу алгебри і 
початків аналізу, потім провести вхідну діагностику знань, умінь за 
допомогою контрольно-вимірювальних матеріалів. Далі вчитель формує 
групи учнів, що об’єднані загальною ціллю за результатами анкетування, 
результатами вхідної діагностики. На основі отриманих результатів, 
учитель обговорює цілі, задачі програми навчальної діяльності з кожною 
групою учнів, знайомить із тим, які знання їм потрібно буде засвоїти, якими 
способами діяльності оволодіти. Старшокласник повинен чітко, свідомо 
уявляти, що він повинен отримати на уроці (які нові знання засвоїти, які 
вміння виробити, якими способами оволодіти), і що для цього необхідно 
зробити (навчитися розв’язувати певні типи задач, розв’язувати стільки 
задач, виконати такі завдання тощо).  

Проілюструємо методику визначення освітніх цілей у термінах 
діяльності учнів на прикладі вивчення теми «Похідна та її застосування». 
Аналіз програм академічного і профільного рівнів з курсу алгебри і 
початків аналізу [2] дозволяє уточнити цілі вивчення теми. 

Цілі вивчення окремих програмних тем мають бути конкретизовані 
вчителем цілями проведення окремих уроків і з цією метою доцільним є 
проведення логіко-дидактичного аналізу програмної теми. Виділимо 
елементи змісту навчання даної програмної теми. Під елементом змісту 
навчання (елементом знань) розуміють найменшу логічно завершену за 
змістом порцію навчального матеріалу [7, 27]. До елементів змісту навчання 
програмної теми «Похідна та її застосування» належать такі: 1) приріст 
аргументу в точці х0; 2) приріст функції в точці х0; 3) неперервність функції; 
4) миттєва швидкість руху точки вздовж прямої; 5) дотична до графіка функції; 
6) похідна; 7) похідні елементарних функцій; 8) геометричний зміст похідної; 
9) зв’язок між диференційованістю і неперервністю функції; 10) похідна суми 
двох диференційованих функцій; 11) похідна добутку двох диференційованих 
функцій; 12) похідна частки двох диференційованих функцій; 13) похідна 
складеної функції; 14) монотонність функції; 15) сталість функції; 
16) необхідна і достатня умова сталості функції; 16) максимум функції; 
17) мінімум функції; 18) критичні точки; 19) необхідна і достатня умова 
екстремуму; 20) дослідження функції  xfy   на монотонність і екстремум; 

21) побудова графіка функції; 22) найбільше значення функції; 23) найменше 
значення функції; 24) знаходження найбільшого значення функції 
неперервної на відрізку; 25) знаходження найменшого значення функції 
неперервної на відрізку; 26) знаходження найбільшого чи найменшого 
значення функції неперервної на інтервалі; 27) розв’язування задач на 
знаходження найбільшого та найменшого значень функції. 

Подамо логічні взаємозв’язки між виділеними елементами у вигляді 
схеми, що представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема, що ілюструє взаємозв’язок між елементами змісту 

навчання 
Виділені в такий спосіб елементи змісту навчання і логічні зв’язки між 

ними дозволяють учителю встановити чітку послідовність опанування 
знаннями, уміннями. За результатом проектування цілей навчання з теми 
«Похідна та її застосування» доцільно скласти карту начальних цілей із теми.  

Ціль навчання з теми представлена в карті навчальних цілей теми 
переліком конкретних умінь учнів, які мають бути сформульовані як 
результат їх навчальної діяльності, що відповідає певній категорії. 

Чіткому визначенню цілей навчання сприяє їх класифікація. У табл. 2 
наведені найбільш вживані класифікації цілей навчання в пізнавальній сфері. 

Таблиця 2 
Класифікація цілей навчання у пізнавальній сфері 

Б. Блум В. Беспалько М. Скаткін Г. Клаус, 
Ж. Піаже 

Знання 
(запам’ятовування) 

Знайомство 
(ідентифікація) 

Сприйняття, 
осмислення, 
запам’ятовування 

Примітивна 
форма 
сприйняття 

Розуміння (смислу 
вивченого) 

Відтворення (типові 
завдання) 

Початкове 
осмислення 
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Застосування (у нових 
ситуаціях) 

Вміння (не типові 
завдання) 

Застосування (у 
типових ситуаціях) 

Змістовий 
(формування 
понять) 

Аналіз (розчленити 
цілі на складові) 

Трансформація, 
творчість (побудова 
методу рішення 
проблем і пошукових 
задач) 

Застосування (у нових 
ситуаціях) 

Практично- 
змістовий 
(подальше 
перетворення 
інформації) 

Синтез (створити ціле 
з частин) 

Оцінювання 
 

Для опису цілей навчання з конкретної теми курсу алгебри і початків 
аналізу в нашому дослідженні використано класифікацію М. М. Скаткіна [6] 
(оскільки інші класифікації меншою мірою відповідають цілям навчання 
математики). Приклад карти навчальних цілей з теми «Похідна та її 
застосування» представлено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Карта навчальних цілей теми «Похідна та її застосування» 

Категорія цілей Навчальні уміння з теми 

1 2 

Сприйняття, осмислення, 
запам’ятовування. 

Знати та відтворювати 
навчальний матеріал і розуміти його 
смисл. Уміти перетворювати матеріал із 
однієї форми в іншу. 

Формулювати правила 
диференціювання, називати похідні 
основних елементарних функцій, 
формулювати достатні умови зростання і 
спадання функції, умови екстремуму функції. 

Пояснювати геометричний та 
фізичний зміст похідної. 

Застосування в типових 
ситуаціях. 

Уміти використовувати вивчений 
матеріал у типових ситуаціях, 
демонструвати правильне застосування 
методу в типових ситуаціях 

Знаходити похідні за формулами 
похідних основних елементарних функцій. 
Знаходити похідні функцій, користуючись 
таблицею похідних і правилами 
диференціювання. Застосовувати похідну до 
дослідження нескладних функцій. 
Обчислювати найбільше й найменше 
значення функції на відрізку 

Застосування в нових ситуаціях. 
Уміти використовувати вивчений 

матеріал у нових ситуаціях, 
демонструвати правильне застосування 
методу або процедури в змінених 
ситуаціях. Застосування в нових 
ситуаціях передбачає досягнення таких 
цілей. 1) аналіз і синтез: уміти 
розбивати матеріал на складові для 
наочності структури, створювати ціле з 
частин; 2) оцінка: уміти оцінювати себе 
та однокласників, значення того чи 
іншого матеріалу для досягнення 
конкретної цілі  

Застосовувати похідну для 
знаходження проміжків монотонності і 
екстремумів більш складних функцій. 
Обчислювати найбільше і найменше 
значення функції на відрізку. Знаходити та 
виправляти помилки в розв’язанні задачі на 
знаходження екстремумів функції та на 
знаходження найбільшого і найменшого 
значень  реальних величин. 

Виконувати перевірку результатів 
розв’язування задач. Оцінювати результат 
своєї діяльності по підготовці до підсумкової 
атестації з теми 
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У сукупності навчальних умінь з теми «Похідна та її застосування», що 
представлені в табл. 3, також закладені вміння, володіння якими передбачає 
сформованість загальнонавчальних умінь: аналіз, синтез, порівняння; 
означення раціональної послідовності дій по виконанню навчальної задачі, 
контроль результатів власної навчальної діяльності, оцінка своєї навчальної 
діяльності відповідно до заданих норм (оскільки для розв’язування навіть 
задач, які передбачають використання вивченого матеріалу в типових 
ситуаціях, доводиться складати план розв’язування (аналіз), реалізовувати 
його (синтез), оцінювати правильність одержаного результату). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
планування навчальних цілей – це складний процес, у якому враховується 
суспільна значимість самих цілей, доцільність навчальної діяльності, що 
забезпечує їх досягнення, реальність її реалізації, а також особистість 
учителя. Проблема цілепокладання у процесі навчальної діяльності не 
вичерпується результатами виконаного дослідження. Потребують 
подальшої розробки пошук нових ефективних компетентісно-орієнтованих 
технологій навчання, спрямованих на реалізацію освітніх цілей. 
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РЕЗЮМЕ 
Кравченко З. И.  Целеполагание как основа планирования учебной 

деятельности.  
В статье рассмотрена методика определения образовательных целей во 

время обучения алгебры и началам анализа. Рассмотрена деятельность учащегося, 
учителя и их совместная деятельность в процессе организации целеполагания. 
Подчеркнуто, что в процессе проектирования целей учебной деятельности 
необходимо учитывать особенности этой деятельности. Проиллюстрированы 
логические святи между элементами содержания образования, позволяющие 
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учителю установить четкую последовательность овладения знаниями, умениями. 
Показано как, пользуясь результатом проектирования целей обучения, можно 
составить карту учебных целей темы. 

Ключевые слова: целеполагание, учебная деятельность, проектирование, 
элемент содержания обучения, карта учебных целей. 

SUMMARY 
Kravchenko Z. Goal-setting as a basis for planning the training activity. 
The article describes the method of determining the educational goals while teaching 

Algebra and Basic analysis. The activities of the student, the teacher and their joint efforts in 
organizing goal-setting are considered. It is stressed that in the process of planning the 
purposes of training activity the characteristic features of this activity should be taken into 
consideration. They are the level of pupils’ training, their personal plans for the learning 
outcomes, the level of cognitive independence and the level of learning motivation. 

To achieve the objectives of the study the following methods were used: theoretical – 
analysis of the government documents, analysis of educational literature, the modeling of 
learning situations; empirical – pedagogical observation of the learning process of students, 
questionnaires, tests, interviews with teachers and students. 

The logical ties between the educational content elements are illustrated what allows the 
teacher to establish a clear sequence in mastering knowledge and skills. The way of mapping 
topic educational purposes with the use of the result in learning objective planning is shown.  

For the description of learning objectives in the specific topic of the course of algebra 
and analysis the authors used the classification of N. M. Skatkin, because other classifications 
less correspond the objectives of teaching mathematics. 

The topic «The Derivative and its Application» is defined concretely. The total amount 
of training skills on the subject presupposes the availability of the skills providing forming the 
general educational abilities: analysis, synthesis, comparison, determining the sequence of 
rational actions in implementing the teaching task, monitoring the results of one’s own 
training activity, the assessment of one’s own training activity. 

The problem of goal-setting in the training activity is not limited by the results of the 
study. The further searching for the new effective training technologies in the personality-
oriented competence approach aimed at the implementation of educational goals is required. 

Key words: goal-setting, training activity, educational content elements, objective 
planning.  

 

УДК 378            
Н. В. Кугай  

НПУ імені М. П. Драгоманова 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ КОНКРЕТНОНАУКОВОГО РІВНЯ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ»  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Стаття присвячена проблемі виокремлення методологічних знань 
майбутнього вчителя математики. У роботі розглянуто методологічні знання 
конкретнонаукового рівня з комплексного аналізу, зокрема: предмет, метод, 
фундаментальні поняття, факти комплексного аналізу, історія розвитку. З’ясовано 
зв’язок комплексного аналізу з навчальними дисциплінами математичного циклу. 
Проведено короткий порівняльний аналіз різних програм вивчення комплексного 
аналізу в Україні і в Польщі. Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез, 
аналогія, порівняння, порівняльно-історичний, системний підхід. 
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Ключові слова: комплексний аналіз, методологічні знання, рівні 
методологічних знань, предмет комплексного аналізу, метод комплексного аналізу.  

 

Постановка проблеми. У зв’язку з переходом до проектно-
технологічного типу організації діяльності, до постіндустріальної стадії 
суспільного розвитку, яка характеризується стрімким ростом інформації, 
виникає серйозна проблема в освіті – використання інтенсивних підходів 
до вдосконалення освіти, зокрема й математичної.  

Останнім часом розв’язання цієї проблеми пов’язують із включенням 
до змісту освіти знань про шляхи і методи отримання наукової інформації і 
її раціонального використання – методологічних знань.  

Про суспільне визнання значущості методологічної складової змісту 
математичної освіти свідчать положення низки концепцій про 
модернізацію системи освіти. Так, зокрема, Концепція математичної освіти 
12-річної школи до пріоритетів розвитку шкільної математичної освіти, 
крім інших, відносить цілісне відображення компонентів математичної 
науки в шкільному змісті математичної освіти: врахування тенденцій 
розвитку математики (генералізація знань, посилення функції теорії в 
науці, інтеграція і диференціація науки); відображення математики як 
діяльності через методологічні знання, методи та способи діяльності, що 
відповідають логіці пізнання в математиці; реалізація в змісті освітнього, 
розвивального і виховного потенціалу математики. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогоднішній день зусиллями 
вчених-філософів, психологів, педагогів (В. Бажановим, В. Давидовим, 
Л. Зоріною, Т. Куном, М. Полані, Г. Саранцевим, М. Холодною, 
І. Якиманською та ін.) вже достатньою мірою розроблені питання, 
пов’язані зі з’ясуванням специфіки становлення, розвитку та 
функціонування методологічних знань як у науковому, так і в навчальному 
(математичному) пізнанні. Накопичено багатий досвід розв’язання 
проблем, пов’язаних із формуванням окремих видів методологічних знань 
під час вивчення різних дисциплін у школі та ВНЗ (Л. Зоріна, Н. Кочергіна, 
Є. Лященко, В. Мадер, А. Столяр, Н. Терешин, Є. Плотникова, Г. Голин, 
Н. Пастернак, Б. Спаський, І. Лернер, О. Бугайов, Б. Будний, С. Раков та ін.). 

Методологічні знання складаються з декількох структурних рівнів. На 
сьогодні найпоширенішою є структурна модель методологічних знань, у 
якій виокремлено чотири рівні: філософський; загальнонауковий; 
конкретнонауковий; рівень процедур і технік дослідження.  

Структуру методологічних знань майбутнього вчителя математики 
проаналізовано нами у статті [1]. Зупинимося детальніше на 
методологічних знаннях конкретнонаукового рівня з комплексного аналізу.  

Мета статті – виокремити методологічні знання конкретно наукового 
рівня з комплексного аналізу майбутнього вчителя математики.  
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Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез, аналогія, 
порівняння, порівняльно-історичний, системний підхід.  

Виклад основного матеріалу. Навчальна дисципліна «Комплексний 
аналіз» (або «Теорія функцій комплексної змінної») належить до циклу 
математичної, природничо-наукової підготовки ОПП підготовки бакалавра 
за напрямом підготовки 6.040201 Математика* (Київ, 2009 рік). На 
вивчення курсу відведено 4,5 кредити ECTS. Як правило, навчальна 
дисципліна «Комплексний аналіз» вивчається в 5-му семестрі.  

Аналіз навчальних планів підготовки вчителя математики в Польщі ([7], 
[8]) свідчить, що комплексний аналіз майбутні вчителі математики вивчають у 
4-му семестрі в обсязі 2 кредити (1-ий ступінь підготовки, Люблін), у 1-му 
семестрі в обсязі 5 кредитів (2-ий ступінь підготовки, Краків). 

За ОПП підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040201 
Математика* (Київ, 2002рік) передбачено вивчення системи таких змістових 
модулів (тут наведено й наповнення кожного змістового модуля): 

- функції комплексної змінної; 
- похідна та інтеграл функції комплексної змінної; 
- аналітичне продовження. 
За традиційною програмою вивчення елементарних функцій 

комплексної змінної  віднесено до другого змістового модуля. Зважаючи на 
велику роль у формуванні методологічних знань майбутнього вчителя 
математики, пропонуємо перенести вивчення цієї теми в перший змістовий 
модуль (на цьому наголошував і Г. Михалін [5, 134]). Ми підтримуємо 
програму вивчення комплексного аналізу, запропоновану Г. Михаліним 
(зауважимо, що вона відрізняється від традиційної ранішим уведенням і 
вивченням основних елементарних функцій комплексної змінної): 

- поле комплексних чисел; 
- границя послідовності комплексних чисел (тут вивчаються 

основні елементарні та елементарні функції комплексної змінної); 
- границя і неперервність функцій комплексної змінної; 
- ряди з комплексними членами; 
- диференціальне числення функцій комплексної змінної; 
- інтегральне числення функцій комплексної змінної; 
- ізольовані особливі точки аналітичної функції; 
- аналітичне продовження. 
Навіть поверхневий аналіз змістових модулів математичного аналізу 

(ОПП підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040201 
Математика* (Київ, 2009 рік)) та комплексного аналізу вказує на тісний 
зв’язок цих двох навчальних дисциплін (як і їх назва). Більшість означень, 
теорем, властивостей комплексного аналізу формулюються і доводяться 
аналогічно до відповідних положень математичного аналізу. Але не всі. А 
інколи навіть однакові формулювання мають різний смисл. Крім того, 
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студентам варто наголосити на тому, що математичний аналіз вивчає 
однозначні функції. А в комплексному аналізі, як зауважив Б. Шабат, «… 
вдається з’ясувати природу многозначності й побудувати бездоганну 
теорію многозначних функцій» [6, 8]. Зауважимо, що під час вивчення 
навчальної дисципліни «Комплексний аналіз» ефективно працює метод 
аналогій, який відноситься до методів загальнонаукової методології. 
Зупинимося на цьому дещо пізніше детальніше.  

Отже, предметом вивчення комплексного аналізу є функція 
комплексної змінної, а основним методом – метод граничного переходу. 
Б. Шабат підкреслив істинну комплексність комплексного аналізу: «У 
ньому поєднуються аналітичні й геометричні, цілком класичні і новіші 
методи» [6, 8]. Дійсно, у комплексному аналізі використовуються: метод 
координат (геометричне тлумачення комплексного числа як точки 
координатної площини), методи векторної алгебри (геометричне 
тлумачення комплексного числа як вектора), алгебраїчні методи 
(знаходження порядку нуля аналітичної функції) та інші. 

До найважливіших (фундаментальних) понять комплексного аналізу 
віднесемо: комплексне число, уявна одиниця, дійсна та уявна частини, 
модуль (норма), аргумент, тригонометрична форма запису комплексного 
числа, корінь n-ого степеня, границя послідовності, функція комплексної 
змінної, її дійсна та уявна частини, однозначна та многозначна функція, 
експонента, логарифм і степінь комплексного числа та відповідні функції, 
синус, косинус, тангенс і котангенс комплексного числа та відповідні функції, 
арксинус, арккосинус, арктангенс і арккотангенс комплексного числа та 
відповідні функції, границя і неперервність функції, числовий ряд, сума ряду, 
абсолютна та умовна збіжність, функціональна послідовність, рівномірна 
збіжність, функціональний ряд, область збіжності, степеневий ряд, ряд 
Лорана, круг і кільце збіжності, похідна функції в точці, похідні основних 
елементарних функцій, диференційовність функції комплексної змінної, n-а 
похідна і n разів диференційована функція комплексної змінної, конформне 
відображення, ріманова поверхня, інтеграл функції комплексної змінної, 
аналітична функція, гармонічна функція, первісна функції комплексної 
змінної, ізольована особлива точка аналітичної функції, лишок, полюс, 
аналітичне продовження. 

Фундаментальні теоретичні факти: основні властивості границь 
послідовності комплексних чисел, властивості експоненти, логарифма і 
степеня комплексного числа та відповідних функцій, синуса, косинуса, 
тангенса і котангенса комплексного числа та відповідних функцій, формули 
Ейлера, арксинуса, арккосинуса, арктангенса й арккотангенса комплексного 
числа та відповідних функцій, основні властивості збіжних рядів, ознака 
Вейєрштраса рівномірної збіжності функціонального ряду, властивості 
рівномірно збіжних рядів, теорема Коші – Адамара, критерій 
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диференційовності, умови Коші – Рімана, основні властивості 
диференційовних функцій, теорема Лорана, єдиність розвинення функції у 
степеневий ряд і в ряд Лорана, основні властивості інтеграла функції 
комплексної змінної, умови існування, формули для обчислення, інтегральна 
теорема Коші, інтегральна формула Коші, умови існування первісної функції 
комплексної змінної, формула Ньютона – Лейбніца, зв’язок гармонічних 
функцій з аналітичними, класифікація ізольованих особливих точок, основна 
теорема про лишки, проблема існування аналітичного продовження. 

Фундаментальні відношення. Поняття комплексного числа тісно 
пов’язане з поняттям дійсного числа, важливою властивістю множини 
комплексних чисел є її замкненість відносно алгебраїчних операцій. Важливо 
наголосити, що поле комплексних чисел є єдиним можливим розширенням 
поля дійсних чисел зі зберіганням алгебраїчних властивостей. 

Як підкреслювалося раніше, у курсі комплексного аналізу широко 
використовується метод аналогій. Так, трактуючи комплексне число як 
вектор, рівність комплексних чисел, їх суму та різницю можна означити 
аналогічно до того, як це зроблено для векторів у курсі аналітичної 
геометрії. Ще одна аналогія – добуток двох комплексних чисел можна 
означати як добуток двох двочленів виду a + xb, де роль x відіграє і (уявна 

одиниця, 1i   ). Як і в математичному аналізі, у комплексному аналізі не 
можна обійтися без принципу математичної індукції, тільки за допомогою 
цього принципу можна означити суму та добуток довільної скінченної 
кількості комплексних чисел, поняття степеня з натуральним показником. 
Лише під час вивчення комплексних чисел відбувається узагальнення 
поняття степеня з довільним показником та поняття кореня n-го степеня, 
що дозволяє сформувати повне уявлення про ці поняття та їх зв’язок із 
відповідними поняттями шкільного курсу математики. Важливим для 
розвитку системи методологічних знань майбутнього вчителя математики 
є дослідження можливості здійснення операцій над комплексними 
числами та з’ясування питання про їх  однозначність (категорії 
філософської методології – існування та єдиність).  

Чи не найважливішим у курсі комплексного аналізу є вивчення 
функцій комплексної змінної, зокрема, їх властивостей. По-перше, варто 
розглянути питання про графік функції, розпочавши з функції однієї дійсної 
змінної: графік функції однієї змінної – множина точок простору R2 (для 
основних елементарних функції графіки можна побудувати і «прочитати» 
властивості функції з графіка), графік функції двох дійсних змінних – це 
множина точок простору R3 (теж можна хоча би уявити), то вже для функції 
комплексної змінної графіком є множина точок простору R4. А це означає, 
що всі властивості можна визначити тільки аналітично. Крім того, 
класичний математичний аналіз вивчає однозначні функції; комплексний 
аналіз розглядає функції комплексної змінної як однозначні, так і 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

310 

многозначні (скінченнозначні та нескінченнозначні). Доцільно провести 
порівняльний аналіз властивостей відповідних функцій дійсної та 
комплексної змінної, звернувши значну увагу на відмінність властивостей, 
зокрема: експонента є періодичною функцією, косинус і синус – 
необмежені, показникова функція може приймати від’ємні значення тощо.  

Як і для функції дійсної змінної, введення поняття оберненої функції 
до функції комплексної змінної w = f(z) пов’язане з розв’язанням рівняння 
z= f(w), де z – відоме, а w – невідоме. Майбутній учитель математики 
повинен знати, що рівняння sinz = a, cosz = a мають розв’язки для будь-
яких а (а не тільки для а ∈[−1;1]), рівняння az = b має розв’язки для будь-
якого b ≠ 0 (а не тільки, коли b> 0). І ці знання пов’язані з філософськими 
категоріями існування, єдиність.  

Поняття похідної першого порядку є найголовнішим у змістовому 
модулі «Диференціальне числення функції однієї змінної». Всі решта 
понять так чи інакше пов’язані з похідною. Так, поняття диференційовної 
функції ґрунтується на понятті похідної, а поняття диференціала – на 
понятті диференційовної функції. Поняття похідної n-ого порядку є 
родовим (має ширший обсяг), але означається індуктивно через похідну 
першого порядку (поняття видове). Ідентичність введення похідної 
комплексної функції дозволяє перенести теоретичні факти про похідну 
функції дійсної змінної на функцію комплексної змінної. У той самий час 
доцільно звернути увагу на зв’язок диференційовності функції комплексної 
змінної  w = f(z) з диференційовністю її дійсної та уявних частин u(x, y) =  Ref 
(z) та  v(x, y) = Imf(z), які є функціями двох дійсних змінних x та y (критерій 
диференційовності функції комплексної змінної та умови Коші – Рімана). 

Варто підкреслити більшу обмеженість умови комплексної 
диференційовності: якщо приклад функції дійсної змінної, яка є 
неперервною на множині, але не є диференційовною в жодній точці цієї 
множини, не так легко придумати (функція Вейєрштраса), то приклади 
функцій комплексної змінної з такою властивістю навести досить легко: 

,  тощо. Дійсно, ці функції є неперервними 

на С (неперервними є дійсна та уявна частини цих функцій), але не мають 
похідної у жодній точці множини С, оскільки не виконуються умови Коші – 

Рімана: для для  

Як зазначалося раніше, у комплексному аналізі є достатня кількість 
переконливих прикладів, які ілюструють важливість методу аналогій і в той 
самий час ці приклади підкреслюють принцип їх обережного 
використання. Так, поняття первісної комплексної функції (невизначеного 
інтеграла) вводиться так само, як у дійсному випадку. Однак аналогу 
визначеного інтеграла від функції комплексної змінної, взагалі кажучи, не 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

311 

існує. Основним видом комплексного інтеграла є криволінійний інтеграл, 
що залежить від конкретного шляху інтегрування. 

Вивчення питань аналітичного продовження функції сприяє 
формуванню методологічних знань майбутнього вчителя математики, 
оскільки в цьому змістовому модулі розглядається проблема існування та 
єдиності аналітичного продовження. Крім того, з поняттям аналітичного 
продовження тісно пов’язана проблема продовження основних 
елементарних функцій з дійсної області визначення в комплексну. 
Важливими для студентів є знання про рівносильність різних методів 
означення основних елементарних функцій. 

Розглянемо основні зв’язки комплексного аналізу з іншими 
математичними навчальними дисциплінами. Насамперед, зазначимо, 
що вивчення багатьох питань комплексного аналізу може відбуватися 
паралельно з вивченням відповідних питань з математичного аналізу (таку 
програму пропонує Г. Михалін [5]); за традиційного ж підходу для 
вивчення комплексного аналізу студентам необхідні міцні предметні та 
методологічні знання з математичного аналізу. На основі  детального 
аналізу ОПП підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.040201 
Математика* (Київ, 2002рік) та ОПП підготовки магістра за напрямом 
підготовки 8.04020101 Математика* нами встановлено основні зв’язки 
комплексного аналізу з іншими навчальними дисциплінами (таблиця 1). 

Крім того, варто наголосити, що комплексний аналіз широко 
застосовується для розв’язання багатьох прикладних задач із 
різноманітних галузей науки: 

1) конформне відображення – в гідроаеродинаміці й картографії; 

2) інтеграл типу Коші 
1 ( )d

( )
2

f
F z

i z

 

 


 – у крайових задач 

гідродинаміки і теорії пружності; 
3) хвильова функція, абопсі-функція – комплексно значна функція, 

що використовується для опису стану квантово-механічної системи – у 
квантовій механіці; 

4) виробничі функції комплексної змінної – в економіці; 
5) використовується комплексне подання в теорії коливань, тільки 

замість термінів «модуль» і «аргумент» використовуються «амплітуда» і 
«фаза». 

Таблиця 1 
Основні зв’язки комплексного аналізу з навчальними дисциплінами 

математичного циклу 
Навчальна дисципліна Знання, необхідні для вивчення комплексного аналізу 

Аналітична геометрія Координатна площина, додавання і віднімання 
векторів 

Лінійна алгебра Поле комплексних чисел; тригонометрична форма 
комплексного числа; добування кореня з 
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комплексного числа. Алгебраїчні операції над 
многочленами 

Алгебра і теорія чисел Нулі многочлена; кратність кореня многочлена. 
Алгебраїчна замкненість поля комплексних чисел 

Диференціальна геометрія 
та топологія 

Метричні простори, нормовані простори, неперервне 
відображення 

 Застосування знань з комплексного аналізу 

Операційне числення Функція-оригінал (функція комплексної змінної), 
перетворення Лапласа, лишки, способи їх обчислення 

Методи математичної 
фізики 

Рівняння еліптичного типу (розв’язки 
характеристичного рівняння – комплексно спряжені 
функції) 

Числові системи Поняття комплексного числа, дії над комплексними 
числами  

Методика навчання 
математики 

Поняття комплексного числа, дії над комплексними 
числами 

 

Важливим для формування наукового світогляду і професійної 
культури майбутнього вчителя математики є знання й розуміння того, що 
методи нової галузі математики дозволяють простіше і красивіше 
розв’язати відомі задачі. Як приклад, варто розглянути застосування теорії 
лишків до обчислення невласних інтегралів. Для більшої очевидності 
доцільно обчислити  невласний інтеграл двома способами: традиційно (як 
у курсі математичного аналізу) та засобами комплексного аналізу. 
Наведемо приклад. 

Приклад.  Обчислити інтеграл  
2 4( 1)

dx

x




 . 

1-ий спосіб (засобами математичного аналізу). Для знаходження 
первісної треба 4 рази застосувати рекурентну формулу  
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2-ий спосіб (засобами комплексного аналізу). Підінтегральна функція 
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має у верхній півплощині єдиний полюс четвертого порядку 
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Важливим елементом методологічних знань є знання про виникнення 
й розвиток певної галузі математики та її основних понять і ідей. На це 
звертали увагу багато видатних математиків, методистів та істориків 
математики. Так, Г. Лейбніц стверджував: «Хто хоче обмежитися сучасним, 
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без знання минулого, той ніколи сучасного не зрозуміє» (цитата за [2, с. 17]). 
Детально історію виникнення й розвитку теорії функцій комплексної змінної 
студенти вивчатимуть у курсі «Історія математики» (або «Історія і методологія 
математики»). Можна також запропонувати студентам ознайомитися з цим 
матеріал самостійно, наприклад, за ([1], [4]). 

Під час вивчення комплексного аналізу необхідно ознайомити 
студентів з основнимиетапами становлення цієї галузі математики 
(детальніше про це у наших подальших дослідженнях).Варто відмітити, що 
комплексні числа, як до речі і ірраціональні, довгий час не знаходили 
широкого визнання серед математиків. 

Початкові ідеї комплексного аналізу виникли у другій половині XVIII 
століття і пов’язані вони в основному з роботами Леонарда Ейлера. Саме у 
роботах Л. Ейлера детально вивчені елементарні функції комплексної 
змінної та започатковано застосування цих функції до розв’язання 
прикладних задач (зокрема, картографії). Основи теорії функцій 
комплексної змінної були закладені в середині XIX ст. роботами 
Д’Аламбера, О. Коші, К. Вейєрштраса (розвинули диференціальне та 
інтегральне числення, теорію рядів) і Б. Рімана (обґрунтував геометричні 
питання теорії функцій комплексної змінної). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Як бачимо, 
масив фундаментальних понять та фактів комплексного аналізу достатньо 
широкий. Кожне з цих понять має свою історію розвитку. Ознайомлення 
майбутнього вчителя математики з методологічними знаннями 
конкретнонаукового рівня з комплексного аналізу показує шляхи відкриття 
нових фактів, озброює методами отримання нових знань. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають у 
з’ясуванні шляхів формування системи методологічних знань і вмінь з 
комплексного аналізу майбутнього вчителя математики. 
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РЕЗЮМЕ 
Кугай Н. В. Методологические знания конкретно научного уровня по учебной 

дисциплине «Комплексный анализ» будущего учителя математики. 
Статья посвящена проблеме выделения методологических знаний будущего 

учителя математики. В работе рассмотрены методологические знания конкретно 
научного уровня по комплексному анализу, в частности: предмет, метод, 
фундаментальне понятия, факты комплексного анализа, история развития. Выяснена 
связь комплексного анализа с учебными дисциплінами математического цикла. 
Проведен краткий сравнительный аналіз различных программ изучения комплексного 
анализа в Украине и в Польше. Методы исследования: теоретический анализ, синтез, 
аналогия, сравнение, сравнительно-исторический, системный подход. 

Ключевые слова: комплексный анализ, методологические знания, урони 
методологических знаний, предмет комплексного анализа, метод комплексного 
анализа. 

SUMMARY 
Kuhai N. Methodological knowledge of concrete scientific level of the course 

«Complex Analysis» of the future mathematics teacher. 
The article deals with the problem of isolating methodological knowledge of future 

mathematics teacher. The paper considers methodological knowledge of concrete scientific 
level of the complex analysis. This knowledge is about the subject, method, fundamental 
concepts, basic facts of complex analysis, the fundamental relationship between the facts, 
and development of the history. 

Methods of research: theoretical analysis, synthesis, analogy, comparison, 
comparative-historical, systematic approach. 

The subject of complex analysis is a function of a complex variable, the main method is 
the method of limits. In addition, the complex analysis widely used the method of coordinates, 
methods of vector algebra, linear algebra methods, and the method of analogies. 

It was found out the main ties between a complex analysis and educational disciplines 
of mathematical cycle: mathematical analysis, linear algebra, analytic geometry, algebra and 
number theory, differential geometry, mathematics methods of teaching. It was found out 
that the majority of fundamental concepts and basic facts of complex analysis introduced 
similar concepts to relevant facts of mathematical analysis. 

There were given the examples of applying a complex analysis for solution of applied 
problems from various fields of science. It was carried out a brief comparative analysis of the 
various programs of study complex analysis in Ukraine and Poland. 

It was concluded that the familiarization of the future teacher of mathematics with 
methodological knowledge of concretely scientific level of complex analysis shows the ways 
of discovering new facts, equips of methods of obtaining new knowledge. 

In future research it is planned to find out the ways of creating a system of 
methodological knowledge of complex analysis. 

Prospects of further studies in this direction are to find out the ways of formation of 
system of methodological knowledge and skills for complex analysis of future mathematics 
teacher. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ КАРТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Досліджено розвиток та вдосконалення іншомовної комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців за допомогою використання створених ними 
концептуальних карт. З’ясовано сутність терміна «іншомовна комунікативна 
компетенція» та шляхи її вдосконалення. Охарактеризовано принципи використання 
концептуальних карт у процесі навчання іноземної мови. Визначено їхню роль у 
підвищенні англомовної комунікативної компетентності студентів вишів. Зроблено 
висновок, що розробка концептуальних карт англійською мовою є ефективним 
наочним методом навчання, який допомагає студентам обговорити будь-яку 
іншомовну тему і продуктивно мислити.  

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, іншомовна 
комунікація, інноваційні методи, когнітивна діяльність, концепт, концептуальна 
карта, наочні методи навчання, розумна карта. 

 

Постановка проблеми. Реформування сучасної системи освіти 
передбачає зміни в навчанні іноземної мови. Згідно з вимогами Концепції 
мовної освіти, Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти та 
інших державних нормативних документів, навчання студентів іноземної 
мови акцентовано на формування іншомовної комунікативної компетенції. 
Сучасні умови ринку праці вимагають від організації навчального процесу у 
виші надавати більше уваги формуванню професійних умінь і навичок. Це 
означає, що навчання іноземної мови у ВНЗ повинно мати не лише 
комунікативно-орієнтований характер, але й професійно-спрямований. 
Такий підхід сприяє розширенню свідомості та світосприймання студента, 
його професійної культури й компетентності, формуючи розуміння 
культурного багатогранного світу. Крім того, іноземна мова має значний 
потенціал для творчого розвитку особистості, а її вивчення сприяє 
розвиткові професійної самосвідомості студентів і їхньої особистої 
задоволеності освітнім процесом. До того ж, використання іноземної мови 
як засобу спілкування розширює можливості ділових і особистісних 
контактів майбутнього фахівця, його працевлаштування та безпосередньо 
впливає на його конкурентоспроможність. Також вивчення іноземної мови 
сприяє формуванню цілісної картини світу, допомагаючи об’єднувати у 
свідомості студентів інформацію, одержану з інших курсів, бо часто 
навчальний матеріал вимагає від них переробки, переосмислення вже 
відомої інформації, яку подано рідною й іноземною мовами [3].  
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Аналіз актуальних досліджень. Відтак проблема розвитку та 
вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції залишається 
відкритою, не дивлячись на наявні наукові праці з цієї теми. Дослідженням 
специфіки комунікативних явищ займалися такі науковці, як Д. Агольцова, 
М. Бовтенко, І. Гречихін, В. Дем’янков, Ю. Караулов та ін. Проблему 
формування та тестування іншомовної комунікативної компетенції 
розглянули С. Балуян, О. Васильєва, Г. Литвиненко, Л. Невірко та ін., а 
розвиток лексичної компетенції привернув увагу І. Баценко, С. Шатілова, 
Г. Китайгородської, М. Шмітта та ін.  Актуальність окресленої теми 
зумовлено відсутністю комплексного аналізу проблеми вдосконалення 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців за 
допомогою створення концептуальних карт іноземною мовою.  

Метою статті є дослідження розвитку та вдосконалення іншомовної 
комунікативної компетентності студентів за допомогою використання 
створених ними концептуальних карт. Поставлена мета передбачає 
виконання таких завдань: 1) з’ясувати сутність терміна «іншомовна 
комунікативна компетенція» та шляхи її вдосконалення; 
2) охарактеризувати принципи використання концептуальних карт у 
процесі навчання іноземної мови; 3) визначити їхню роль у підвищенні 
англомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й 
розв’язання зазначених завдань використано такі методи дослідження, як 
аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, які допомогли проникнути в 
сутність окресленої проблеми, логічно перейти від однієї, менш загальної 
думки (поняття), до іншої, більш загальної. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній лінгвістиці, психолінгвістиці, 
соціолінгвістиці, методиці навчання іноземної мови та педагогіці термін 
«мовна компетенція» позначає особистісну мовну здатність індивіда 
сприймати та виробляти необмежену кількість грамотних у мовному 
відношенні речень за допомогою засвоєних мовних знаків і принципів їх 
побудови. Це також сукупність не лише знань фонетичних, лексичних, 
граматичних і текстуальних особливостей мовної системи, а й уміння 
вправно оперувати ними в процесі природної комунікації. Крім того, мовна 
компетенція консолідує в собі такі дві компетенції, як організаційна, що 
складається з граматичної та текстуальної, і прагматична, яка об’єднує 
соціолінгвістичну та іллокутивну [2]. 

Зауважимо, що в розробленій в Страсбурзі (1996 р.) 
загальноєвропейській директиві «Загальноєвропейські компетенції 
володіння іноземною мовою: вивчення, викладання, оцінка» чітко 
визначено параметри та критерії оцінювання рівнів володіння мовою і 
комунікативною компетенцією, у складі якої виокремлюють такі види, як 
лінгвістична, соціолінгвістична, дискурсивна, соціокультурна, соціальна і 
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стратегічна. Мовна ж компетенція розуміється як знання і здатність 
використовувати формальні засоби для створення граматично правильних 
і зв’язних висловлювань, і в її складі виділяють лексичну, граматичну, 
семантичну й фонологічну компетенції [4].  

Мовну компетенцію розглядають як сукупність лінгвістичних знань і 
вмінь, необхідних особистості для ефективної комунікації. Володіння мовною 
компетенцією передбачає засвоєння категорій і одиниць мови, їхніх функцій, 
усвідомлення закономірностей і правил функціювання мови. Так, 
комунікативна компетенція – це органічна сукупність мовних знань, умінь і 
навичок у сфері мовленнєвої комунікації, що зумовлює найбільший 
комунікативний ефект. Також важливу роль відіграє соціокультурна 
компетенція, яка передбачає володіння знаннями культурних особливостей 
носіїв мови, що вивчається, їхньої поведінки, звичаїв, традицій, менталітету, а 
це також є важливою складовою інтерактивної комунікації. 

Метою навчання англійської мови є формування в майбутніх фахівців 
високої комунікативної компетенції, що дозволяє отримувати повну 
інформацію під час читання іншомовних джерел, уміння правильно 
розуміти англомовного комуніканта й зв’язно висловлювати свої думки як 
в усній формі, так і писемній.  

 Для досягнення такої мети в навчально-виховному процесі 
використовують інноваційні методи навчання, які допомагають розвивати й 
удосконалювати професійну іншомовну комунікативну компетентність 
особистості. Нові інформаційно-освітні технології на основі комп’ютерних 
засобів значно уможливлюють підвищення ефективності іншомовного 
навчання. Прикладом цього є використання наочних методів і засобів 
навчання, створених на комп’ютерах із програмним забезпеченням 
Inspiration Software®’s Inspiration® 9 [5]. Зауважимо, що «образне іншомовне 
мислення – це такий стиль навчання, де будь-який студент краще усвідомлює 
і запам’ятовує інформацію іноземною мовою лише тоді, коли певні 
положення, слова й поняття пов’язано із зображеннями» [1]. Крім того, 
доведено, що людина краще запам’ятовує інформацію, коли бачить її.  

У цій розвідці ми звертаємо увагу на створення концептуальних карт 
(Concept Mapping) як один із видів графічної організації іншомовної 
навчальної інформації. Концептуальні карти використовують для того, щоб 
допомогти студентам організувати та виявити зв’язок між поняттями певної 
теми. В основу такої карти покладено головне поняття (концепт), яке в 
процесі її побудови розширюється. Це, насамперед, дає можливість проде-
монструвати, як основна ідея може бути розподілена на конкретні теми.  

Наголосимо, що перевагами застосування концептуальних карт у 
навчальному процесі, зокрема навчанні іноземної мови, а саме розвитку й 
удосконаленні іншомовної лексичної та комунікативної компетенцій, є:  

1) допомога студентам в обговоренні та створенні нових ідей;  
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2) заохочення студентів відкрити для себе нові поняття та 
положення, які поєднують їх;  

3) дозволяє студентам більш чітко висловлювати думки, погляди та 
подавати інформацію;  

4) допомога студентам в інтегруванні нових понять із уже вивченими, 
відомими;  

5) дозволяє студентам збагатити своє знання з будь-якої теми й 
оцінити отриману інформацію тощо [5].  

Розглянемо деякі теоретичні аспекти побудови концептуальної 
карти. Так, карти такого типу зазвичай ієрархічні, з підпорядкованими 
поняттями, що випливають з основного концепту або думки. Цей тип 
графічного органайзера, головна функція якого – допомогти організувати 
інформацію на папері чи екрані комп’ютера, щоб покращити її 
запам’ятовування, засвоєння, аналіз або застосування, як правило, завжди 
дозволяє змінити або додати нові поняття. Зазначимо, що позиція 
концепту на карті може безперервно змінюватися, але в той самий час 
підтримується зв’язок з іншими поняттями на карті.  

Для того, щоб розпочати створення такої карти, оберіть головну ідею, 
тему або питання, на якому ви хотіли б зосередитися чи яке має бути 
вирішене, або висновок, який повинен бути досягнутий. Як тільки тема чи 
питання визначені, акцентуємо увагу на ієрархічній структурі 
концептуальної карти та визначаємо ключові поняття, які пов’язані та 
співвідносяться з вашою головною думкою і класифікуємо їх. Так, загальні 
концепти становимо на першому місці, а потім поєднуємо їх із більш 
конкретними поняттями. Закінчуємо побудову карти поєднанням 
концептів – створенням зв’язних фраз і висловлювань. Тільки-но основні 
зв’язки між поняттями встановлено, додаємо перехресні посилання, які 
з’єднують концепти в різних областях карти, для додаткової ілюстрації 
відносин і зміцнення розуміння і знань студента з окресленої теми.  

Отже, якщо концептуальні карти створені правильно й чітко, вони 
стають для студентів потужним засобом досягнення високого рівня 
когнітивної діяльності. Для викладача ж концептуальна карта – це не 
просто засіб навчання, а й ідеальний спосіб оцінки зросту досягнень і знань 
студентів. Коли студенти створюють концептуальні карти, вони 
повторюють поняття, використовуючи свої власні слова, і співставляють 
неправильні ідеї та концепти. Викладачі ж, насамперед, здатні бачити те, 
чого студенти не розуміють, забезпечуючи точний, об’єктивний спосіб 
оцінки тих областей, у яких студенти ще повністю не розуміють поняття.  

Комп’ютерні програми Inspiration Software®’s Inspiration®, 
Kidspiration® і Webspiration Classroom™ містять усі види діаграм, а це 
допомагає студентам із легкістю створити концептуальні карти та дає 
можливість додавати нові поняття та поєднати їх, як вони вважають за 
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потрібне. Крім того, програми Inspiration, Kidspiration і Webspiration 
Classroom у своєму складі мають різні приклади концептуальних карт, 
шаблонів і планів уроків, щоб продемонструвати користувачу, як саме 
картографування й використання інших графічних органайзерів може бути 
легко інтегровано в навчальну програму для підвищення якості навчання, 
розуміння і навичок письма. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
створення концептуальних карт іноземною мовою значно впливає на 
розвиток і вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців. Студенти, працюючи з іншомовним лексичним 
матеріалом, отримують знання і набувають лексичних умінь до розвитку 
мовних (через формування лексичних навичок). Вивчаючи певні англомовні 
поняття, у студентів спостерігається розвиток навичок роботи з лексичним 
матеріалом (бо чим більше операцій виконується зі словом, тим краще воно 
запам’ятовується, а це, насамперед, створює передумови для подальшої 
інтерактивної комунікативної діяльності), після чого вони набувають здатність 
до оперування опанованими лексемами в мовленнєвій діяльності. 

Розробка концептуальних карт англійською мовою є ефективним 
наочним методом навчання, що допомагає студентам обговорити будь-яку 
іншомовну тему і продуктивно мислити. Такі карти особливо корисні на етапі 
занотовування матеріалу іноземною мовою, що уможливлює процес 
самостійного мислення студентів і будування своїх думок відповідно до 
поняття або теми.  

Робота з концептуальними картами надає викладачу можливість 
контролювати процес мислення студентів стосовно певної англомовної теми. 
Викладач також має змогу з’ясувати попередній рівень знань студентів і те, як 
їм зрозуміло іншомовний матеріал, що викладається, запропонувавши 
останнім створити концептуальні карти іноземною мовою.    

У подальших студіях заплановано продовжити дослідження заявленої 
проблеми в руслі використання інфографіки для розвитку та вдосконалення 
іншомовної мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти. 
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РЕЗЮМЕ 

Лобачёва И. Н. Имплементация концептуальных карт для повышения 
иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов. 

Исследовано развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетентности будущих специалистов посредством использования созданных ими 
концептуальных карт. Выяснена сущность термина «иноязычная коммуникативная 
компетенция» и пути ее совершенствования. Охарактеризованы принципы 
использования концептуальных карт в процессе обучения иностранному языку. 
Определена их роль в повышении англоязычной коммуникативной компетентности 
студентов вузов. Сделан вывод, что разработка концептуальных карт на 
английском языке является эффективным наглядным методом обучения, который 
помогает студентам обсудить любую иноязычную тему и продуктивно мыслить. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, 
иноязычная коммуникация, инновационные методы, когнитивная деятельность, 
концепт, концептуальная карта, наглядные методы обучения, умная карта. 

SUMMARY 
Lobachova I. Implementation of concept maps to improve foreign communicative 

competence of future specialists. 
The development and improvement of foreign language communicative competence 

of future specialists using concept maps created by them are studied. The essence of the term 
«foreign language communicative competence» and the ways to improve it are determined. 
The principles of the use of concept maps in learning a foreign language are characterized. 
And their role in increasing the English language communicative competence of students of 
higher schools is defined.  

It is concluded that the development of concept maps in English is an effective visual 
method of teaching that helps students to discuss any foreign topic and develop productive 
thinking. If the concept maps are created correctly and clearly they’ll become a powerful tool 
for students to achieve high-level cognitive activities. The concept map for a teacher is not 
just a learning tool, but also an ideal way to evaluate achievements and knowledge of 
students. When students create concept maps they repeat the concepts using their own 
words and compare wrong ideas and concepts. Teachers are able to see what the students 
do not understand, providing accurate, objective way to evaluate those fields of knowledge 
in which students do not fully understand the concept. Computer programming as Inspiration 
Software®’s Inspiration®, Kidspiration® and Webspiration Classroom™ contain all kinds of 
diagrams and this helps students to create concept maps easily and give opportunities to add 
new concepts and connect them as they want to do it. In addition, the program Inspiration, 
Kidspiration and Webspiration Classroom consist of various examples of concept maps, 
templates and lesson plans to show the user how the mapping and the use of other graphic 
organizers can be easily integrated into the curriculum to increase learning, understanding 
and writing skills. Students working with foreign language lexical material gain knowledge 
and acquire lexical skills to the development of language ones (through the formation of 
lexical skills). Studying certain English concepts, it is observed the development of student 
working skills with lexical material (the more operations are performed with the word, the 
better it is remembered, but it is primarily a prerequisite for further interactive 
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communicative activity), after which they have the ability to use mastered lexemes in speech 
activity. Working with concept maps allows teachers to monitor students’ thinking process 
regarding specific English topics. The teacher can also find out the previous level of students’ 
knowledge and how they understand a foreign language material that are taught by 
proposing them to create the concept map in foreign language. 

Key words: foreign language communication, foreign language communicative 
competence, innovative tools, cognitive activity, concept, concept map, visual teaching 
methods, mind map. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І СПЕЦІАЛЬНО-ПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

АЛГЕБРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У статті автор наводить приклад навчального проекту «Функція як 
математична модель реальних процесів». Цей проект учитель може організувати для 
учнів 7–9 класів під час вивчення змістової лінії «Функції». Автор описує види та 
характеристики ключових компетентностей учнів, задіяних у виконанні завдань 
навчального проекту: уміння вчитися, компетентність із інформаційно-комунікаційних 
технологій, соціальна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, громадянська та 
підприємницька компетентності. Автор пропонує спеціально-предметні 
компетентності розвивати відповідно до тем навчальної програми з алгебри за 
окремими напрямами. У статті подано таблицю, у якій детально проаналізовано 
проектні напрями й характеристики спеціально-предметних компетентностей.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, ключові та спеціально-предметні 
компетентності, проектні технології, навчання алгебри в основній школі. 

Постановка проблеми. Дослідження тенденцій сучасного розвитку 
освіти в світі свідчать про широкомасштабне впровадження в педагогічну 
практику різних країн компетентнісно-орієнтованої освіти, яка сприяє 
формуванню в учнів життєво важливих (ключових) компетентностей. 
Сьогодні компетентнісний підхід у навчанні не лише сприяє модернізації 
змісту освіти, а й доповнює ту низку освітніх інновацій і класичних підходів, 
що допомагають освітянам гармонійно поєднувати педагогічний досвід та 
реалізувати сучасні освітні цілі [1]. 

 Сучасному випускнику школи потрібні ґрунтовні математичні  знання, 
які дозволять йому успішно інтегруватися в соціум і адаптуватися в ньому. 
Проте, згідно з результатами досліджень Міжнародної програми з 
оцінювання навчальних досягнень учнів у сфері функціональної грамотності 
(PISA), випускники шкіл України правильно розв’язують переважно завдання 
репродуктивного характеру й демонструють недостатні вміння застосовувати 
набуті знання до розв’язування задач прикладного змісту. Тому навчально-
виховний процес вітчизняної школи потребує істотного посилення активної 
діяльності школярів, розвитку їх особистісних якостей і творчих здібностей, 
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умінь самостійно здобувати нові знання і вправно їх застосовувати в різних 
життєвих ситуаціях, орієнтуватися в житті суспільства [1].  

Розв’язати ці актуальні завдання можна, застосовуючи 
компетентнісний підхід у навчанні, який дозволяє змістити акцент з 
накопичення учнями математичних знань, умінь і навичок до формування 
творчих особистостей, здатних до саморозвитку, самовдосконалення, 
самовизначення. Отже,  важливим є не тільки обсяг набутих знань, а й уміння 
вправно користуватися ними. 

В основу компетентнісного підходу в навчанні алгебри покладено 
особистісно-орієнтовану й діяльнісну моделі навчання, у яких дослідницькі, 
творчі методи навчання відіграють провідну роль. Оскільки традиційне 
навчання алгебри передбачає, головним чином, запам’ятовування великої 
кількості інформації та мало часу відводить на розвиток творчої ініціативи 
учнів, то актуальною є потреба використання інноваційних педагогічних 
технологій, зокрема проектних. 

Сутність проектної технології навчання – організація самостійної, 
пошукової, творчої діяльності учнів. Активізація навчально-пізнавальної 
діяльності учня і максимальне наближення його до життя – основні її 
завдання. Оскільки компетентнісний підхід і проектну технологію 
об’єднують схожі моделі навчання, то їх поєднання в навчанні алгебри є 
доцільним та ефективним. 

Аналіз актуальних досліджень. Упровадження компетентнісного 
підходу в математичну освіту досліджували Г. Бібік, Н. Ходирева, 
О. Шавальова, І. Аллагулова, В. Ачкан, Л. Майсеня, Л. Зайцева, О. Пометун, 
С. Раков та інші. Проте праці вітчизняних та зарубіжних науковців із 
названих проблем стосуються, в основному, профільної школи.  

Упровадження основ проектної технології в практику навчання 
математики висвітлено в працях О. Антонової, Е. Гельфман, С. Лук’янової, 
А. Подстригич. Але питання щодо застосуванням проектних технологій  для 
формування ключових і спеціально-предметних компетентностей учнів 
основної школи під час навчання алгебри вказані вчені не розглядали. 

Недостатня кількість належного методичного супроводу в розв’язанні 
вище зазначеного питання, а також наукових досліджень у цьому напрямі 
унеможливлюють виважений, раціональний, системний підхід учителя щодо 
застосування проектних технологій з метою впровадження компетентнісного 
підходу в навчанні алгебри учнів основної школи. 

Метою статті є обґрунтування можливостей застосування проектних 
технологій під час вивчення курсу алгебри в основній школі з метою 
формування ключових і спеціально-предметних компетентностей учнів. 

Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися такі методи 
дослідження: теоретичні – аналіз наукової та науково-методичної 
літератури з проблеми дослідження; узагальнення й систематизація, 
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порівняльний та системний аналіз результатів наукових досліджень та 
наявного педагогічного досвіду; емпіричні – спостереження за сучасним 
навчальним процесом у школі. 

Виклад основного матеріалу. Поряд зі знаннями, уміннями і 
навичками учнів важливого значення сьогодні набувають сформовані в 
процесі навчання їх компетентності, які необхідні для гармонійної 
взаємодії будь-якої людини з сучасним технологічним суспільством. 

Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття 
«компетентність» як «здатність застосовувати знання і вміння, що забезпечує 
активне застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях» [1]. 

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 
поняття «компетентність» визначають як «набуту у процесі навчання 
інтегровану здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей 
і ставлення, що можуть цілісно реалізуватися на практиці» [2]. Очевидно, що 
внесення змін до навчальних програм має сприяти тому, щоб основні 
результати навчання будувалися на досягненні учнями необхідних 
компетентностей. 

Серед компетентностей, які можуть набувати учні в процесі 
навчання, на особливу увагу заслуговують ключові компетентності. 
Ключова компетентність – це спеціально структурований комплекс 
характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти 
в різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту 
освітніх стандартів [2].  

Фахівці Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) 
зауважують на тому, що ключові компетентності дають можливість 
особистості реалізувати себе в багатьох соціальних сферах, сприяють 
особистому успіхові [1]. 

Ключові компетентності виявляються не взагалі, а в конкретній справі 
чи ситуаціях, їх можна набувати не лише під час вивчення того чи іншого 
предмету, а й під впливом середовища, у якому знаходиться учень [1–3].  

Основними ознаками ключових компетентностей є: 
поліфункціональність (можливість розв’язувати різноманітні проблеми в 
різних сферах особистого й суспільного життя); надпредметність і 
міждисциплінарність (можливість застосовання не тільки в школі, а й на 
роботі, у сім’ї тощо);  багатовимірність (охоплюють знання, розумові 
процеси, інтелектуальні, навчальні та практичні вміння, творчі відкриття, 
стратегії, технології тощо);  забезпечення широкої сфери розвитку 
особистості (її логічного, творчого та критичного мислення, самопізнання, 
самовизначення, самооцінки, самовиховання) [1]. 

За результатами діяльності робочої групи з питань запровадження 
компетентнісного підходу, створеної в межах проекту ПРООН «Освітня 
політика та освіта «рівний-рівному», українськими вченими-педагогами 
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запропоновано такий перелік ключових компетентностей: уміння вчитися; 
соціальна; загальнокультурна; здоров’язбережувальна; компетентність з 
інформаційно-комунікаційних технологій; громадянська; підприємницька. 

На окрему увагу заслуговують також спеціально-предметні 
компетентності учнів. Це компетентності, яких набуває учень під час 
вивчення певного предмета протягом конкретного навчального року або 
ступеня навчання [1]. Отже, спеціально-предметними компетентностями 
можна вважати компетентності, яких набувають під час вивчення алгебри 
учні основної школи. 

Спеціально-предметні компетентності є певними етапами формування 
загально-предметних компетентностей учнів, яких вони набувають під час 
вивчення тієї чи іншої освітньої галузі в усіх класах середньої школи. 

Як зазначає Л. Паращенко «процес формування в учнів ключових 
компетентностей сьогодні слід розглядати в умовах передових 
педагогічних технологій, які приходять на зміну традиційним формам і 
методам навчання» [3]. Погоджуючись із цією думкою, розглянемо 
детальніше питання формування ключових і спеціально-предметних 
компетентностей учнів основної школи під час навчання алгебри із 
застосуванням проектних технологій. 

У сучасному шкільному навчально-виховному процесі вчителі 
використовують навчальні проекти під час вивчення різних шкільних 
предметів, у тому числі й алгебри. Пояснити це можна, перш за все, тим, що 
виконання навчальних проектів надає можливість поєднати набуті учнями 
теоретичні знання з конкретної навчальної теми програми (чи кількох тем із 
різних предметів) з їх практичним (прикладним) застосуванням [4–6].  

Застосування проектних технологій під час навчання алгебри учнів 
основної школи корисне ще й з міркувань психологічно-соціального 
становлення підлітка, тому що саме в підлітковому віці провідна діяльність 
учнів здійснюється в площині  їх соціальних взаємин з іншими людьми. Для 
дитини цієї вікової категорії важливим є те, щоб її сприймали не як 
підлеглого учасника навчально-виховного процесу, а як «молодшого 
партнера». Це, безумовно, сприяє формуванню свідомості підлітка: він 
свідомо обирає той чи інший вид діяльності, визначає своє функціональне 
завдання в ній, здобуває вміння і навички співробітництва, потрібні для 
життя в сучасному суспільстві. 

Тому ми вважаємо, що застосування проектних технологій з метою 
впровадження компетентнісного підходу в навчанні алгебри є доцільним.  

У ефективності такого поєднання ми переконалися під час 
проведення навчального проекту «Функція як математична модель 
реальних процесів» для учнів 7, 8 та 9 класів (рис. 1).  
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Розглянути функцію як засіб математичного моделювання реальних 

процесів і явищ, розв’язувати на цій основі прикладні та інші задачі – важливе 
завдання курсу алгебри під час вивчення учнями змістової лінії «Функції», у 
якому чільне місце відводиться формуванню вмінь будувати і читати графіки 
функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, які вони описують. 

Змістова лінія  

ФУНКЦІЯ 

Навчальний проект 
«Функція як математична 

модель реальних процесів» 

7 клас 8 клас 9 клас 

«Лінійна функція в описі 

прямолінійного 

рівномірного руху задач 

фізики» 

«Застосування функцій 

x

k
y  , 2xy   та 

xy   до 

розв’язування 

прикладних задач» 

«Функція: від 

властивостей до 

застосування» 

Властивості функцій та перетворення їх 

графіків 

Квадратична функція 

Метод інтервалів як універсальний 

метод розв’язування нерівностей 

Графічні методи розв’язування задач з 

параметрами 

М   О   Д   У   Л   І 

Рис. 1. Схема навчального проекту «Функція як математична 

модель реальних процесів» 
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Ключові компетентності учня, задіяного в цьому навчальному 
проекті, для наочності можна представити у вигляді таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ключові компетентності учня, задіяного в навчальному проекті 

«Функція як математична модель реальних процесів» 
Назва ключової 
компетентності 

Характеристика ключової компетентності 

1 2 

 
 
 
 
 
Уміння вчитися 

–здатність самостійно організовувати роботу в проекті для 
досягнення запланованого результату; 
–здатність набути таких методів проектування, як аналогія, 
асоціація, неологія, інверсія, мозкова атака, мозкова облога, 
навідне запитання-аналог, зміна формулювання завдання;  
–здатність виконувати в чіткій проектно-технологічній 
послідовності розумові та практичні дії; 
–здатність знаходити потрібну інформацію й оптимальні способи 
розв’язування завдань; 
–здатність до самоконтролю й самооцінки 

 
 
Соціальна 
компетентність 

–здатність до співпраці в групі; 
–здатність проявляти ініціативу; 
–здатність виконувати різні ролі й функції в колективі; 
–здатність досягнення порозуміння в конфліктних ситуаціях; 
–здатність брати на себе відповідальність; 
–здатність спільно визначати цілі проектної діяльності; 
–здатність застосовувати ефективні методи спілкування 

Загальнокультур
на 
компетентність 

–здатність опанувати модель толерантної поведінки; 
–здатність дотримуватися культури математичного мовлення та 
письма; 
–здатність до інноваційного мислення 

Компетентність з 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

–здатність використовувати ІКТ впродовж життя  

Громадянська 
компетентність 

–здатність до захисту власних інтересів, прав і свобод своїх і 
учасників команди 

Підприємницька 
компетентність 

–здатність організовувати власну проектну діяльність і роботу 
колективу; 
–здатність презентувати і поширювати інформацію про 
результати проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

фізичне здоров’я: 
–здатність чергувати розумову та фізичну активність; 
соціальне здоров’я: 
–здатність чітко висловлювати свої думки без хвилювань; 
–здатність слухати співрозмовника; 
–здатність адекватно реагувати на критику; 
–здатність звернутися за допомогою; 
–здатність володіти невербальною мовою (жести, міміка, 
інтонація тощо); 
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Здоров’язбері-
гаюча 
компетентність 

–здатність до співчуття, підтримки; 
–здатність розв’язати конфлікт на основі толерантного підходу; 
–здатність відстоювати власну позицію; 
–здатність визначати ступінь вагомості внеску інших людей у 
спільну проектну роботу; 
–здатність адекватно оцінювати себе, а також 
сприймати оцінку своєї роботи іншими учасниками проекту; 
–здатність планувати свою діяльність, ураховуючи аналіз 
можливостей і обставин, раціонально планувати час 

 
Спеціально-предметні компетентності учня, який задіяний в 

зазначеному проекті, показані в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Спеціально-предметні компетентності учня, задіяного в проекті 
«Функція як математична модель реальних процесів» 

Назва проектного 
напряму 

Спеціально-предметні компетентності 

1 2 

 Виявляються у здатності: 

7 клас 
«Лінійна функція в описі 
прямолінійного 
рівномірного руху задач 
фізики» 

- навести приклади лінійної функціональної залежності та 
окремого її виду – прямої пропорційності; 
- навести приклади залежностей, які не є лінійними 
функціональними; 
- описати особливості побудови графіка лінійної функції та 
прямої пропорційності; 
- описати геометричний зміст числових коефіцієнтів k  та b 
лінійної функції; 
- за графіком лінійної функції, прямої пропорційності 
визначати знаки числових коефіцієнтів k та b; 
- проектувати лінійну функціональну залежність на фізичні 
процеси 

8 клас (математичний) 
«Застосування функцій 

x

k
y  , 2xy   та xy   

до розв’язування 
прикладних задач» 

- описати особливості побудови графіків функцій 
x

k
y  , 

2xy   та xy  ; 

- застосовувати дані функціональні залежності до 
розв’язування задач з економіки, задач з фізики, геометрії 

9 клас (математичний) 
«Функція: від 
властивостей до 
застосування» 
 
Модуль 1 
«Властивості функцій та 
перетворення їх 
графіків» 

- формулювати означення: функції, парної та непарної 
функції, зростаючої та спадної функцій, нуля функції, 
проміжків монотонності, проміжків знакосталості, 
найбільшого і найменшого значення функції та 
розв’язувати вправи на застосування цих означень; 
- описувати алгоритми перетворень графіків функцій; 
- виконувати побудову ескізів графіків функцій (з 
урахуванням умов парності та непарності функції) 

Модуль 2 
«Квадратична функція» 

- формулювати означення квадратичної функції, 
пояснювати особливості розташування  її графіка на 
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координатній площині залежно від числових коефіцієнтів 
a, b, c; 
- знаходити вершину параболи та проміжки зростання і 
спадання квадратичної функції; 
- описувати й застосовувати алгоритм побудови параболи; 
- використовувати квадратичну функцію до розв’язування 
відповідних квадратних нерівностей 

Модуль 3 
«Метод інтервалів як 
універсальний метод 
розв’язування 
нерівностей» 

- застосовувати метод інтервалів як універсальний метод 
розв’язування будь-якої нерівності, зокрема квадратних 
нерівностей, нерівностей вищих степенів, ірраціональних 
нерівностей та нерівностей з модулями; 
 
- ураховувати особливості знаходження нулів функції, 
спираючись на означення цього поняття; 
- ураховувати особливості запису відповіді до нерівності, 
яку розв’язано методом інтервалів 

Модуль 4 
«Графічні методи 
розв’язування задач з 
параметрами» 

- застосовувати характерні особливості розміщення 
графіка квадратичної функції в графічних методах 
розв’язування задач з параметрами; 
- застосовувати характерні особливості в побудові графіків 
функцій з модулями в графічних методах розв’язування 
задач з параметрами 

 

Аналізуючи сутність компетентнісного підходу в освіті та провідні ідеї 
проектних технологій, можемо зробити висновок, що вони мають багато 
спільних орієнтирів (завдань), а саме:  

–  не стільки передати учням певний обсяг знань, скільки навчити  
застосовувати ці знання, за потреби використати їх до розв’язання інших 
завдань; 

–  розвивати в учнях комунікативні навички, уміння працювати з 
різними людьми, уміння дослухатися до думок інших учасників навчально-
виховного процесу, уміння переконувати у дискусії, виконувати різні 
соціальні ролі, долати конфлікти; 

–  розвивати вміння збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, 
користуватися дослідницькими методами, робити самоаналіз тощо.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Успішна 
адаптація сучасного випускника школи в суспільному житті висуває вимоги 
щодо наявності таких якостей особистості, як мобільність, спроможність 
навчатися протягом життя, наявність критичного мислення, толерантність 
тощо. Це передбачає широке використання компетентнісного підходу в 
навчально-виховному процесі. Оскільки компетентності учня є основними 
якісними показниками результату його навчання в школі, то педагогічна 
проблема формування життєвих компетентностей учнів є однією з 
пріоритетних у національній освітній політиці.  

Традиційні методи навчання не дають можливості повною мірою 
ефективно розв’язати цю проблему. Тому застосування в шкільній практиці 
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проектних технологій для формування ключових і спеціально-предметних 
компетентностей учнів основної школи під час навчання алгебри є 
доцільним, а проведення відповідних науково-методичних досліджень 
важливим завданням науковців і методистів.  
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РЕЗЮМЕ 
Лукьянова С. М., Мовчан С. Н. Формирование ключевых и специально-

предметных компетентностей учащихся основной школы при обучении алгебры с 
использованием проектных технологий.  

В статье автор приводит пример учебного проекта «Функция как 
математическая модель реальных процессов». Этот проект учитель может 
организовать для учащихся 7–9 классов при изучении содержательной линии «Функции». 
Автор описывает виды и характеристики ключевых компетентностей учащихся, 
задействованных в выполнении задач учебного проекта: умение учиться, 
компетентность в сфере информационно-коммуникационных технологий, социальная, 
общекультурная, здоровьесберегающая, гражданская и предпринимательская 
компетентности. Автор предлагает специально-предметные компетентности 
развивать в соответствии с темами учебной программы алгебры по отдельным 
направлениям. В статье представлена таблица, в которой детально 
проанализированы проектные направления и характеристики специально-предметных 
компетенций. Статья будет полезной ученым, методистам и учителям. 

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые и специально-
предметные компетентности, проектные технологии, обучение алгебры в 
основной школе. 

SUMMARY 
Lukyanova S., Movchan S. Formation key and special-subject competence secondary 

school pupils during study algebra with design technology. 
Successful adaptation of a modern school graduate to public life makes demands on 

availability such personality traits as mobility, the ability to learn throughout life, availability 
of critical thinking, tolerance and so on. This involves extensive use of competency approach 
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in the educational process. As the student’s competence is key quality indicator of the result 
of his schooling, the educational problem of forming life competencies of pupils is a priority in 
national educational policy.  

Traditional teaching methods do not allow to solve the problem fully efficiently. 
Therefore the use of design techniques in school practice in order to create key and special 
subject competencies of the secondary school pupils while studying algebra is appropriate, 
and conduct of relevant scientific-methodological research is an important task of scientists 
and methodologists.  

The article gives the example of the educational project “Function as a mathematical 
model of real processes”. The teacher can arrange this project for students of the grades 7–9 
in the study of content line “Options”. The author describes the types and characteristics of 
key competencies of pupils involved in the tasks of the educational project: the ability to 
learn, competence with ICT, social, general cultural, school health, civic and entrepreneurial 
competences. The author offers a specially-developed substantive competence according to 
curriculum topics in algebra in certain areas. The article contains a table which analyzes in 
detail the project areas and features of special-subject competences. The article will be useful 
for researchers, methodologists and teachers. 

Analyzing the essence of the competence approach in education and the leading ideas 
of design technologies, the authors conclude that they have many common reference points 
(tasks), namely: not only to convey to students a certain amount of knowledge but to teach 
how to apply this knowledge if you want to use them for other tasks; to develop students’ 
communication skills, ability to work with different people, ability to listen to the views of 
other participants of the educational process, the ability to persuade in debate, to perform 
various social roles, overcome conflict; to develop the ability to collect the necessary 
information, put forward hypotheses, use research methods, do introspection and so on. 

Key words: competence approach, key and special-subject expertise, design 
technology, learning algebra in elementary school. 

 

УДК 372.851       
С. М. Лук’янова, Т. О. Насадюк 

Національний педагогічний  
університетім. М. П. Драгоманова 

 

АДАПТАЦІЯ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

У статті розглянуто проблему адаптації учнів 5-х класів до особливостей 
процесу вивчення математики в основній школі. Аналіз психологічних особливостей 
дітей 10–11-річного віку дозволив виділити типові труднощі адаптації дітей 
молодшого підліткового віку до вивчення математики в 5-му класі, вказати на можливі 
причини їх виникнення та запропонувати рекомендації для їх недопущення й усунення. 
Використання даних рекомендацій на практиці вчителями початкової школи та 
вчителями математики основної школи сприятиме уникненню ефекту «відчуження 
знань», більш успішному засвоєнню п’ятикласниками начального матеріалу з 
математики, підвищенню їх навчальної мотивації та пізнавальної активності. 

Ключові слова: молодший підлітковий вік, навчання математики в 5 класі, 
психологічні особливості адаптації, підліткова дезадаптація. 

 

Постановка проблеми. Перехід із початкової школи в середню – 
важливий момент у житті кожної дитини. Поява декількох учителів із 
різним стилем викладання, збільшення обсягу й розмаїтість навчального 
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матеріалу, більш високі вимоги до інтелектуального та особистісного 
розвитку стають для них очевидним показником дорослішання. Крім того, 
деякі діти сприймають своє нове становище як можливість заново почати 
шкільне життя  та зарекомендувати себе з кращого боку. У п’ятикласників, 
з одного боку, дуже сильне бажання до самоствердження, самостійності та 
незалежності, а з іншого боку їм необхідно отримати перший досвід 
взаємодії за нових навчальних обставин. То ж зрозуміло, що цей перехід 
пов'язаний зі зростанням навантаження на психіку учня.  

Адаптація дитини до навчання в середній ланці школи відбувається 
не одразу. Це досить довгий процес, пов’язаний зі значними проблемами 
як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, який потребує кропіткої, 
злагодженої роботи педагогів та психологів. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема адаптації особистості в 
процесі шкільного навчання висвітлена у працях сучасних закордонних та 
українських вчених. Зокрема проблеми вступу дитини до навчального 
закладу та підліткової дезадаптації розглянуті в працях Х. М. Алієва, 
І. С. Булах, Л. В. Дзюбко, Г. Ф. Кумаріна, Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, 
Г. О. Хомич. Проблемі адаптації підлітків до навчання в основній школі прис-
вячені дослідження О. А. Дзюбенко, Е. Г. Коблик, А. О. Татьянчикова та інших. 

Метою статті є визначення умов успішної адаптації учнів 5-х класів до 
навчання в основній школі в процесі вивчення математики. 

Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися такі методи 
дослідження: теоретичні – аналіз наукової та науково-методичної 
літератури з проблеми дослідження; узагальнення й систематизація, 
порівняльний та системний аналіз результатів наукових досліджень та 
наявного педагогічного досвіду; емпіричні – спостереження за сучасним 
навчальним процесом у школі. 

Виклад основного матеріалу. У Державному стандарті базової та 
повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів 
11-річної школи ґрунтується на принципі наступності між початковою й 
основною школою. Забезпечення наступності є однією з основних умов 
успішної адаптації молодших школярів до навчання в основній школі та 
важливою передумовою успішного навчання у 5-му класі.  

У широкому розумінні слово наступність означає забезпечення 
зв’язку та узгодженість між ступенями й етапами навчання, систематичної 
опори на наявні в учнів знання і досвід для подальшого їх розвитку і 
поглиблення. Крім того, потрібне встановлення таких зв’язків між новими і 
вже опанованими знаннями, які дали б змогу створити цілісну систему 
знань та уникнути ефекту «відчуження» знань, умінь і навичок [8; 9]. 

Для розв’язання проблеми наступності в навчально-виховному 
процесі, особливо в період адаптації молодших школярів до нових умов 
навчання у 5-му класі вчителям необхідно: ураховувати індивідуальні та 
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психологічні особливості 10–11-річних школярів; постійно спиратися на їх 
попередні знання, уміння та навички, на основі чого забезпечити їх 
удосконалення та осмислення вже на новому, вищому рівні; забезпечити 
систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів; постійно 
аналізувати причини неуспішності учнів протягом адаптаційного періоду та 
запроваджувати способи щодо їх подолання.  

У психологічній літературі даний період розвитку дитини вважається 
початком підліткового віку, або молодшим підлітковим віком. Основний зміст 
і специфіка цього періоду життя полягає в переході від дитинства до 
дорослості всіх аспектів розвитку – фізичного, розумового, морального, 
соціального [2; 4]. 

Численні якісні та кількісні зміни в організмі та у психіці молодшого 
підлітка суттєво перетворюють його попередні інтереси та взаємини з 
оточуючими, що викликає складні, суперечливі переживання та негативні 
прояви поведінки: упертість, грубість, негативізм, агресивність, 
дратівливість. Дані прояви свідчать про кризу підліткового віку, причиною 
якої є  неузгодженість процесів статевого дозрівання, загального розвитку 
та соціального формування. Зміни в самосвідомості становлять основні 
новоутворення у психіці молодшого підлітка. Починається переорієнтація з 
дитячих норм і цінностей на дорослі.  

Для молодшого підліткового віку характерні такі психологічні 
особливості: набуття почуття дорослості; пошук власної унікальності, пізнання 
власного «Я»; зміна провідного виду діяльності з навчання на спілкування, 
поява потреби в гідному статусі в колективі однолітків; висока розумова 
активність здатна розвиватися тільки в діяльності, що викликає позитивні 
емоції, відсутність адаптації до невдач (успіх (неуспіх) суттєво впливає на 
мотивацію навчання); емоційна нестабільність та підвищена стомлюваність; 
відсутність авторитету віку, протест до необґрунтованих заборон; переоцінка 
своїх можливостей, реалізація яких передбачається у віддаленому 
майбутньому; вимогливість до відповідності слова і справи [1; 3]. 

Адаптація дитини до навчання в основній школі – це процес її присто-
сування до нових умов, змісту і форм навчання з одного боку і соціальної 
ситуації (взаємостосунків з однокласниками, вчителями) – з іншого.  

Труднощі шкільної адаптації особливо яскраво проявляються при 
переході учнів із початкової до основної школи під впливом як зовнішніх 
чинників (суттєвими змінами в організації навчально-виховного процесу, що 
провокує порушення як психологічної адаптації, так і соціальної, оскільки 
відбувається зміна уже засвоєних умов навчання), так і внутрішніх (початок 
підліткового періоду, який сам по собі є кризовим), що зумовлює появу 
шкільної дезадаптації (рис. 1). Формування дезадаптативної поведінки 
відбувається на тлі негативних переживань тривоги, напруження, страху, що є 
наслідком невдалих спроб засвоєння соціальних норм [3]. 
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Види шкільної дезадаптації п’ятикласників 

 
Рис. 1. Види шкільної дезадаптації п’ятикласників  
Адаптація дитини до навчання в середній ланці школи є довготривалим 

процесом розвитку адаптативних можливостей учнів, який включає 
когнітивний, емоційний, навчально-мотиваційний та поведінковий 
компоненти, пов’язаним зі значним навантаженням усіх систем організму. 

Критерієм когнітивного компонента адаптації є розвиток 
рефлексивності учнів у нових умовах навчання, емоційного – загальний 
психоемоційний стан учнів, навчально-мотиваційного – відповідність 
навчальної діяльності учнів вимогам основної школи та навчальна мотивація, 
поведінкового – відповідність поведінки учнів вимогам основної школи.  

Не всі п’ятикласники навіть з високим рівнем психологічної 
готовності можуть успішно впоратися з труднощами в навчанні і 
спілкуванні, внутрішніми психологічними проблемами. Процес їх адаптації  
може тривати впродовж всього навчального року.  

До соціально-психологічних чинників, що впливають на гальмування 
адаптації п’ятикласників можна віднести кабінетну систему навчання, 
збільшення навчального навантаження, кількості вчителів, їх вимог, труднощі 
в отриманні позитивних оцінок, відсутність в учнів інтересу до навчання.  

Індивідуальними якостями, які негативно позначаються на процесі 
адаптації молодших підлітків до нових умов навчання є їх емоційна 
нестабільність,  боязкість, невпевненість у собі. Варто звернути увагу і на 
гендерні відмінності в процесі адаптації молодших підлітків до нових умов 
навчання, які проявляються в тому, що дівчата швидше адаптуються до нових 
умов навчання, ніж хлопці. У процесі адаптації дівчата більш емоційні та 
схильні до демонстрації своїх можливостей у ситуаціях оцінювання та у 
стосунках з новими педагогами. На відміну від дівчат, у хлопців недостатньо 
розвинена здатність до рефлексії, їм важко прийняти нового вчителя та його 
вимоги. Це може негативно позначитися на їх мотивації до навчання. 

Шкільне життя п’ятикласників ускладнюється часто невиправдано 
високими вимогами до них з боку вчителів, які до цього працювали зі 
старшокласниками. Цього не можна допускати щонайменше з трьох причин: 
1) уповільнюється темп діяльності учнів, тоді як виконання певних видів робіт 
потребує більше часу; 2) зміст навчальних предметів основної школи 
вибудовується систематично, що, у свою чергу, передбачає сформованість у 
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школярів добре розвиненого теоретичного мислення; у п’ятикласників же 
воно тільки формується, оскільки вони звикли працювати з одиничними 
поняттями та термінами; 3) високі вимоги до самостійності та 
відповідальності підлітків без урахування їх вікових особливостей можуть 
становити загрозу для емоційного благополуччя дитини. 

Ураховуючи всі згадані чинники, у період адаптації важливо 
забезпечити кожному учневі спокійну обстановку, щоб п’ятикласник 
постійно відчував підтримку та допомогу з боку вчителів.  

Успішність самореалізації молодших підлітків тісно пов’язана з 
мікрокліматом в учнівському колективі. Важливо на уроках створювати 
ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу, мати право на помилку, 
на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах 
альтернативи, вибору, створювати демократичну атмосферу навчання. 

Недопустимим є перевантаження учнів зайвим за обсягом домашнім 
завданням. Необхідно ретельно стежити за темпом уроку, адже високий 
темп заважає багатьом дітям засвоювати начальний матеріал.  

Щоб знайти оптимальні форми та методи взаємодії, учителі 5-х 
класів мають ознайомитися з навчальними програмами для початкової 
школи, методикою роботи конкретного вчителя початкової школи, 
особливостями даного учнівського колективу, з яким йому доведеться 
працювати. Найкраще це зробити  під час спостереження за роботою учнів 
на уроках математики в 4-му класі. 

У пояснювальній записці діючої навчальної програми з математики 
зазначено, що «математичні знання і вміння в шкільній освіті розглядаються 
не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра». Понятійний 
апарат, обчислювальні алгоритми, графічні вміння і навички, що мають бути 
сформовані під час вивчення курсу математики 5 класу, є підґрунтям для 
успішного вивчення в майбутньому алгебри, геометрії. 

Місце математики в системі шкільної освіти визначається її роллю в 
інтелектуальному, соціальному і моральному розвиткові особистості, 
розумінні будови й використанні сучасної техніки, розвитку економіки, 
інформаційно-комунікаційних технологій, сприймання наукової картини 
світу і сучасного світогляду. 

 Математика є опорним предметом при вивченні суміжних 
дисциплін, тому без належної математичної підготовки неможлива 
повноцінна освіта сучасної людини. Вирішальне значення для системи 
шкільної освіти має формувальний вплив предмета математики на 
особистість школяра. Йдеться, насамперед, про розвиток мислення й 
логічного мислення зокрема, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної та 
інформаційної культури, творчості, уваги, пам’яті, позитивних властивостей 
особистості та рис характеру, емоційно-вольової сфери [6, 2]. Тому 
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проблема адаптації дитини на етапі переходу з початкової до середньої 
ланки саме під час вивчення математики набуває особливої актуальності. 

Успіхів у створенні сприятливих умов для успішної адаптації 
п’ятикласників до вивчення математики можна досягти лише при 
злагодженій роботі вчителя початкових класів та вчителя математики в 
п’ятому класі. 

З цією метою слід: 

 
Рис. 2 
Аналіз психологічної літератури дозволив нам виділити типові 

труднощі процесу адаптації п’ятикласників до навчання математики в 
основній школі та сформулювати рекомендації для їх недопущення або 
усунення у вигляді таблиці. 

Таблиця 1 
Типові труднощі процесу адаптації учнів 5 класів до навчання 

математики в основній школі та рекомендації щодо їх усунення 
Зовнішній прояв проблеми Можлива причина Рекомендації вчителю 

Повільність: не встигає 
виконувати завдання, не 
одразу розуміє їх зміст, 
повільно пише та читає 

Тип нервової системи 
дитини 

Не підганяти учнів на 
уроках, заздалегідь 
повідомляти їм запитання, 
за потребою повторювати 
та тлумачити завдання по 
кілька разів (особливо під 
час розв’язування 
текстових задач), надавати 
додатковий час для запису 
пояснень до розв’язання 
задач 

Погано виконує усні та 
письмові обчислення 

Недорозвиток 
обчислювальних навичок 

Розробляти спеціальні 
обчислювальні таблиці, 
систематично на уроках 
відводити час (5–7 хв.) для 
усного рахунку, письмові 
обчислення виконувати з 
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обов’язковим 
формулюванням 
відповідних правил чи 
алгоритмічних приписів 

Погано вчиться: труднощі із 
запам’ятовуванням, 
несформованість 
навчальних навичок,  
недостатній словниковий 
запас 

Педагогічна занедбаність, 
недоліки виховання або 
низький інтелектуальний 
рівень дитини 

Давати завдання 
послабленого рівня 
складності та завдання з 
покроковими приписами 
чи картки зі зразками 
типових вправ, відзначати 
найменший успіх, 
підбадьорювати 

Часто хворіє і, як наслідок, 
погано засвоює матеріал 

Астенія, порушення 
нервової системи 

Знизити вимоги до таких 
дітей, використовувати 
посильні індивідуальні 
завдання 

Емоційні порушення: 
тривожність, замкненість, 
нерішучість, 
сором’язливість 

Тип нервової системи Не викликати до дошки, 
спонукати до відповідей 
лише на невелику 
аудиторію, підтримувати 
найменші прояви 
активності та самостійності 

Надмірна рухливість: 
схильність до відволікання, 
труднощі в концентрації, 
імпульсивність, порушення 
дисципліни 

Неправильний стиль 
виховання, органічні 
порушення нервової 
системи, емоційні 
порушення 

Давати невеликі завдання, 
здійснювати покроковий 
контроль, вчити доводити 
справу до кінця, бути 
терплячим і наполегливим 

Агресивність, дратівливість Порушення нервової 
системи 

Виявляти максимальну 
терпимість і стриманість, 
спрямовувати їх активність 
на виконання завдань, 
тактовно вчити 
самоконтролю 

Демонстративність 
висловлювати власну думку 

Тип нервової системи або 
неправильний стиль 
виховання  

Звертати увагу на позитивні 
дії, зауваження робити 
нейтральні, іноді тільки 
поглядом 

 

Зауважимо, що навчання залишається важливим для дітей цієї вікової 
категорії, проте пізнавальний інтерес до навчання може як легко виникати, 
так і легко зникати. Здебільшого він спрямований на сам процес навчання, а 
не на його зміст. Тому успіхи та невдачі молодших підлітків в основному 
залежать від емоційної сторони навчання, інтересу та заохочення. Учням 
поки важко дається засвоєння абстрактних понять. Ураховуючи це, під час 
вивчення нових тем з математики (уведення нових понять, формулювання 
нових правил тощо) не варто різко змінювати форми й методи роботи. 
Важливо частіше використовувати засоби наочності (поради-приписи, картки-
опори, зразки виконання типових завдань) і методи, побудовані на 
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конкретно-індуктивній основі, та поступово переходити до методів, які 
використовуються в основній та старшій школах.  

Для пожвавлення навчального процесу та його урізноманітнення 
доцільним є використання на уроках математики ігрових форм. Нестандартні 
завдання, дискусії та естафети запобігають перевтомленню учнів, підвищують 
їх працездатність, розвивають комунікативну культуру та логічне мислення. 
Підготовка учнів до таких уроків вимагає і сприяє розвиткові їх самостійності, 
відповідальності, уміння працювати в колективі. Для забезпечення стійкості 
та довільності уваги учнів 5-х класів важливим є етап мотивації, який сприяє 
усвідомленню значущості та важливості навчального матеріалу. Завдяки 
використанню задач практичного та прикладного змісту мотивація вивчення 
математики стає більш дієвою. 

Протягом уроку та для домашньої роботи необхідно пропонувати 
учням цікаві доступні завдання й домагатись їх чіткого виконання, 
систематично перевіряти письмові роботи учнів і виконувати роботу над 
помилками. Для розвитку смислової пам’яті, поряд із механічною, 
необхідно забезпечувати систематичне повторення матеріалу та 
проводити актуалізацію опорних знань. 

Використання на уроках математики в достатній мірі завдань для 
усного виконання сприятиме поповненню словникового запасу і 
формування культури мовлення, розвиватиме дослівне запам’ятовування і 
відтворення навчального матеріалу. Завдяки виконанню завдань на 
самостійне складання задач можливим є розвиток творчого ставлення 
учнів до вивчення математики, а також більш осмисленого усвідомлення 
ними значення математичних знань для повсякденного життя та розвитку 
різних сфер діяльності людини. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Етап 
переходу учнів із початкової до середньої ланки школи, пов’язаний  з 
істотними ускладненнями, які обумовлюються новими формами та змістом 
навчання, появою нових учителів-предметників з різними методами 
викладання навчального матеріалу та вимогами до учнів, кабінетною 
системою навчання, а також зміною вікового етапу розвитку дитини – її 
вступом до підліткового віку. У зв’язку з цим стає очевидним, що така 
ситуація потребує уважного ставлення з боку вчителів та проведення 
спеціальної роботи, спрямованої на підвищення ефективності адаптації 
школярів на цьому етапі навчання, і передбачає, передусім, вивчення та 
врахування в подальшій роботі чинників, які безпосередньо впливають на 
цей  процес, особливо в процесі вивчення математики, навчальний зміст 
якої слугує міцним фундаментом для отримання якісних знань з багатьох 
дисциплін у майбутньому. 
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РЕЗЮМЕ 
Лукьянова С. М., Насадюк Т. А. Адаптация учеников 5-х классов в процессе 

изучения математики. 
В статье рассмотрена проблема адаптации учащихся 5-х классов к 

особенностям процесса изучения математики в основной школе. Анализ 
психологических особенностей детей 10–11-летнего возраста позволил выделить 
типичные трудности адаптации детей младшего подросткового возраста к 
изучению математики в 5-м классе, указать на возможные причины их 
возникновения и предложить рекомендации по их предупреждению и устранению. 
Использование даннях рекомендаций на практике учителями начальной школы и 
учителями математики основной школы будет способствовать избежанию 
эффекта «отчуждения знаний», болем успішному усвоению п’ятикласниками 
ученого материала по математике, повышению их учебной мотивации и 
познавательной активности. 

Ключевые слова: младший подростковый возраст, обучение математике в 5 
классе, психологические особенности адаптации, подростковая дезадаптация. 

SUMMARY 
Lukyanova S., Nasadiuk T. Adaptation of the 5th grade  pupils during the study of 

mathematics. 
The article is devoted to the problem of pupils’ adaptation in grade 5 to the 

peculiarities of the process of learning mathematics in basic school.  
The difficulty of this process appear under the influence of external factors (significant 

changes in the organization of educational process, which causes disturbances of 
psychological and social adaptation) and internal (early adolescence, which in itself is a 
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crisis), which leads to the appearance of school exclusion. Qualitative and quantitative 
changes in the body and psyche of the 10–11-year-old children, associated with the entry into 
younger adolescence significantly alter their previous interests and relationships with others, 
which causes complex, contradictory emotions and negative behaviors. The analysis of the 
main psychological characteristics of this age group made it possible to identify the typical 
difficulties of adaptation younger teens to study mathematics in the 5 grade, to point out the 
possible causes, and offer recommendations for their prevention and elimination. 

Adapting of the child to the education at the secondary level of the school is quite a long 
process involving significant challenges, both objective and subjective. School life of the fifth-
graders often is complicated by unreasonably high requirements to them by their teachers, who 
had previously worked with higher school pupils. That is why the adaptation process requires 
painstaking, coordinated work of teachers and psychologists. Considering the importance and 
features of the mathematics teaching material in the 5th grade, by current curriculum, and to 
ensure the principle of continuity in the study of mathematics between the 4th and 5th classes, 
concerted action of primary school teachers and teachers of Mathematics Class 5, the 
comparison of which in research presented in the scheme, are needed and compulsory. 

This article contains tips for successful adaptation of the fifth graders to study 
mathematics, the use of which will contribute to a successful acquisition of educational 
material by the pupils and help avoid the effect of “the alienation of knowledge”. In addition, 
the use of these recommendations in practice will help primary school teachers and teachers 
of basic school mathematics increase learning motivation of the fifth-graders to their 
cognitive activity, improve the general atmosphere at mathematics lessons. 

Key words: younger adolescence, teaching mathematics in the 5th grade, 
psychological peculiarities of adaptation, adolescent maladjustment. 
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦМЕРЕЖ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

 

Авторами проаналізовано доцільність використання соціальних мереж як 
засобу формування математичної компетентності майбутніх учителів 
математики під час навчання на фізико-математичному факультеті педагогічного 
університету. Виділено форми залучення можливостей віртуальних спільнот при 
вивченні математичних дисциплін і виокремлено педагогічні та психологічні 
фактори навчання й соціалізації студентів через соцмережі. 

Ключові слова: компетентісний підхід, професійна компетентність, 
математична компетентність, освіта, навчання, соціальні мережі. 

 

Постановка проблеми. Глобалізація економіки, необхідність 
подолання економічних проблем, демократизація суспільного життя в 
більшості країн світу, значне збільшення обсягу інформації, швидкий 
розвиток інформаційних і комп’ютерних технологій, мобільність джерел 
набуття знань, зростання ролі самоосвіти потребують оновлення системи 
освіти, через яку проходить кожна людина, набуваючи рис особистості, 
фахівця та громадянина.  
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Однією з важливих концептуальних засад, що визначає сучасну 
методологію змісту освіти, є компетентнісний підхід у професійному 
становленні майбутніх учителів математики під час навчання на фізико-
математичному факультеті в педагогічному університеті, зокрема і при 
вивченні такої фундаментальної дисципліни, як математичний аналіз. 
Останнім часом помітно знизився рівень знань студентів із даного курсу, 
при його засвоєнні у студентів виникає багато труднощів. Не сприяє 
підвищенню якості знань і різний рівень шкільних знань з математики та 
сформованості прийомів самостійної роботи студентів, значне зменшення 
годин на консультації, небажання студентів відвідувати бібліотеку та 
працювати з друкованими джерелами інформації, перенесення багатьох 
видів контролю знань студентів із навчального навантаження викладачів у 
другу половину дня тощо. 

Вирішення цих проблем вимагає постійного вдосконалення, а іноді й 
докорінного оновлення навчального середовища, що призведе до 
відповідних змін в організації освітнього процесу та забезпечить уведення в 
нього сучасних інформаційних технологій, зокрема й використання значного 
потенціалу ресурсів глобальної мережі Інтернет. На сьогоднішній день 
соціальні мережі є одним із найпопулярніших сервісів, до якого залучена 
переважна більшість молодих людей, тому є доцільним і ефективним їх 
застосування в навчальній діяльності студентів. Використання соцмереж як 
засобу формування математичної компетентності майбутніх учителів 
математики потребує подальших досліджень.  

Аналіз актуальних досліджень. Впровадження компетентнісного 
підходу в освіті почалося в 70-х роках минулого століття і пройшло декілька 
етапів у своєму розвиткові, а поняття «компетентність» стало об’єктом 
спеціальних наукових досліджень, починаючи з 1990 року, що відповідає 
третьому етапу. У педагогічній енциклопедії означення даного поняття 
включає крім суто професійних знань, умінь і навичок, такі якості, як 
ініціатива, співробітництво, здатність працювати в групі, комунікативні 
здатності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати й 
використовувати інформацію [7]. Дослідженням формування професійної 
компетентності займалися Д. Хаймс, М. С. Розов, В. І. Маслов, Є. В. Бон-
даревська, І. Зязюн, В. С. Безрукова, І. А. Зимня, О. І. Пометун, Н. В. Кузьміна, 
К. О. Кірей, Н. М. Болюбаш, О. В. Овчарук, В. Г. Афанасьєв та інші. 

У країнах Європи, які використовують компетентнісний підхід до змісту 
освіти, існують спільні тенденції щодо виділення певної системи 
компетентностей на різних рівнях змісту: надпредметних, 
загальнопредметних і спеціальнопредметних. Математичну компетентність 
відносять до спеціальнопредметних [6]. ЇЇ формування в сучасному світі 
вимагає впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальний процес. Нові сервіси, зокрема соціальні мережі, сприяють 
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максимально швидкому та зручному оперуванню навчальним контентом на 
будь-якій відстані. Питаннями обґрунтування доцільності їх використання та 
можливостей упровадження в навчальний процес займалися І. Д Малицька, 
М. А. Остапенко, І. В. Іванюк, С. Г. Литвинова, О. А. Клименко, А. В. Яцишин, 
Н. О. Думанський та інші. Психолого-педагогічні особливості цього процесу 
подано в роботах багатьох учених, зокрема В. Ю. Бикова, Н. В. Морзе, 
М. І. Жалдака, Б. С.Гершунського, М. С. Голованя.  

Однак, на сьогодні сервіси соціальних мереж не використовуються 
широким загалом у навчальній діяльності, тому питання їх упровадження в 
освітній процес є актуальним і потребує подальших досліджень. 

Мета статті – обґрунтувати доцільність використання соціальних 
мереж при формуванні математичної компетентності майбутніх учителів 
математики, виділити та описати форми впровадження наявних і 
додаткових можливостей віртуальних спільнот для створення сучасного 
середовища при вивченні математичного аналізу. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз публікацій з даної 
тематики та моделювання навчального процесу відповідно до сучасних 
вимог, цілеспрямовані педагогічні спостереження, вивчення та 
узагальнення досвіду навчання математичних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні роботодавці висувають високі 
вимоги до рівня знань випускників вищих навчальних закладів, але 
роботодавця цікавить не сам об’єм теоретичних знань з певного фаху, а, 
насамперед, їх уміння, готовність та здатність використовувати набуті 
знання у власній професійній діяльності. При цьому перевага надається 
тим кандидатам, які показують уміння творчо підходити до розв’язання 
поставленого завдання, самостійно приймати ефективні рішення та 
швидко знаходити необхідну інформацію. Отже, бізнес, підприємництво та 
суспільство в цілому потребують професійно компетентних фахівців, що 
стало головним стимулом упровадження компетентнісного підходу в 
освіті, зокрема, й педагогічній. 

Однією з важливих концептуальних засад, що визначає сучасну 
методологію оновлення змісту освіти, є компетентнісний підхід у 
професійному становленні майбутніх випускників вищих навчальних 
закладів. Складовою професійної компетентності майбутніх учителів 
математики є математична компетентність, під якою будемо розуміти 
спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному 
житті,  будувати математичні моделі, досліджувати їх методами математики, 
інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибки обчислень [8]. 

До змісту математичної компетентності відносять:  
- процедурну компетентність, тобто вміння розв’язувати типові 

математичні задачі; 
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- логічну компетентність – володіння дедуктивним методом 
доведення та спростування тверджень; 

-  технологічну компетентність, під якою розуміють володіння 
сучасними ІКТ підтримки математичної діяльності; 

- дослідницьку компетентність, яка передбачає вміння 
застосовувати математичні методи досліджень при розв’язуванні 
прикладних задач; 

- методологічну компетентність, яка проявляється в доцільності 
використання математичних методів у дослідженнях [5]. 

Формування математичної компетентності неможливе без залучення 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема й ресурсів 
соціальних сервісів глобальної мережі Інтернет. Поширення віртуальних 
освітніх, навчальних і соціальних мереж створює умови для об’єднання 
людей у групи користувачів відповідно до їх інтересів або цінностей для 
задоволення певних потреб. Під поняттям «соціальна мережа» найчастіше 
розуміють віртуальний майданчик, який забезпечує своїми засобами 
спілкування, підтримку, створення, розбудову, відображення та організацію 
соціальних контактів, у тому числі й обмін даними між користувачами, що 
передбачає попереднє створення облікового запису [1]. 

Стандартний набір інструментів соціальної мережі передбачає 
збереження фото-, відео-, аудіоматеріалів на персональній сторінці 
користувача, можливість пошуку користувачів за певними ознаками та 
додавання їх до окремого пріоритетного списку, надання членам такого 
списку певних переваг перед іншими користувачами даної мережі, обме-
женням спілкування з небажаними відвідувачами особистої сторінки [1]. 

Популярність соціальних мереж серед користувачів вікових категорій 
16–19 років становить 12 %, 20–29 років – 33 % [4]. За популярністю на 
першому місті в Україні стоїть мережа «ВКонтакті» (створена в 2006 році), 
також популярними є «Однокласники» та «Mail.ru». Однак  найбільш 
популярною для навчання та розвитку студентської молоді за кордоном є 
соціальна мережа «Facebook». Ці мережі мають схожий функціонал, що 
успішно використовується для організації навчального процесу, а саме:  
для розміщення розкладу занять, навчальних робочих програм і завдань, 
утворення різних груп для обміну інформацією, спілкування тощо. 

Основними характеристиками функціонування віртуальних 
соціальних мереж є: ідентифікація особи (відомості про особу), присутність 
на сайті (можна дізнатися, хто з користувачів у даний момент є в мережі і 
долучитися до спілкування), статус стосунків між користувачами (друзі, 
члени родини, однокласники та ін.), комунікація в мережі  (спілкуватися з 
кількома користувачами мережі синхронно та асинхронно), мінігрупи 
(можна створити в середині віртуальної соціальної мережі об’єднання за 
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інтересами), обмін матеріалами (документами, фото, відео, закладками, 
презентаціями, книгами в цифровому форматі тощо) [9]. 

Серед позитивних педагогічних і психологічних факторів 
використання соціальних мереж в освіті та соціалізації студентів можна 
виділити такі: 

1) модернізація системи освіти, оскільки використання соціальних 
сервісів потребує від викладача розвитку власного досвіду роботи в 
мережах та пошуку нових шляхів для ініціації та управління роботою 
студентів; 

2) різноманітність форм взаємодії та комунікації (форуми, 
опитування, голосування, коментарі, підписки, повідомлення тощо); 

3) можливість індивідуального підходу до роботи зі студентом з 
урахуванням його профілю; 

4) організація та корекція самостійної роботи студентів; 
5) залучення до роботи однокурсників або консультантів для 

спільного виконання завдань або допомоги, організація групової роботи 
студентів для подолання труднощів при засвоєнні знань; 

6) пошук та обмін інформацією при різних формах її подання; 
7) можливість більш «демократичного» спілкування «викладач-

студент» під час онлайн-консультацій; 
8) проміжний та підсумковий контроль знань студентів; 
9) формування спільноти однодумців для досягнення певної мети; 
10) комфортність, безкоштовність, оперативність та зручність для 

роботи та спілкування, незалежно від місця знаходження та фізичного 
стану та фізіологічних особливостей; 

11) можливість організації безперервного навчання. 
Зазначені фактори в  комплексі обумовлюють доцільність 

використання соцмереж у навчальному процесі для підвищення його 
ефективності, зокрема, для управління процесом самостійної роботи 
студентів, перенесення акцентів з психологічного аспекту процесу 
навчання на практичний (для студентів з низьким рівнем знань або 
низькою самооцінкою) та формування комунікаційних якостей студентів. 

Розглядаючи використання соцмережі як засобу навчання студентів, 
можна виділити такі його форми: 

- соціальні мережі як майданчик для взаємодії між викладачем та 
студентом (можливість задати питання), студентом та студентом 
(спілкування, обговорення, виконання проектів), студентом та всією 
спільнотою (виконання завдання без конкретного адресату); 

- соцмережі як простір управління процесом навчання, розміщення 
навчальних завдань і робіт студентів, перевірка завдань, моніторинг; 
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- соцмережі як місце зберігання інформації (розміщення матеріалів 
лекцій та практичних занять, додаткових навчальних матеріалів, 
навчальної та методичної літератури, статей тощо); 

- соцмережі як «дошка оголошень» (розміщення організаційної 
інформації про події в межах навчальної та позанавчальної діяльності). 

Аналіз науково-методичної  літератури та вивчення можливостей 
сервісів соціальних мереж показали, що найбільш зручною для 
використання в навчальному процесі студентів фізико-математичного 
факультету при вивченні математичного аналізу є мережа «ВКонтакті» [2, 
3]. Нами були розроблені рекомендації щодо використання сервісів цієї 
мережі для навчальних потреб (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Рекомендації щодо використання сервісів мережі «ВКонтакті» 

№ Назва сервісу Рекомендації щодо використання 

1 Повідомлення Спілкування «викладач-студент» щодо організації навчального 
процесу 

2 Стіна Можливість розміщення різних навчально-методичних 
матеріалів для користування, отримання викладачем додаткової 
інформації про студента 

3 Відеозаписи Можливість переглянути лекцію або її фрагменти з певної теми 
(як самого викладача, так і інших) 

4 Документи Розміщення та обмін навчально-методичною літературою: 
матеріали для індивідуальної роботи, тексти лекцій, методичні 
посібники тощо 

5 Групи Об’єднання студентів у групи з однаковим або різним рівнем 
знань для більш ефективної організації позааудиторного 
навчання (студент-студент, студент-викладач). При цьому 
викладач може виступати як консультант або студенти з більш 
високим рівнем знань можуть допомагати іншим студентам. Такі 
групи можуть бути створені й для виконання індивідуальних 
завдань та підготовки до колоквіумів 

6 Друзі Допомога при необхідності спілкування з певним студентом або 
членом групи 

7 Закладки Можливість зберігати потрібні сторінки з навчальними 
матеріалами 

8 Новини Розміщення організаційної інформації про події в межах 
навчальної та позанавчальної діяльності 

 

Існують і негативні фактори при використанні студентами соціальних 
мереж у навчанні: очікування допомоги при виконанні певної роботи без 
докладання власних зусиль, відволікання уваги на різні розважальні контент-
ти, збільшення позааудиторного навантаження на викладача, можлива 
відсутність у нього відповідної кваліфікації для такої роботи, неможливість 
вільного доступу до ресурсів соцмереж, несприятливі умови для розвитку 
особистісної комунікабельності, зниження стандартів грамотності. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проблема 
впровадження компетентнісного підходу в освіту є до кінця не вирішеною і 
дотепер.  Аналіз різних джерел досліджень з даної проблеми показав, що 
при формуванні математичної компетентності майбутніх учителів 
математики можна використовувати найпопулярніші соціальні мережі. 
При цьому найбільш привабливою є віртуальна соціальна мережа  
«ВКонтакті», яка має широкий спектр можливостей та значний потенціал 
застосування її в навчальному процесі.  

Подальші наукові розвідки доцільно спрямувати на розробку 
методики використання віртуальних соціальних мереж для формування 
математичної компетентності у процесі вивчення фундаментальних 
математичних дисциплін. 
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РЕЗЮМЕ 
Мартыненко Е. В., Чкана Я. О. Использование соцсетей как способа 

формирования математической компетентности будущих учителей математики. 
Авторами проанализирована целесообразность использования социальных 

сетей как средства формирования математической компетентности будущих 
учителей математики во время обучения на физико-математическом факультете 
педагогического университета. Выделены формы привлечения возможностей 
виртуальных сообществ при изучении математических дисциплин, рассмотрены 
психолого-педагогические факторы обучения и социализации студентов через соцсети.  

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетент-
ность, математическая компетентность, образование, обучение, социальные сети. 

SUMMARY 
Martynenko O., Chkana Y. The use of social networks as a means of future 

mathematics teachers’ mathematical competence formation.  
An important conceptual basis of the methodology in determining the content of 

education is competency based approach to professional development of future teachers of 
mathematics during their studies at physics and mathematics departments at the pedagogical 
university, including the study of such fundamental disciplines as mathematical analysis. 

Formation of mathematical competence is not possible without the involvement of 
modern information and communication technologies, including social services and resources 
of the Internet. The spread of virtual education, training and social networks creates 
conditions for bringing people together in user groups according to their interests or values 
to meet specific needs. 

With the popularity of the first city in Ukraine is network “VKontakte”, also popular are 
“Classmates” and “Mail.ru”. However, the most popular for training and development of students 
abroad is the social network “Facebook”. These networks have similar functionality, convenience 
of the educational process, namely, to accommodate class schedules, training programs and job 
tasks, formation of different groups to share information, communication and so on. 

We distinguish the following forms of using social networks as a means of teaching 
students: 

- Social networks as a platform for interaction between a teacher and a student 
(opportunity to ask questions), a student and a student (communication, discussions, 
projects), students and the entire community (the job without a specific destination); 

- Social networks as a space of learning management, allocation of learning tasks and 
students’ activities, test objectives, and monitoring; 

- Social networks as a place of storage (placement of the lectures and practical classes, 
additional teaching materials, educational and methodological literature, articles, etc.); 

- Social networks as a “bulletin board” (accommodation of organizational information 
about events within the academic and extracurricular activities). 

Key words: competence approach, professional competence, mathematical 
competence, education, study, social networking.  
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СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ЯК ПРОДУКТИВНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 
ФАХОВОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

У статті зроблена спроба теоретичного осмислення сутності та 
особливостей ситуаційних задач з методики навчання математики, здійснено їх 
типізацію за різними ознаками, визначено їх місце й роль у системі фахового 
становлення майбутнього вчителя математики. Показано необхідність якісного 
забезпечення дидактичної бази методики навчання математики – фахово-
орієнтованої навчальної дисципліни в педагогічному ВНЗ. Обґрунтовано доцільність 
створення й використання системи ситуаційних задач із методики навчання 
математики як продуктивної основи здобування студентами початкового досвіду 
фахової діяльності вчителя математики, засобу їх свідомого входження в професію. 

Ключові слова: ситуаційні задачі, ситуація, кейс, аналіз, методика навчання 
математики, студенти, технологія, інтерактивність, підготовка вчителя 
математики. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі одним із ключових 
стратегічних напрямів розвитку вищої освіти в Україні, детермінованих 
процесами європейської інтеграції та реформуванням системи вітчизняної 
освіти в цілому, є проектування компетентнісно зорієнтованого 
навчального середовища, у якому знання стають не самоціллю, а дієвим 
інструментом оволодіння механізмами пізнання: традиційна модель 
освіти, основні акценти в якій зосереджено на формуванні знань, умінь і 
навичок, перестала бути ефективною.  

Це обумовлює пошук, відбір (та відповідне їх забезпечення) 
продуктивних методик, технологій, засобів, упровадження яких у процес 
підготовки сучасного вчителя, зокрема вчителя математики, створювало б 
умови для активної навчальної самостійності студентів як суб’єктів власної 
освіти у здобуванні організованої системи професійних знань, сприяло б 
розвиткові ініціативності, креативності, здатності до рефлексії, посилювало 
б мотивацію набуття фахової компетентності як особистісного утворення, 
формувало б готовність і здатність системно підходити до розв’язання 
проблем, які виникають у практиці роботи вчителя математики. 

Аналіз наукових досліджень. Питання фахової підготовки 
майбутнього вчителя математики, зокрема, проблема пошуку 
інструментарію підвищення ефективності організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів у ВНЗ була й залишається предметом 
особливої уваги багатьох науковців у різні періоди розвитку нашого 
суспільства. Системно-структурний підхід і його застосування в теорії й 
методиці навчання математики розглядали І. В. Блауберг, Н. В. Кузьміна, 
Е. І. Лященко, С. П. Семенець, В. А. Тестов, А. І. Уйомов. Теоретичні і 
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практичні аспекти професійної підготовки вчителів-математиків знайшли 
відображення в працях Г. П. Бевза, В. Г. Бевз, М. І. Бурди, О. С. Дубинчук, 
В. Г. Моторіної, О. І. Скафи, З. І. Слєпкань, О. С. Чашечникової. Зробили 
посутній внесок у розробку засад реалізації компетентнісного підходу в 
системі підготовки майбутнього вчителя математики І. А. Акуленко, 
О. І. Матяш, Н. А. Тарасенкова, В. О. Швець. Побудову навчального процесу 
у вищій школі на основі технологічного підходу досліджували 
В. П. Безпалько, А. О. Вербицький, М. І. Махмутов, І. П. Підласий, 
О. О. Сидоренко, Ю. П. Сурмін, В. П. Чуба. 

Мета статті – розкрити сутність та особливості ситуаційних задач із 
методики навчання математики, типізувати їх, обґрунтувати доцільність 
створення й використання системи таких задач, як продуктивної основи 
сучасної системи фахового становлення майбутніх учителів математики. 

Методи дослідження. У дослідженні використовувалися такі 
методи: теоретичні – контент-аналіз літератури, системно-структурний 
аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, моделювання; емпірично-
діагностичні – бесіди, рефлексивне анкетування, письмове опитування, 
аналіз продуктів фахової діяльності вчителів математики і майбутніх 
учителів математики, спостереження, систематизація та узагальнення 
педагогічного досвіду, педагогічний експеримент. 

Виклад основного матеріалу. Провідна роль у забезпеченні 
математичної підготовки школярів, яка відповідає соціальному 
замовленню, належить учителю математики. Фахову компетентність 
сучасного вчителя математики визначають, насамперед, ґрунтовне знання 
свого предмета, здатність оперативно створювати оптимальну методику 
навчання учнів математики відповідно до вимог конкретної ситуації 
навчально-виховного процесу, вільне володіння новими педагогічними 
технологіями, уміння працювати в умовах диференціації та гуманізації, 
креативність, критичність, комунікабельність, рефлексивність. 

Проведені нами дослідження засвідчують, що рівень фахової 
компетентності вчителя-початківця посутньо залежить від того, якими були 
загально педагогічна та спеціальна методична моделі його професійно-
особистісного становлення в педагогічному ВНЗ. Ключовими чинниками, які 
визначають межі системи підготовки вчителя, є: особливості програм 
навчання за освітніми ступенями, системність та збалансованість у 
проектуванні пропорцій теоретичного і практичного навчальних компонентів, 
місце й частка самостійної та навчально-дослідницької роботи студентів, 
умови для реалізації суб’єктності всіх учасників навчального процесу, 
співвідношення традиційності та інтерактивності у використовуваних освітніх 
технологіях, діапазон диверсифікації засобів та організаційних форм, діюча 
модель діагностики й контролю, можливості використання ІКТН тощо.  
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Однією з основних фахово зорієнтованих дисциплін у системі 
підготовки вчителя математики в педагогічних вишах є методика навчання 
математики. Її зміст, на відміну від самої математики як науки, 
характеризується, насамперед, відсутністю жорсткої обумовленості, для неї 
притаманна ситуаційність і багатоваріантність. Саме така особливість дисцип-
ліни дозволяє широко запроваджувати, як одну з продуктивних інтерактив-
них технологій навчання студентів, метод конкретних ситуацій [4]. Наш досвід 
підготовки вчителя математики засвідчує, що створення й системне 
використання навчально-проблемних задач-ситуацій із методики навчання 
математики (апробація – протягом більше двадцяти років) має істотні 
переваги порівняно з традиційним репродуктивно-інформаційним підходом. 

Як відомо, вперше метод case-study був застосований у школі права 
Гарвардського університету в 1870 році. Нині цей метод найпоширеніший у 
системах підготовки фахівців економічної галузі, проте цілком прийнятний 
і для вивчення багатьох неекономічних дисциплін.  

У науково-методичній літературі метод case-study або метод 
конкретних ситуацій (від англійського case – випадок, ситуація) у загальному 
розумінні визначають як метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, 
що ґрунтується на навчанні шляхом розв’язування конкретних задач-ситуацій 
(розв’язування кейсів), сутність застосування якого зводиться до дій за 
схемою: проведення колективного аналізу описаної ситуації, визначення 
можливих шляхів її розв’язування та вибір (якщо це можливо) оптимального, 
публічний захист вибраного розв’язання [1; 4; 5].  

Метод аналізу конкретних навчальних ситуацій призначений для 
вдосконалення навичок і отримання досвіду в таких аспектах: виявлення, 
відбір і розв’язування проблем; робота з інформацією – осмислення значення 
деталей, описаних у ситуації; аналіз і синтез інформації та аргументів; робота 
з гіпотезами і висновками; оцінка альтернатив; прийняття рішень; слухання й 
розуміння інших людей – навички групової роботи [1]. 

Основними особливостями-характеристиками ситуаційного навчання 
є: неоднозначність отримуваного знання, різноманітність джерел знання, 
творчий процес пізнання, колективний характер пізнавальної діяльності, 
форсований процес отримання знання [4]. 

Отже, технологія використання задач-ситуацій є інтерактивною 
«зсередини». Інтерактивне навчання (inter – взаємний, act – діяти) – це 
навчання, яке будується на спільному процесі пізнання в умовах активної 
комунікації всіх його учасників (навчання, «включене» у спілкування), за 
якого викладач стає не транслятором інформації, а менеджером освітнього 
процесу (з акцентом на функції керування, а не управління). 

Під ситуаційною задачею (задачею-ситуацією) з методики навчання 
математики розуміємо фіксовану (описану в певній формі) навчальну 
модель-проблему з галузі методики навчання учнів математики, у процесі 
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інтерактивної роботи з якою створюються умови для становлення, 
розвитку й саморозвитку особистості студента як майбутнього вчителя 
математики. Тобто ситуаційні задачі є спеціалізованим навчальним 
засобом, за допомогою якого студент прогнозовано одержує продукт 
навчання, сутність якого виявляється, насамперед, у здобуванні суб’єктно 
нових фахово-значущих знань і провідних способів фахової діяльності 
різного ступеня загальності, навичок міжособистісної комунікації, 
початкового досвіду практико-орієнтованої методичної діяльності. 

Проведені нами теоретико-експериментальні дослідження показали, 
що між навчальною задачею-ситуацією з методики навчання математики, 
яку використовуємо в системі підготовки майбутнього вчителя 
математики, і реальною виробничою ситуацією, яка виникає в практиці 
роботи вчителя математики, є певні відмінності. Серед факторів, які 
вказують на ці відмінності, виділяємо такі: цілі і мотиви розв’язування 
ситуацій; рівень визначеності та складності (компонентна структура) 
розглядуваної проблеми; середовище, у якому відбувається опрацювання 
проблеми і пошук варіантів її вирішення; способи і засоби одержання 
результату; співвідношення дій «за зразком» і дій креативного характеру; 
кількість учасників обговорення ситуації і рівень самостійності у прийнятті 
рішень; можливість залучення колективної інтеграції на етапах пошуку, 
створення, вибору, оцінки й корекції способу розв’язування проблеми; 
співвідношення рефлексії і саморефлексії. 

Безумовно, однією з принципових відмінностей є постановка цілей 
розв’язування ситуаційних задач. Якщо для вчителя-практика пошук 
оптимального вирішення нагальної проблеми в процесі навчання учнів 
математики є виробничим простором реалізації і вдосконалення його 
фахової компетентності, то для студента, який лише починає власну 
траєкторію в професії, розв’язування ситуаційних задач є активним 
навчальним середовищем його квазіпрофесійної діяльності, засобом 
набуття первинного фахового досвіду з проектування навчально-
пізнавальної діяльності школярів. 

Як зазначається в літературі, присвяченій кейс-технологіям 
(наприклад, [1; 4; 5]), немає певного стандарту подання кейсів та єдиної їх 
класифікації (існуючі класифікації, здебільшого, орієнтовані на економічні 
дисципліни). Спектр використовуваних нами методичних задач-ситуацій 
можна групувати за різними ознаками, зокрема: 

 за метою і завданнями навчального процесу: спеціалізовані 
(концентрація аналізу на окремому питанні чи локальній проблемі), 
комплексні (різнобічне, багатофакторне діагностування й наступне 
дослідження проблеми, як правило, з імітаційним моделюванням); 

 за рівнем визначеності (повнотою заданої інформації): 
визначені (закриті – із заздалегідь запланованою відповіддю, і, водночас, 
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існуванням  різних шляхів її одержання), напіввизначені (напіввідкриті – 
крім застосування ситуаційного, зокрема діагностичного, аналізу 
потребують пошуку шляхів розв’язування і виділення варіантів розв’язання 
проблеми), невизначені (відкриті – із принципово відсутнім єдино 
можливим результатом та необхідністю диверсифікованого розгляду (чи 
розробки) можливих варіантів розв’язування ситуації, зокрема, шляхом 
доповнення вихідної інформації додатковими фактами та факторами, які 
змінюють (підвищують) рівень визначеності ситуації), перевизначені (із 
надлишковою другорядною чи вивідною інформацією – у ході аналізу 
умови неістотні фактори відкидаються, і ситуація набуває статусу 
визначеної, напіввизначеної чи невизначеної); 

 за рівнем складності і проблемності: репродуктивно-тренувальні 
(ілюстративно-орієнтувальні, інформаційні, за аналогією чи за інструкцією, 
задачі-моделі стандартних (тривіальних) ситуацій (ситуації-тренажери)), 
діагностично-евристичні (проектування, конструювання і моделювання 
багатоваріантних практичних ситуацій), проблемно-дискусійні та творчо-
прогностичні (з елементами самостійного дослідження); 

 за рівнем узагальненості отримуваних результатів: 
алгоритм-інструкція (схема-ієрархія дій) конструюється для окремої 
конкретизованої ситуації (тактика діяльності) чи можливе створення 
узагальненого способу діяльності для деякого класу ізоморфних ситуацій 
(стратегія діяльності); 

 за необхідністю попереднього розв’язування математичних 
задач, що входять до умови методичного кейсу; 

 за формою поданої опорної математичної інформації: 
вербальні, символьні, графічні, комбіновані; 

 за затратами часу на виконання та обсягом підготовки: 
короткострокові міні-кейси (розглядаються в межах частини практичного 
чи лабораторного заняття), довгострокові кейси-проекти (індивідуальні 
домашні завдання-ситуації, індивідуальні науково-дослідницькі завдання, 
завдання-проекти, курсові роботи); 

 за типом комунікації: монологічні, діалогічні, полілогічні; 
 за видом міжособистісної співпраці: полісуб’єктні (для 

колективної, та групової (колективно розподіленої) роботи), індивідуально-
орієнтовані (для індивідуальної роботи); 

 за мірою публічності презентування процесу та результатів 
аналізу ситуації: усні, письмові, комбіновані; 

 за можливістю використання ігрових технологій: імітаційні, 
неімітаційні, комбіновані. 

Наведемо приклади деяких типів кейс-задач, зокрема, повнотою 
заданої інформації, та коротко їх охарактеризуємо. 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

352 

Задача-ситуація № 1. Сформованість міцних навичок елементарних 
перетворень є необхідною передумовою для успішного вивчення курсу 
алгебри в цілому. Тому в процесі навчання учнів не варто поспішати 
переходити до комбінованих вправ, не переконавшись у тому, що всі учні 
засвоїли новий алгоритм, навчилися виконувати найпростіші однокрокові 
перетворення. Досвід показує, що, уміючи виконувати кожний окремий 
крок у перетворенні виразів, учні часто припускаються помилок тоді, коли 
треба виконати послідовно декілька перетворень, тобто з’єднати воєдино 
набуті окремі вміння. Проаналізуйте перетворення виразу, виконані двома 
учнями. Укажіть помилки, допущені учнями, з’ясуйте причини їх 
виникнення, запропонуйте шляхи запобігання їм. 

1. 2(3 4)(2 5 ) ( 1)(2 7 ) 6 8 15 20 2 7 .x x x x x x x x x            

2. 2 2(3 4)(2 5 ) ( 1)(2 7 ) 6 8 15 20 2 2 7 7 .x x x x x x x x x x              

Ситуацію № 1 можна віднести до визначених; колективна чи групова 
робота із цією типовою моделлю реального процесу навчання школярів 
перетворювати цілі вирази спрямовується на формування в майбутнього 
вчителя математики таких способів діяльності: аналізувати навчальні дії 
учнів та результати цих дій (діагностичний аналіз), виявляти помилки, 
оцінювати одержану інформацію та інтерпретувати її на основі 
відповідного математичного змісту та його методичної оболонки, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, оцінювати ситуацію в цілому, 
прогнозувати та моделювати наступну конкретизовану діяльність учителя 
(прогностично-системний аналіз). 

Задача-ситуація № 2. Одним із джерел помилок під час виконання 
тотожних перетворень, особливо дробових раціональних виразів, є неохайні, 
недбалі записи учнів у зошитах (наприклад, неакуратні записи цифр, букв, 
недотримання достатньої відстані між виразами, рядками тощо). Складіть 
перелік вимог, яких варто дотримуватися учням у записах перетворень 
виразів. Проілюструйте ці вимоги можливими помилками учнів. У якій формі 
ви пропонуєте проводити відповідну роботу зі школярами? Відповідь 
аргументуйте. Розгляньте питання використання тестових завдань для учнів, 
дистрактори яких сформовано з урахуванням типових помилок учнів. 
З’ясуйте рівень інформативності для вчителя результатів виконання 
школярами таких завдань. Сконструюйте кілька таких тестових завдань. 

Ситуація № 2 є напіввизначеною, оскільки студенти попередньо 
мають проаналізувати особливості вказаного математичного змісту (логіко-
математичний аналіз), виділити потенційні труднощі, які можуть виникнути 
в учнів (логіко-дидактичний та системно-праксеологічний аналіз), 
запропонувати можливу інтерпретацію умови задачної ситуації, 
проілюструвати конкретними прикладами ймовірну діяльність учнів і, 
насамкінець, сконструювати методичну модель розв’язання задачі-кейсу 
(прогностично-рекомендаційний аналіз). При цьому відбувається 
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здобування студентами нового знання про ситуацію та про адекватні 
способи діяльності в ній. Спеціальні акценти в цій кейс-задачі зроблено на 
контекстне опрацювання студентами тестових технологій, зокрема, тих, які 
використовуються в ЗНО. Ситуація допускає також використання імітації 
ймовірної діяльності школярів та відповідної орієнтовно-контролювальної 
реакції вчителя (наприклад, у форматі ділової гри – фрагмент уроку). 

Задача-ситуація № 3. Перед вивченням теми «Винесення спільного 
множника за дужки» учитель до домашньої роботи включив таку задачу. 

Задача. Перетворіть добуток у многочлен стандартного вигляду:  
а)  5 2x a b ;     б)  7 3 5xy y  . 

Перевірку домашнього завдання передбачалося зробити шляхом 
запису розв’язань на лівій частині дошки. Як, на вашу думку, учитель 
планував організувати діяльність учнів на етапі засвоєння нового 
матеріалу? Яка роль мала відводитися засобам навчання (яким саме)? 
Запропонуйте доцільні на такому уроці (відповідно до вказаних етапів 
уроку) записи на дошці. Які прийоми розумової діяльності мають 
використовуватися на цих етапах навчання учнів? Яке місце серед них ви 
відведете порівнянню, конкретизації, узагальненню? 

Невизначеність ситуації № 3 передбачає виконання студентами таких 
дій: попередній аналіз математичного та методичного компонентів вихідних 
умов, загальна оцінка ключової інформації (проблемний аналіз), планування, 
конструювання (і, на розсуд викладача – моделювання у форматі ділової гри 
чи творчої імпровізації) наступних етапів організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, прогнозування й дослідження можливих наслідків реалізації 
запланованих у задачі дій (прогностичний аналіз), вербалізація результатів 
виконаної роботи, прийняття виважених рішень, критичне оцінювання 
власних і представлених «колегами» шляхів розв’язування ситуації (оцінно-
аксіологічний аналіз), коригування пропонованого способу вирішення 
проблеми, здійснення самоаналізу, загальна рефлексія.  

Організація роботи з кейсом в аудиторії може передбачати 
використання як колективної чи групової форми, так і індивідуальної. Наш 
досвід показує, що групова форма є для студентів більш цікавою, 
продуктивною, залучає до інтенсивної комунікації та міжособистісної 
взаємодії (співпраці) майже всіх студентів академічної групи (причому не 
лише в період аудиторного заняття, а й у позааудиторний час у ході 
попередньої роботи із ситуаційними задачами, запропонованими мікрогруп-
пам), має яскраво виражений характер інтерактивності, динамічності, 
комплексності поліфакторного опрацювання нових способів діяльності, 
посутньо інтенсифікує доаудиторну та аудиторну самостійну навчально-
пізнавальну діяльність студентів, розвиває в них особистісну рефлексію, доз-
воляє викладачеві оцінити в межах заняття роботу більшості студентів групи. 
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Як стверджує практика, найбільш активно в обговоренні навчальних 
ситуацій беруть участь студенти із високим та середнім рівнем підготовки і 
достатнім рівнем мотивації щодо набуття професійних навичок. Проте, 
загальна атмосфера в аудиторії пробуджує пізнавальний інтерес навіть у 
«слабкого» студента, змушує його включатися в пошук шляхів розв’язання 
завдання хоча б у межах роботи міні-групи (самонавчальне освітнє міні-
середовище) і набувати навіть за такої взаємодії певного практичного 
досвіду фахової діяльності. 

Залежно від цілей і завдань конкретного етапу навчального процесу, 
викладач може посилювати кейс-задачу додатковими запитаннями, 
підзавданнями, переформатовувати її, зводячи, наприклад, 
репродуктивно-тренувальну до проблемної, творчої і навпаки.  

Посібники-практикуми [2] і [3], які є системою-депозитарієм 
тематично згрупованих (відповідно до змістових ліній шкільного курсу 
математики) ситуаційних задач з методики навчання математики 
(посібники сумарно пропонують більше 1000 ситуаційних задач і вправ) – 
зручне й ефективне навчально-дидактичне підґрунтя для реалізації 
ситуаційної технології на практичних та лабораторних заняттях з методики 
навчання математики в нашій роботі. Кількість тематично споріднених 
задач-ситуацій перебільшує кількість, яку можна розглянути за час, 
відведений для аудиторних занять. Це створює викладачеві зручне поле 
для вибору необхідних завдань відповідно до конкретних цілей 
навчального процесу, дозволяє складати загалом рівноцінні варіанти 
завдань для контрольних чи самостійних робіт. Урахування реальних 
затрат часу студентами на розв’язування ситуаційних задач орієнтує їх на 
затрати часу щодо виконання подібної роботи вчителем у школі. 

До створення ситуаційних задач ми підходили особливо 
скрупульозно, намагаючись зробити так, щоб кожне розв’язання було 
корисним студентові, насамперед, із погляду набування ним власного 
методичного досвіду, щоб сукупність розв’язаних у період навчання 
студентом завдань-кейсів була посутнім внеском у процес становлення 
його як компетентного вчителя математики. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Як 
підтверджують наші дослідження, використання ситуаційних задач істотно 
посилює збалансованість теоретичного і професійно-практичного 
компонентів системи підготовки майбутнього вчителя математики, 
створює оптимальні умови для його фахово-особистісного становлення. У 
процесі використання таких завдань в аудиторії традиційна фронтальна 
робота з академічною групою трансформується в інтерактивну пошуково-
пізнавальну навчально-професійну діяльність кожного суб’єкта навчання 
(проблемно-ситуаційний аналіз, міні-розігрування, дискусія тощо) над 
певною конкретною практично-проблемною ситуацією, максимально 
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наближеною до реалій навчання учнів математики в школі. Розв’язування 
студентами задач-ситуацій сприяє знаннєвому накопиченню ними базових 
моделей професійної діяльності вчителя математики як основи її 
варіативності та диверсифікації, дає їм емоційно-ціннісний поштовх до 
наступної пошукової активності, забезпечує здобування ними початкового 
досвіду комплексного бачення професійної діяльності. 

Здійснена нами наукова розвідка не вичерпує повноти окресленої 
проблеми. Прогностичний потенціал досліджень вбачаємо у вивченні 
проблем конструктивного, технологічно-процесуального характеру щодо 
використання ситуаційних задач у системі фахового становлення сучасного 
вчителя математики. 
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РЕЗЮМЕ 
Москаленко О. А., Москаленко Ю. Д., Коваленко Е. В. Ситуационные задачи как 

продуктивная основа современной системы профессионального становления будущего 
учителя математики. 

В статье предпринята попытка теоретического осмысления сущности и 
особенностей ситуационных задач по методике обучения математике, осуществлена 
их типизация по различным признакам, определены их место и роль в системе 
профессионального становления будущего учителя математики. Показана необходи-
мость качественного обеспечения дидактической базы методики обучения математи-
ке. Обоснована целесообразность создания и использования системы ситуационных 
задач по методике обучения математике как продуктивной основы получения студен-
тами начального опыта профессиональной деятельности учителя математики. 

Ключевые слова: ситуационные задачи, ситуация, кейс, анализ, методика 
обучения математике, студенты, технология, интерактивность, подготовка 
учителя математики. 

SUMMARY 
Moskalenko O., Moskalenko Y., Kovalenko O. Situational tasks as the productive 

basis of the modern system of professional formation of the future teacher of mathematics. 
The article makes the attempt of the theoretical understanding of the essentiality and 

peculiarities of situational tasks out of methods of teaching mathematics, defining their place 
and role in the scheme of training future teachers of mathematics, typing them for various 
signs. The absence of the tough conditionality of the content of methods of teaching 
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mathematics (unlike the science of mathematics itself) as one of the basic professionally 
oriented courses in pedagogical universities, situational and multivariate methods, which are 
inherent for it, allow the wide implementation of the method of concrete situations in the 
scheme of the teacher training. 

 It was concluded that on the basis of generalization of many years of authors’ 
experience in the training of the teachers of mathematics, that the systematic use of 
situational tasks out of the methods of teaching mathematics has significant advantages in 
comparison to the traditional reproductively informative angle to the situation. It is shown 
that situational tasks out of the methods of teaching mathematics is a specialized way for 
creating the competency oriented learning environment for the establishment, development 
and self-identity of the student as a future teacher of mathematics. It is emphasized the 
effectiveness of using the situational tasks in the modeling creative activity and 
independence of the students, skills of interpersonal communication, enhancing motivation 
and emotional factors in the acquiring the profession by them. (Authorial practical manual 
out of the methods of teaching mathematics, which offer more than 1,000 situational tasks 
and exercises have been tested for over twenty years.) Examples illustrated that in the 
process of quasi-professional practice in this environment the student receives the product of 
education, the essence of which is primarily in the acquiring by the future teacher of 
mathematics the subjectively new professionally-relevant knowledge and initial experience of 
practical implementation of leading professional ways of varying degrees of generality, 
forming of readiness and capability to found a systematic way to solving problems that arise 
in the practice in work of mathematics teacher. Soundly, that the expediency of creation and 
use of the scheme of situational tasks out of methods of teaching mathematics as a 
productive foundation of dynamic combination of theoretical and practical components of 
methodological training of the specialists. 

Key words: situational tasks, situation, case, analysis, methods of teaching 
mathematics, students, technology, interactivity, mathematics teacher’s training. 
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В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

 

У статті обґрунтовано актуальність упровадження у практику роботи 
вищої школи дистанційних курсів з метою підготовки майбутніх фахівців до 
неперервної освіти протягом життя. Розкрито організаційно-методичні засади 
навчання дистанційного курсу історії математики. Виділено принципи 
дистанційного навчання та розкрито особливості організації традиційних форм 
навчання у вищий школі в умовах дистанційної форми навчання.  

Виділено методичні особливості дистанційного курсу історії математики. 
Узагальнено результати експериментального дослідження щодо впровадження 
дистанційного курсу історії математики в практику підготовки майбутніх учителів 
математики. 

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний курс, історія 
математики, підготовка майбутніх учителів математики.  
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комуні-
каційних технологій на сучасному етапі розвитку суспільства зумовив активне 
впровадження електронного навчання, зокрема і в дистанційній формі. 

Дистанційні технології в Україні розпочали використовувати в навчаль-
ному процесі з 2000 року. Організація дистанційного навчання регламентува-
лася наказами Міністерства освіти і науки України на основі Концепції 
розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої у 2000 р. та Положенням 
про дистанційне навчання (наказ МОН України № 40 від 21.01.2004). 

Освіта завжди була і є одним із найважливіших чинників розвитку 
суспільства. Вона покликана підготувати учнів, студентів, майбутніх фахівців 
до активної участі в соціальному житті та створити умови для розвитку їх 
особистостей. У системі вищої освіти одне з центральних місць відводиться 
педагогічній освіті. Головне завдання сучасного педагогічного університету – 
навчити студента вчитися, підготувати його до неперервного самостійного 
навчання впродовж усього життя. Такий підхід до розуміння педагогічної 
освіти змінює функції студента і функції викладача. На нашу думку, одним із 
шляхів реалізації неперервної освіти є дистанційна форма навчання. 

Курс історії математики корисний кожному студентові, який вивчає 
математичні дисципліни, а для майбутнього вчителя математики він є 
необхідним. Знання шляхів і умов формування основних математичних 
понять, методів, теорій не лише формує науковий світогляд майбутнього 
педагога, а й покращує його фахову майстерність. У педагогічних 
університетах курс історії математики різноманітний за змістом і  достатньо 
великий за обсягом, але кількість годин на його вивчення є недостатньою. 
Тому значна частина навчального матеріалу виноситься на самостійне 
опрацювання студентами. На нашу думку, наявність і впровадження 
дистанційного курсу історії математики дозволяє не тільки вивчати цей курс 
студентам, які за різних причин не можуть відвідувати заняття, але й 
поглибити знання майбутніх учителів математики, які навчаються стаціонар-
но. Ефективна організація дистанційного навчання історії математики 
підвищує результативність навчання, сприяє інтелектуальному розвиткові та 
творчій активності студентів, стимулює їх науково-дослідницьку діяльність.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми дистанційного навчання в 
зарубіжних країнах, зокрема перспективи розвитку дистанційної освіти, 
досліджували Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг. Педагогічне й 
інформаційне забезпечення дистанційного навчання вивчали 
Н. Льовінський, Дж. Мюллер, А. Огур, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара.  

В Україні наукове забезпечення дистанційної професійної освіти 
досліджували В. Е. Биков, В. І. Гриценко, С. П. Кудрявцева, В. В. Колос, 
Е. В. Веренич. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти 
вивчалися В. В. Олійником, Н. О. Корсунською, П. М. Таланчуком. Роль і 
місце світової мережі Інтернет в сучасному суспільстві, психолого-
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педагогічні аспекти і технології створення дистанційного курсу 
досліджували В. М. Кухаренко, В. В. Олійник, Е. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, 
А. Т. Петренко. Можливості й перспективи дистанційного навчання у вищих 
навчальних закладах України та за кордоном розглянуто в роботах 
Р. С. Гуревича, І. В. Клименка, К. В. Корсака. Досвід із упровадження 
дистанційного навчання в нашій державі мають низка вищих навчальних 
закладів і науково-дослідних установ. 

Мета статті – розкрити організаційно-методичні засади 
дистанційного навчання курсу історії математики та узагальнити висновки 
експериментального дослідження щодо його впровадження в практику 
підготовки майбутніх учителів математики. 

Методи досліджень: аналіз науково-методичної літератури, 
узагальнення педагогічного досвіду, спостереження, анкетування та 
описова статистика його результатів. 

Виклад основного матеріалу. Ми поділяємо думку науковців, які під 
дистанційним навчанням розуміють індивідуалізований процес набуття 
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що 
відбувається, в основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один 
від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, 
яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Основними принципами дистанційного навчання є: регулярна 
інтерактивна взаємодія викладача та студента в процесі навчання; надання 
студентам можливості самостійно засвоювати навчальний матеріал; 
постійний консультаційний супровід у процесі навчальної діяльності.  

Методисти виділяють такі особливості організації навчального 
процесу за дистанційною формою навчання: 

1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється 
в таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка 
(у ВНЗ); контрольні заходи. Основною формою організації навчального 
процесу за дистанційною формою є самостійна робота. 

2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою 
навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, 
консультації.  

3. Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами (учнями, 
слухачами) дистанційно в синхронному або асинхронному режимі 
відповідно до навчального плану.  

4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 
дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться 
дистанційно, забезпечується передачею відео, аудіо, графічної та текстової 
інформації в синхронному або асинхронному режимі.  
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5. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних 
(контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. 
Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, 
що визначається робочою програмою навчальної дисципліни. 

6. Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних 
навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних 
віртуальних тренажерів і лабораторій.  

7. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального 
процесу можуть належать ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці 
види навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно в 
синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою 
програмою навчальної дисципліни.  

8. Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за 
дистанційною формою, проводиться за окремо затвердженою навчальним 
закладом програмою.  

9. Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) при 
здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у ВНЗ 
включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші 
визначені ВНЗ види контролю знань, умінь та навичок, набутих студентом, 
учнем (вихованцем), слухачем у процесі навчання. Усі контрольні заходи у 
ВНЗ можуть здійснюватися відповідно до рішення навчального закладу 
дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних 
технологій, зокрема відео конференц-зв’язку за умови забезпечення 
автентифікації того, хто навчається, або очно. 

Кінцевий результат дистанційного навчання багато в чому залежить 
від самого слухача: від його старанності, організованості, внутрішньої 
мотивації до навчання, прагнення досягти успіху в навчальній і професійній 
діяльності. Дистанційні курси створюють максимально комфортні умови 
для навчання з урахуванням вимог і можливостей слухачів, допомагають 
досягти поставленої мети. Дійсно: 

• слухач дистанційних курсів має вільний графік навчання, що 
дозволяє ефективніше розпоряджатися своїм часом, вивчаючи матеріали 
курсу в слушний час удома, в офісі або навіть у відрядженні чи відпустці;  

• навчатися в найбільш приємній та сприятливій обстановці, 
створюючи для себе певну атмосферу;  

• відсутні певні особисті обмеження (комунікабельність, вік, здібність 
до навчання); використовувати під час процесу навчання сучасні технології, 
тобто паралельно засвоювати навички, які згодом знадобляться в 
професійній діяльності; 

• слухач не залежить від місця проживання, і йому не потрібно 
витрачати час і гроші на дорогу до місця навчання;  
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• самостійне визначення темпу навчання, виходячи з власного ритму 
життя, індивідуальних особливостей і здібностей, а також часу і дня тижня, 
коли зручно працювати з матеріалами курсу;  

• навчання здійснюється відповідно до темпу, особистісних 
особливостей та освітніх потреб. 

Дистанційна освіта – це форма навчання, що реалізується, в 
основному, за технологіями дистанційного навчання. 

Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та 
інформаційних технологій дистанційного навчання. 

Педагогічні технології дистанційного навчання – це технології 
опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з 
використанням телекомунікаційного зв’язку та методології індивідуальної 
роботи студентів зі структурованим навчальним матеріалом, 
представленим в електронному вигляді. 

Інформаційні технології дистанційного навчання – це технології 
створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації й 
супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку . 

Технології дистанційного навчання можуть використовуватися не тільки 
в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній; крім того – 
в окремих дисциплінах або блоках дисциплін, що призначені для підвищення 
освітнього рівня чи кваліфікації окремих осіб та (або) груп слухачів.  

Науковці виділяють три основні види дистанційного навчання: кейс-
технології, телевізійно-супутникова технологія та мережеві технології. 

Кейс-технології є навчанням на основі паперових та аудіо носіїв. 
Студенти надсилають поштою виконані завдання, а викладач може 
відповісти на питання студентів телефоном або провести консультацію у 
спеціальних навчальних центрах. Навчально-методичними матеріалами 
для студентів є спеціальний комплект (кейс), який пересилається 
студентові для самостійного опрацювання.  

Телевізійно-супутникова технологія заснована на використанні 
телевізійних лекцій і передбачає трансляцію лекцій чи семінарів одночасно 
для кількох аудиторій.  

Мережеві технології включають в себе інтернет-технологію і 
технології, що використовують можливості локальних і глобальних 
інформаційних мереж. Мережу Інтернет використовують для забезпечення 
студентів навчально-методичним матеріалом, а також для інтерактивної 
взаємодії між викладачем і студентами. Дана технологія має низку істотних 
переваг перед іншими, оскільки вона дозволяє проходити дистанційне 
навчання за індивідуальним розкладом, маючи постійний контакт із 
викладачем та іншими студентами.  
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Використання технологій дистанційного навчання в підготовці 
майбутніх учителів математики дозволяє широко використовувати 
найкращі навчальні ресурси, поєднує високу економічну ефективність і 
гнучкість навчання та розширює можливості традиційних форм навчання. 

З урахуванням вищезазначеного нами було розроблено 
дистанційний курс історії математики для студентів математичних 
спеціальностей педагогічних університетів. Зміст курсу відповідає 
навчальній програмі за ОКР бакалавр. 

Особливостями дистанційного курсу історії математики є: 
1. Чітка структурованість лекцій курсу, що супроводжуються 

контрольними питаннями. 
2. Значна кількість гіперпосилань, що дозволяють студенту 

збільшити обсяг інформації з тих тем курсу, що його зацікавили. 
3. Обов’язковий тестовий контроль за окремими темами курсу, 

проходження якого є необхідною умовою подальшого засвоєння 
навчального матеріалу. 

4. Список літератури та адреси сайтів, що дозволяють 
умотивованим студентам самостійно вивчати питання історії математики. 

З метою перевірки ефективності впровадження в практику навчання 
дистанційного курсу «Історія математики» нами було проведено 
експериментальне дослідження, завданнями якого були: 

1. Опрацювання змісту лекції «Математика в стародавніх 
цивілізаціях». 

2. Контроль знань з даної теми (виконання тестових завдань). 
3. Анкетування щодо ставлення опитуваних до дистанційної форми 

навчання. 
В експерименті брали участь 27 студентів п’ятого курсу фізико-

математичного факультету зі спеціальностей «Математика та основи 
інформатики», «Математика та основи економіки». 

Максимальна кількість балів, які можна було отримати за правильне 
виконання всіх завдань складала 10 балів, що відповідає оцінці – 100. 
Вважаємо, що тема може бути зарахована за умови 60% правильних 
відповідей. 

Отже, за результатами тестування зміст навчального матеріалу з 
теми «Математика в стародавніх цивілізаціях» засвоїли 19 студентів, що 
складає 70% всіх опитуваних, і підтверджує ефективність дистанційного 
вивчення курсу історії математики. 

Учасникам експерименту була запропонована анкета, питання і 
результати відповідей якої подано в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 

Питання 
 

Варіанти відповідей 
Кількість опитуваних, що 

вибрали цей варіант 

Чи є у Вас досвід 
дистанційного 
навчання? 

так, я маю особистий досвід 
дистанційного навчання 

2 (7% ) 

ні, взагалі не уявляю що така 
форма навчання існує 

1 (3,5% ) 

ні, але мої знайомі навчаються 
дистанційно і я знаю про те, що 
така форма існує 

12 (44% ) 

ні, але я знаю про те, що така 
форма існує 

13 (48% ) 

Виберіть 
твердження, з яким 
Ви погоджуєтесь: 

за певних умов дистанційна 
форма навчання може повністю 
замінити очну форму 

5 ( 18,5%) 

за певних умов дистанційна 
форма може частково замінити 
очну форму навчання 

8 (29,6% ) 

дистанційна форма ніколи не 
зможе повністю замінити очну 

8 (29,6%  ) 

дистанційна форма навчання є 
ефективною для студентів, що 
навчаються за індивідуальним 
графіком 

16 (59,2% ) 

дистанційна форма навчання є 
ефективною для студентів, що 
мають багато пропусків з 
об’єктивних причин 

14 (51,8% ) 
 
 

 
При відповіді на друге питання анкети студентам треба було 

впорядкувати форми навчання за якістю. Результати подано в таблиці 2. 
  
 

Таблиця 2 
Результати впорядкування від більш до  менш якісної форми навчання 

 І місце ІІ місце ІІІ місце 

Очна форма 96,29% 3,71% 0% 

Заочна форма 3,71% 14,81% 81,48% 

Дистанційна форма 0% 81,48% 18,52% 
 

Висновки та результати подальших наукових розвідок. За 
результатами анкетування можна зробити висновки: більшість студентів не 
мають власного досвіду дистанційного навчання (96%), але знають, що така 
форма існує; якісною вважають очну форму навчання 96% опитуваних, 
друге місце за якістю посідає дистанційне навчання. 
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Отже, на думку опитуваних, очна форма навчання має бути 
основною. Дистанційне навчання може бути альтернативою за умови 
об’єктивних причин, що унеможливлюють стаціонарну форму навчання. 

На нашу думку, за умови сформованості у студентів позитивної 
навчальної мотивації, ефективними є  як очна, так і дистанційна форми 
навчання. Вважаємо, що доцільно запропонувати студентам очної форми 
навчання окремі  навчальні курси, які вони можуть вивчати дистанційно  за 
бажанням або за деяких об’єктивних обставин. Такі курси можуть зробити 
навчальну індивідуальну траєкторію студента більш гнучкою й 
ефективною. Подальшої розробки потребує уточнення змісту, структури та 
методики навчання таких курсів. 
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РЕЗЮМЕ 
Розуменко А. О. Дистанционный курс истории математики при подготовке 

будущих учителей математики. 
В статье обоснована актуальность внедрения в практику работы высшей 

школы дистанционных курсов с целью подготовки будущих специалистов к 
непрерывному образованию на протяжении жизни. Раскрыты организационно-
методические основы изучения дистанционного курса истории математики. 
Выделены принципы дистанционного обучения и раскрыты особенности 
организации традиционных форм обучения в высшей школе в условиях 
дистанционной формы обучения. 

Выделены методические особенности дистанционного курса истории 
математики. Обобщены результаты экспериментального исследования по 
внедрению дистанционного курса истории математики в практику подготовки 
будущих учителей математики.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс, история 
математики, подготовка будущих учителей математики. 

SUMMARY 
Rozumenko A. Distance course of history of mathematics in the preparation of future 

mathematics teachers. 
In the article the urgency of implementing distance learning in the educational process of 

higher education institutions is discussed. It is proved the necessity to use distance learning 
courses to train future professionals for continuing education throughout life. Organizational and 
methodological principles of training course in the history of mathematics are revealed. Such 
principles of distance learning as teacher-student interaction, self learning by students of training 
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material and ongoing consulting support in the training of students are characterized. The 
features of traditional forms of teaching in higher education institutions (lectures, practical and 
laboratory classes, control measures) in distance learning are highlighted. 

The article analyzes educational and information technologies of distance learning, 
the content of the main types of distance learning. 

The author proposes the development of distance course in the history of 
mathematics that can be implemented in practice of training future teachers of 
mathematics. The features of distance course in the history of mathematics are highlighted, 
namely: clearly structured lecture course, accompanied by control issues; a significant 
number of hyperlinks that allow students to increase the amount of information of the course 
topics that interested him; mandatory test control for individual topics of the course, the 
passage of which is necessary for further learning; references and addresses of websites that 
allow motivated students to study the history of mathematics. 

The results of the pilot study on implementation of the distance course of history of 
mathematics in practical training of teachers of mathematics are discussed. The conclusion is 
made that most students have no personal experience of distance learning, but know that there 
is such a form; 96 % of respondents consider full-time training qualitative, the second place takes 
the quality of distance learning; according to the students distance learning is effective for 
students enrolled on an individual schedule and those who have plenty of spaces for objective 
reasons. Distance learning can be an alternative provision for objective reasons which prevents 
the stationary form of education, and it is advisable to offer full-time students teaching some 
courses they can study remotely at will or by some objective circumstances. Such training courses 
can make an individual trajectory of the student more flexible and efficient. 

Key words: distance learning, distance learning course, history of mathematics, 
preparation of future teachers of mathematics. 
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 
МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ЇЇ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

 

У статті проаналізовано теоретичні основи мотивації до навчання та 
запропоновано ефективні методи, засоби формування та підтримки мотивації учнів до 
вивчення математики. Серед них такі: створення проблемної ситуації перед викладом 
нового матеріалу; використання методу «мозковий штурм»; організація евристичної 
бесіди; використання наочності; використання евристичних завдань прикладного 
змісту; розв’язок евристичних завдань під час ігрових ситуацій, створення ситуації 
успіху тощо. Таким чином, автор обґрунтовує, що виникнення інтересу до математики 
у значного числа учнів залежить більшою мірою від методики її викладання. 

Ключові слова: мотивація навчання, мотивація до вивчення математики, 
евристична діяльність, навчання математики. 

 

Постановка проблеми. Навчальний процес – це не тільки процес 
засвоєння знань, оволодіння вміннями й навичками, але і виховання особис-
тості кожного учня, розвитку його суспільно-соціальної та творчої активності. 
Реалізація цього неможлива без правильної мотивації учнів до навчання.  

Видатний український педагог В. О. Сухомлинський [6, 124], 
звертаючись до вчителів, писав: «Не забувайте, що ґрунт, на якому будується 
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ваша педагогічна майстерність, – у самій дитині, у її відношенні до знань і до 
вас, учитель. Це – бажання вчитися, натхнення, готовність до подолання 
труднощів. Дбайливо збагачуйте цей ґрунт, без нього немає школи». Тобто, 
щоб навчити людину, треба не просто передати їй знання і вміння, а й 
викликати відповідну активність, пізнавальну чи практичну, зокрема під час 
вивчення математики. Слід зазначити, що будь-яка діяльність здійснюється 
під впливом відповідних мотивів, що виступають як джерело активності учнів 
у навчанні. Розробка методів, прийомів, технологій для формування мотивів 
до навчання, зокрема, пізнавальних мотивів, які є компонентом навчально-
пізнавальної евристичної діяльності – це проблема сучасної методики 
навчання математики, яку треба вирішувати.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблему формування мотивації 
досліджує не одне покоління педагогів. Різні аспекти процесу формування 
мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності засобами 
математики розкриваються в роботах В. Г. Бевз, В. О. Далингера, 
Г. В. Дорофеева, М. О. Родіонова, Г. І. Саранцева, О. І. Скафита ін. У якості 
засобу формування мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності в 
процесі навчання математики М. М. Аменицький, О. Г. Игнатьєв, 
Я. І. Перельман розглядають завдання цікавого характеру, 
Є. М. Качуровська – нестандартні завдання, В. О. Далингер пропонує 
реалізацію міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, В. Г. Бевз – 
використання історичного матеріалу. Однак проблема формування 
мотивації до вивчення математики залишається відкритою. 

Мета статті – системний аналіз проблеми формування мотивації до 
вивчення математики та виявлення шляхів її вирішення. 

Методи дослідження – теоретичний аналіз науково-методичної, 
психолого-педагогічної та методичної літератури, аналіз і узагальнення 
досвіду вчителів математики, проведення уроків та занять математичного 
гуртка. 

Виклад основного матеріалу. Мотивація – це сукупність усіх 
спонукань до діяльності, тобто система мотивів. Мотив – це складне, 
багаторівневе, внутрішнє психічне утворення, яке акумулює інтереси, 
потреби, схильності, очікування значимих для особистості результатів її 
діяльності. Але проблема полягає в тому, що не можна зовні в процесі 
виховання формувати мотиви, на що уповають багато дослідників. Мотив – 
складне психічне утворення, яке повинен побудувати сам суб’єкт 
[3]Ошибка! Источник ссылки не найден.. Тобто, «мотивація» більш 
широке поняття, ніж «мотив». 

У педагогіці визначено п’ять взаємозалежних груп мотивів навчання [3]: 
соціальні, комунікативні, пізнавальні, мотиви відповідальності й перспективи. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

366 

Соціальні мотиви вимагають від педагога забезпечення 
усвідомлення учнем суспільної та особистісної значущості навчання, 
формування в учнів активної життєвої позиції.  

Комунікативні мотиви вимагають формування ставлення учнів до 
навчання під впливом батьків, педагогів, друзів. 

Пізнавальні мотиви розглядаються в педагогіці як спонукання учнів 
до вироблення постійного потягу до знань.  

Мотиви відповідальності розглядаються як одні із загальних якостей, 
результат інтеграції всіх психічних функцій особистості й суб’єктивного 
сприйняття навколишнього світу, оцінки власних чуттєвих ресурсів, волі, 
емоційного ставлення до обов’язку. Мотиви відповідальності викликають 
почуття відповідальності перед батьками, друзями, вчителями. 

Мотиви перспективи пов’язані з установленням далекої та близької 
мети навчання. 

Таким чином, на основі вищевикладеного, пропонуємо засоби форму-
вання та підтримки мотивації учнів до вивчення математики, які здійсню-
ються під час управління евристичною діяльністю як на уроках математики, 
так і в позакласній роботі. Дамо характеристику основних прийомів.  

Створення проблемної ситуації перед викладом нового матеріалу. 
Проблемну ситуацію можна створити такими способами [2]Ошибка! 
Источник ссылки не найден.: 1) зіткнення учнів із суперечностями між 
новими фактами та явищами й наявними знаннями за необхідності 
теоретичного пояснення й пошуку шляхів їх застосування; 2) зіткнення 
учнів з необхідністю вибору потрібної інформації (ситуація з надлишком 
інформації); 3) використання суперечностей між наявними в учнів 
знаннями та практичними завданнями, що виникають під час виконання 
цих завдань; 4) спонукання до порівняння, зіставлення й протиставлення 
фактів, явищ, правил і дій, а також їх узагальненню; 5) спонукання учнів до 
виявлення внутрішніх і міжпредметних зв’язків і зв’язків між явищами. 

Ситуація ускладнення школяра в розв’язанні проблемних завдань 
веде до розуміння учнем недостатності наявних у нього знань, що, у свою 
чергу, викликає інтерес до пізнання нових знань і установку на їхнє 
придбання.  

Використання методу «мозковий штурм». Сутність полягає в 
колективній творчій роботі з розв’язання певної складної проблеми. Усіх 
учнів поєднує спільна робота над пошуком істини. Міркуючи над певною 
проблемою, школярі, доповнюючи один одного, підхоплюють і 
розвивають одні ідеї, відкидаючи інші. 

При використанні даного прийому необхідно дотримуватися вимог, 
сформульованих засновником прийому Дж. Осборном [7]: 

1) свобода висловлювання ідей будь-яким членом групи; 
2) заборона критикувати запропоновані ідеї; 
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3) свобода комбінації, варіації й додатку вже запропонованих ідей. 
Наприклад, починаючи вивчати тему «Об’єм прямокутного 

паралелепіпеда і куба» у 5 класі для того, щоб учні самостійно змогли вивести 
формулу об’єму, можна запропонувати провести «мозковий штурм». Класу 
пропонується після введення поняття одиничного кубу питання: 

– Як ви вважаєте, чому дорівнює об’єм прямокутного 
паралелепіпеда (рис. 1)? 

Учні починають висказувати свої здогадки з приводу питання, але всі 
вони можуть бути неправильні. Тоді пропонується розглянути три 
прямокутні паралелепіпеди (рис. 2) та обчислити їх об’єм. Учні виконують 
ці вправи усно. Обговорюють їх.  

 
 
 
 
 
 
 

а)           б)              в) 
                      Рис. 1                                                            Рис. 2 
 
Далі пропонуються завдання, у яких треба установити, скільки 

одиничних кубів поміститься у фігури, що зображені на рис. 3 а) і б). Учні 
активно обговорюють і роблять висновок, що таких кубиків буде 72.  

 
 
 
 
а)                                                                          б)       
Рис. 3 
Проводять співставлення між усіма розглянутими прямокутними пара-

лелепіпедами та всі разом роблять висновок про те, що об’єм фігури на рис. 1 
буде обчислений як V= a∙b∙c. Отже, слід відмітити, що перевагою «мозкового 
штурму» є також те, що в учнів розвиваються навички роботи в колективі. 

Організація евристичної бесіди. Учитель, управляючи евристичною 
діяльністю школярів, шляхом побудови спеціальної системи питань 
спонукає учнів, проводячи спостереження деяких життєвих ситуацій, до 
пошуку аналогій серед них та зіставленню з математичними моделями, 
тобто підводить школярів до «відкриття» деяких математичних фактів.  

У математиці особливе місце займають текстові задачі, які проходять 
крізь усі теми курсу математики. Навчати учнів розв’язувати такі задачі, а 
саме аналізувати умову, пропонувати гіпотези щодо пошуку розв’язку, скла-
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дати модель розв’язання, розв’язувати та інтерпретувати отриманий резуль-
тат, можливо завдяки організації евристичної бесіди. Розглянемо приклад.  

Задача. Площа ділянки поля 80 га, перший тракторист зорав 40 % 
цієї ділянки, а другий 60 % частини, що залишилася. Хто з них зорав 
більше і на скільки га? 

Роботу над текстом задачі слід почати з питання на розуміння 
змісту: Про що говоритися в задачі? Що відоме в задачі? Чи можна 
зробити припущення, хто зорав більше і якщо відповідаємо так, то зробіть 
його? Чи відома площа поля? Що таке 1 %? Як знаходитися? За скільки 
відсотків приймаємо все поле? Більше або менше половини зорано 
першим трактористом? Чи можемо відповісти на попереднє питання про 
другого тракториста? Як знаходиться частина поля, що залишилася? Що 
порівнюватимемо, відповідаючи на питання, хто з них зорав більше? Який 
спосіб виберемо для розв’язання задачі? 

Переклад тексту на математичну мову, встановлення 
співвідношень між даними і питанням: Яку евристику можна використати 
для складання математичної моделі задачі? (евристика «намалюй 
картинку»). 

Все поле змальовуємо (рис. 4). 
 
 

40 % = ? га              залишок? 
Рис. 4 
Яке позначення ввести? (Усе поле складає 100 %). Розділимо його на 

2 частини. Перший тракторист зорав 40 % від всього поля. Скільки буде це 
в гектарах, позначимо знаком питання. 

Друга частина прямокутника це залишок. Обов’язково під нею 
напишіть слово залишок і поставте знак питання. У другій частині 
прямокутника записуємо 60 % до слова залишок. Скільки поля зорав 
другий тракторист? 

План розв’язання. Скільки зорав перший тракторист? Скільки 
залишилося зорати після першого тракториста? Скільки зорав другий 
тракторист? На скільки один тракторист зорав більше другого? 

Після проведеної евристичної бесіди, розв’язання задачі в зошитах 
учнів буде мати наступний вигляд: 

80 : 100 ∙ 40 = 32 (га) зорав 1 тракторист; 
80 - 32 = 48 (га) залишок; 
48 : 100 ∙ 60 = 28,8 (га) зорав 2 тракторист; 
32 - 28,8 = 3,2 (га) на стільки га 1 тракторист зорав більше 2 

тракториста. 
Відповідь: на 3,2 га. 
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По закінченню розв’язання задачі робиться перевірка і оцінка 
розв’язання задачі, ставлячи такі питання учням: чи сподобалося завдання? 
Хто виявився правий у припущенні? Чи є інший спосіб розв’язання? 

Доцільно запропонувати учням придумати 1-2 аналогічні задачі, 
наприклад, про роботу на пришкільній ділянці, у літньому таборі тощо. 

Розглянуті методики роботи над текстовими завданнями дають 
можливість формувати в учнів уміння записувати реальні життєві ситуації на 
математичній мові, на чмуо наголошує С. О. Скворцова [5]. Така робота 
сприяє розвиткові логічного мислення, оволодінню евристичними прийо-
мами (аналізом, синтезом, узагальненням, аналогією), допомагає виховувати 
такі якості особистості, як самостійність, наполегливість і творчість.  

Використання наочності. Вважаємо, що під час організації 
евристичної діяльності мотивувати вивчення математики можна, 
зацікавивши учня зоровими, наочними образами. Полегшення сприйняття 
та засвоєння учнями математичного матеріалу може бути досягнуте 
розумним використанням різних засобів наочності – моделей, таблиць, 
креслень і малюнків, аудіо й відео матеріалів тощо, тому що при 
демонстрації й коментуванні задіяні всі канали сприйняття учнів – зоровий, 
механічний, слуховий і емоційний. Ефективним засобом наочності, а також 
залучення уваги й інтересу учнів може бути і комп’ютерна презентація 
навчального математичного матеріалу [4]. 

Комп’ютерні презентації – це зручний і ефектний засіб 
представлення інформації за допомогою комп’ютерних програм. Тому, 
якою б складною не була тема уроку, вона стане цікавою школяру, якщо 
навчальний матеріал буде представлений на екрані у фарбах, зі звуком та 
іншими ефектами. За допомогою спеціальних комп’ютерних презентацій 
на уроках, наприклад, може відбуватися підготовка учнів до сприйняття 
евристичного прийому спеціального виду «намалюй картинку». Навчання 
застосовувати такий прийом відбувається під час пошуку розв’язання 
сюжетних задач, а саме:  

- учням пропонуються тестові завдання, де треба серед 
запропонованих схем вибрати ту, що відповідає умові задачі (рис. 5); 
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Рис. 5 
- якщо учень помиляється у виборі схеми, йому надається корекція 

з поясненням і обґрунтуванням правильної відповіді (рис. 6). 

 
Рис. 6 
Така робота учнями здійснюється самостійно (якщо урок 

проводиться в комп’ютерному класі). 
Після цієї роботи учням пропонуються вправи на виконання 

оберненої дії: складання тексту задачі за готовим малюнком. Дійсно, 
формування вміння виконувати креслення до задачі буде успішним, якщо 
учні вмітимуть читати відповідне креслення. Така робота готує школярів не 
тільки до сприймання евристичного прийому «намалюй картинку» під час 
пошуку розв’язання текстових задач, але й допоможе їм у подальшому, 
знайомлячись, наприклад, із функціями. 

Використання евристичних завдань прикладного змісту. З метою 
прищеплення інтересу до предмету важливо, щоб умова завдання була 
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наближена до реального життя. Корисно проводити бесіди про важливість 
знань, що необхідні учням у повсякденному житті та в майбутній професії. 
Саме це переконує школярів у тому, що математика – наука корисна й 
необхідна в усіх видах людської діяльності. Тому при вивченні будь-якого 
теоретичного матеріалу слід намагатися відразу ж наводити приклади з 
життя, завдання, у яких цей матеріал знаходить фактичне застосування. 

Створення ситуації успіху. Інтерес учня до вивчення математики 
перебуває в сильній залежності від емоційної сторони викладання. На нього 
дуже впливає успіх у вивченні предмета й пов’язані з ним заохочення, 
особливо похвала вчителя. Тому створення ситуації успіху при «відкритті» 
нових знань, розв’язання евристичного завдання стимулює самореалізацію 
школяра, породжує впевненість у своїх силах, бажання виконувати 
евристичну діяльність. Необхідно заохочувати учня за успіхи, щоб він знав 
свої можливості й здатності, наприклад, сказати можна так: «Ти впорався з 
цим завданням, тому що в тебе сильна воля й бажання довести справу до 
кінця!». Однак тут необхідно додати й уточнити, що метод заохочення 
доречний для дітей із заниженою самооцінкою або з низьким рівнем 
досягнень, а також для школярів з адекватною самооцінкою, тому що саме в 
цих дітей розвинена рефлексія. 

Пропонуємо для таких школярів в якості домашньої роботи 
застосовувати тренувальні тестові завдання з підказками. Наприклад, 
тренувальний тест за темою «Розв’язання текстових задач з комбінаторики» 
(5 клас). Отримавши таке завдання, учень бачить, що звернення йде саме до 
нього (рис. 7). 

 
Рис. 7 
Таким чином, робота стає індивідуальною, тому підвищується 

бажання розглянути запропоновані завдання й відповісти на них (рис. 8). 
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Рис. 8 
Учень не боїться таких завдань, бо має можливість отримати 

допомогу у процесі пошуку їх розв’язання, чи згодом подивитися повне 
розв’язання і відповідь. Застосування таких тренувальних тестів підвищує 
мотивацію до навчання математики особливо тоді, коли на наступному 
уроці в якості перевірки домашньої роботи пропонуються завдання, 
подібні тим, що обговорювалися в домашньому тренувальному тесті.  

Отже, мотивація до навчання математики може бути сформована в 
тому випадку, коли вчитель у своїй роботі використовує різноманітні 
прийоми її стимулювання. Для цього вважаємо за доцільне запропонувати 
вчителеві деякі рекомендації зі створення мотивації: 

- використовувати різні форми та методи організації роботи; 
- створювати атмосферу зацікавленості кожного учня, як у своїй 

роботі, так і в роботі всього колективу;  
- стимулювати учнів до використання різноманітних способів 

виконання завдань на уроці без побоювання помилитися, одержати 
неправильну відповідь;  

- заохочувати прагнення школярів до самостійної роботи, 
підтримувати бажання учня шукати й знаходити різноманітні способи 
виконання завдань, аналізувати під час уроку різні способи розв’язання 
завдань, що запропоновані учнями, тобто відзначати й підтримувати всі 
прояви діяльності, що сприяють досягненню учнями мети;  

- створювати педагогічну ситуацію спілкування, що дозволяє 
кожному школяру, незалежно від ступеня його готовності до уроку, 
проявляти ініціативу, самостійність і винахідливість;  

- обговорювати з учнями наприкінці уроку не тільки те, «що ми 
довідалися», але й те, що сподобалося (не сподобалося) і чому, що 
хотілося б виконати ще раз або зробити по-іншому;  

- повідомляючи домашнє завдання, слід повідомляти не тільки 
його зміст і обсяг, але й давати докладні рекомендації з раціональної 
організації навчальної роботи, яка забезпечить виконання домашнього 
завдання. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На нашу 
думку, найбільш істотну роль у формуванні позитивного ставлення учнів до 
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навчання відіграють змістовність навчального матеріалу, його зв’язок із 
життям і практикою, проблемний і евристичний характер викладу, 
організація пошукової, пізнавальної діяльності, що дає учням можливість 
переживати радість самостійних відкриттів, що є неодмінною умовою для 
досягнення успіху. Тому розробка методів, засобів формування й 
підтримки мотивації до вивчення математики – це проблема сучасної 
методики навчання математики, яку треба постійно досліджувати. 
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РЕЗЮМЕ 
Ротаньова Н. Ю. Решение проблемы формирования мотивации к изучению 

математики на основе её системного анализа. 
В статье проанализированы теоретические основы мотивации к обучению и 

предложены эффективные методы, средства формирования и поддержания 
мотивации учащихся к изучению математики. Среди них: создание проблемной 
ситуации перед изложением нового материала; использование метода «мозговой 
штурм»; организация эвристической беседы; использование наглядности; 
использование эвристических задач прикладного содержания; решение задач во 
время игровых ситуаций, создание ситуации успеха и т.д. Таким образом, автор 
обосновывает, что возникновение интереса к математике у значительного числа 
учащихся зависит в большей степени от методики ее преподавания. 

Ключевые слова: мотивация обучения, мотивация к изучению математики, 
эвристическая деятельность, обучение математике. 

SUMMARY 
Rotanyova N. Solving the problem of formation of motivation to study mathematics 

on the basis of systemic analysis. 
The question of learning motivation is very important, as it has been a subject of 

interest for scientists and educators for a long time. However, the problem of formation of 
motivation to study mathematics remains open. Therefore, the purpose of the article is a 
systemic analysis of the formation of motivation to study mathematics and to identify ways 
of solving all the problems concerning this sphere. Using such methods as theoretical analysis 
of scientific and technical, psycho-pedagogical and methodological literature, analysis and 
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synthesis of teachers of mathematics, lessons and group lessons heuristic mathematical 
theoretical basis of motivation is analyzed. Based on the mentioned above, methods of 
development of the motivation of students to study mathematics during heuristic 
management activities for the classroom and in extra-curricular activities are proposed. 
Among them there are the following: creation of the problem situation before outlining new 
material (such a situation leads the student to comprehension of insufficiency of his 
knowledge, which in turn raises interest to reach a new level); usage of the method of 
“brainstorm”, the essence of which is the collective creative work to solve certain complex 
problems; organization of heuristic conversation (teacher by constructing a special system for 
students leads to “discovery” of some mathematical facts); application visibility, the efficient 
means of which is mathematical demonstration of the educational material; usage of 
heuristic tasks application content; heuristic solution of problems in the didactic games and 
game situations; creation of a situation of success, as the student’s interest to study 
mathematics depends very much on the emotional aspects of teaching etc. 

Thus, the author points out that the emergence of interest in mathematics in a 
significant number of students depends largely on methods of teaching, how skillfully 
heuristic activities will be organized. This is particularly important in adolescence, when a 
person is being formed, and sometimes determines only permanent interests and 
predisposition to a particular academic subject. Therefore, development of methods and 
means of forming and maintaining motivation to study mathematics is a problem of modern 
methods of teaching mathematics, which must be constantly explored. 

Key words: learning motivation, motivation to study mathematics, heuristic activity, 
learning mathematics. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З ПРОБЛЕМ НАСТУПНОСТІ У ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Традиційна освіта, що передбачає отримання знань лише протягом періоду 
перебування в навчальних закладах, трансформується в освіту, яка передбачає 
вивчення теоретичного матеріалу, набуття навичок і вмінь упродовж усього 
життя. У зв’язку з цим особливого значення набуло питання неперервності освіти, 
що дає можливість органічного розв’язання проблеми підготовки вчителя та його 
адаптації до нових реалій сучасного суспільства. 

У статті представлено методико-організаційні основи дослідження з проблем 
наступності у проектно-технологічній підготовці майбутніх учителів технологій. 
Характеризується теоретична модель наступності проектно-технологічної 
підготовки молодших спеціалістів у коледжах і бакалаврів університетів. 

Ключові слова: наступність, проектно-технологічна підготовка, майбутні 
вчителі технологій, теоретична модель, перцептивно-інтерактивна 
компетентність, комплекс «коледж-університет, знання, уміння. 

 

Постановка проблеми. Провідна ідея полягає в розгляді проектно-
технологічної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і бакалаврів 
університетів як складової всього педагогічного процесу у вищій школі. 
Технічна підготовка повинна бути підпорядкована змісту освітньої галузі 
«Технології», сучасним досягненням техніки і технологій, забезпечувати 
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наступність у змісті й формах професійної підготовки фахівців на різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнях. 

Аналіз останніх досліджень. Важливі аспекти проблеми наступності 
відображені в дослідженнях Л. Артемової, А. Богуш, З. Борисової, 
О. Кононко, Н. Кудикіної, З. Плохій, О. Проскури, О. Савченко та інших. 
Більшість сучасних дослідників розглядають наступність як дидактичний 
принцип (С. Годник, Ю. Кустов, М. Махмутов, З. Михайлов та інші).  

Сучасний стан проблеми наступності характеризується різнобічністю 
охоплення багатьох питань та неоднозначністю їх трактування і має 
комплексний характер. Це пояснюється тим, що дана проблема 
знаходиться на перетині актуальних напрямів педагогіки, психології, 
філософії, соціології і фізіології. 

Метою статті є обгрунтування методико-організаційних основ 
дослідження з проблем наступності у проектно-технологічній підготовці 
майбутніх учителів технологій. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Модель проектно-
технологічної підготовки має високу гнучкість. Модулі навчання, час 
проходження курсів студентами коледжів і університетів формуються з 
урахуванням індивідуальних планів і запитів студентів. Це пояснюється 
величезною увагою й повагою до індивідуальних напрямів розвитку 
майбутніх учителів технологій і становлення їх особистості. 

Розробка моделі проектно-технологічної підготовки базується на 
системно-цілісному, особисто-діяльнісному й інтегрованому підході з 
урахуванням специфіки педагогічної роботи майбутніх учителів технологій 
та орієнтації їх на творчу і дослідницьку діяльність. 

Розробка змісту проектно-технологічної підготовки майбутніх учителів 
базується на онтодидактичному перетворенні наукового знання в 
навчальний матеріал, у процесі якого акумулюються нові знання, досягнення 
окремих наук та технологій, а також ураховуються зміни у змісті трудового 
навчання та пріоритети в розвиткові сучасного виробництва. Інтегрування 
змісту окремих навчальних дисциплін за ознакою практичного використання 
навчального матеріалу у практичній діяльності має становити основу для 
формування системи знань і вмінь у процесі проектно-технологічної 
підготовки майбутніх учителів у комплексі «коледж-університет». 

Проектно-технологічна підготовка потребує розробки методів та 
дидактичних засобів, розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів у 
процесі вивчення навчальних дисциплін. Для досягнення цього необхідно 
розробити модель технологічної підготовки студентів, передбачивши 
посилення наукового рівня проектно-технічної підготовки майбутніх учителів 
у комплексі «коледж-університет» відповідно до сучасного стану розвитку 
технологій у провідних галузях виробництва, практичної спрямованості з 
урахуванням розширених функціональних можливостей майбутніх учителів. 
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Теоретична модель наступності проектно-технологічної підготовки 
молодших спеціалістів у коледжі і бакалаврів університету 

 

 
 
Таким чином, розроблена нами модель враховує тенденції оновлення, 

модернізації змісту освіти та наступності проектно-технологічної підготовки 
майбутніх учителів у комплексі «коледж-університет», спрямованість на 
формування перцептивно-інтерактивної компетентності, реалізацію 
суб’єктно-суб’єктних відносин у процесі професійної підготовки, адаптивність 
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і відкритість до змін зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на 
ефективність кінцевого позитивного результату проектно-технологічної 
підготовки (особистісна готовність, творчий задум, діяльність сучасного 
фахівця); має відкритий характер, постійно розвивається і за необхідності 
може поповнюватися новими компонентами. Вона є теоретичною основою 
для організації дослідно-експериментальної роботи з майбутніми вчителями 
технологічної підготовки й дозволяє на практиці встановити відповідність між 
визначеною метою й результатом її реалізації, забезпечує взаємозв’язок між 
усіма елементами навчального процесу, спрямованого на підвищення 
наступності проектно-технологічної підготовки майбутніх учителів у комплексі 
«коледж-університет». 

Особливістю експериментальної методики реалізації наступності в 
навчально-науковому комплексі «коледж-університет» є проектно-
модульна форма організації освітнього простору. Експеримент звернений 
до джерел активності студента, його образу «Я», цілісність якого є 
результатом набуття професійного досвіду. Його завданням є організація 
спрямованого впливу на засадах стимулювальної самооцінки, самоосвіти й 
самореалізації майбутнього вчителя, що забезпечують подальше 
повноцінне включення в соціум особистості, здатної перетворювати 
конструктивно, свідомо, і себе, і довкілля. 

Перцептивно-інтерактивна компетентність (модифікація 
Н. Фетискіна). 

За умовами обробки, методика припускає обчислення таких шести 
показників (див. рис. 1.1): взаємопізнання (Взпзн); взаєморозуміння 
(Взмроз); взаємовплив (Взмвп); соціальна автономність (Соц.ав.); 
соціальна адаптивність (Соц.ад); соціальна активність (Соц.акт.) . 
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Рис. 1.1. Кількісні показники перцептивно-інтерактивної 

компетентності (модифікація Н. Фетискіна)  респондентів. 
Особливості розподілу результатів респондентів за інтегральними 

показниками зображено на діаграмі (рис. 1.1). Кожен із графіків одного 
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кольору зображує результати окремої групи респондентів (відповідно 
молодших спеціалістів у коледжі і бакалаврів університету). 

Як випливає з кількісних характеристик (рис. 1.1), переважна більшість 
показників перцептивно-інтерактивної компетентності обох груп знаходяться 
в зоні середніх значень, і лише значення показників соціальної 
автономності – у зоні високих. При цьому максимальні значення 
спостерігаються за показником соціальної автономності, мінімальні – за 
показником соціальної адаптивності та взаємовпливу. Щодо розподілу 
значень інтегрального показника перцептивно-інтерактивної компетентності 
за групами респондентів, вірогідних відмінностей між ними не зафіксовано.  

Таблиця1.1 
Вікові особливості розподілу респондентів за показниками 

перцептивно-інтерактивної компетентності 
N=120 

 
Складові 

 
Рівні 

Вибірка  
1 курс 

Вибірка  
4 курс 

 
φ* 

  Абс. % Абс. %  

Взаємопізнання Високий 16 26,7 15 25  

Середній 43 71,6 45 75  

Низький 1 1,7 -   

Взаєморозуміння Високий 23 38,3 14 23,3 1,76* 

Середній 35 58,3 46 76,7 2,04* 

Низький 2 3,4 -   

Взаємовплив Високий 5 8,3 12 20 1,78* 

Середній 52 88,7 45 75 1,75* 

Низький 3 5 3 5  

Соціальна 
автономність 

Високий 48 80 49 81,7  

Середній 11 18,3 11 18,3  

Низький 1 1,7 -   

Соціальна 
адаптивність 

Високий 4 6,7 9 15  

Середній 52 86,7 46 76,7  

Низький 4 6,7 5 8,3  

Соціальна активність Високий 13 21,7 18 30  

Середній 47 88,3 40 66,6  

Низький -  2 3,4  

Загальний показник Високий 4 6,7 4 6,7  

Середній 45 75 46 76,6  

Низький 11 18,3 10 16,7  

*p ≤ 0,05 
Відсоткові дані, наведені в табл. 1.1, свідчать, що відзначено 

статистично достовірні відмінності за φ* – коефіцієнтом кутового 
перетворення Фішера між окремими показниками груп респондентів 
молодших спеціалістів у коледжі і бакалаврів університету. Так, за 
параметром взаємовпливу молодші спеціалісти переважають своїх 
старших колег, натомість параметр взаєморозуміння більше виражений у 
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бакалаврів. Відзначимо також на рівні тенденції збільшення кількості 
респондентів бакалаврів, що досягли високого рівня вираженості 
показників соціальної активності й соціальної адаптивності. 

Отже, за результатами методики можна стверджувати, що рівень пер-
цептивно-інтерактивної компетентності респондентів, як молодших спеціаліс-
тів, так і бакалаврів, у цілому характеризується середніми значеннями. 

Після завершення формувального етапу експерименту згідно обраної 
стратегії дослідження перед нами постало завдання оцінки його ефективності 
та визначення особливостей динаміки досліджуваного феномену. З метою 
його реалізації в межах контрольного етапу респондентам 
експериментальної групи було повторно запропоновано діагностичну 
методику, сукупність результатів якого дозволила оцінити характер та 
напрями змін показників компетентності респондентів. Зважаючи на те, що 
програма формувального експерименту була розрахована на два роки і на 
момент контрольного експерименту респонденти експериментальної групи 
були студентами другого курсу в коледжі, у якості контрольної групи нами 
було обрано вибірку студентів-другокурсників, які навчалися згідно 
традиційної університетської програми.  

За підсумками контрольного етапу експериментального дослідження 
були отримані такі результати: 

1. Перцептивно-інтерактивна компетентність (модифікація 
Н. Фетискіна) [2]. 

Особливості розподілу результатів респондентів за інтегральними 
показниками зображено на графіку (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Кількісні показники перцептивно-інтерактивної 

компетентності респондентів  
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Як випливає з графічних даних, за підсумками контрольного 
експерименту в експериментальній групі за всіма показниками методики 
спостерігається позитивна динаміка числових даних. При цьому зафіксовано 
значущі відмінності за φ*- коефіцієнтом кутового перетворення Фішера за 
показниками соціальної автономності (φ=2,04; p ≤ 0,01), соціальної адаптації 
(φ=2,12; p ≤ 0,01), взаємовпливу (φ =1,79; p ≤ 0,05) і соціальної активності (φ 
=1,79; p ≤ 0,05). Натомість у контрольній групі таких відмінностей не 
зафіксовано. Окремі числові значення контрольної групи за показниками 
взаємовпливу, соціальної адаптації та соціальної активності, що 
перевершують вихідний рівень показників експериментальної групи, ми 
схильні пояснювати з позицій індивідуальних особливостей вибірки та впливу 
традиційної системи навчання у вищих навчальних закладах.   

Відповідно, відбулися також і зміни рівня вираженості показників 
методики. Так, в експериментальній групі показники взаємопізнання, 
взаєморозуміння та соціальної автономності підвищилися із середнього 
рівня до зони високих результатів. Натомість по контрольній групі всі 
результати знаходяться в зоні середніх значень. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Інтеграція 
України в європейський простір вимагає від системи освіти підготовки 
спеціаліста підготовленого до праці, постійного вдосконалення новітніх 
педагогічних технологій, ефективного використання інформацйно-
комунікативних засобів навчання, забезпечення рівного доступу до освітніх 
ресурсів громадян нашої держави. Традиційна освіта, що передбачає 
отримання знань лише протягом періоду перебування в навчальних 
закладах, трансформується в освіту, яка передбачає вивчення теоретичного 
матеріалу, набуття навичок і вмінь упродовж усього життя. У зв’язку з цим 
особливого значення набуло питання неперервності освіти, що дає 
можливість органічного розв’язання проблеми підготовки вчителя та його 
адаптації до нових реалій сучасного суспільства. 

Проблема наступності проектно-технологічної підготовки майбутніх 
учителів у комплексах «коледж-університет» є предметом інтересу різнома-
нітних галузей наукових досліджень. Найбільш розробленими є її педаго-
гічний, соціально-психологічний, філософський та соціологічний аспекти.  

Повноцінна освіта, незалежно від профілю спеціаліста, повинна 
формувати цілісне уявлення про наукову картину світу, закладати 
необхідний для професійної діяльності фундамент, сприяти творчому 
розвиткові особистості та правильному вибору власної траєкторії 
неперервної освіти. Ці вимоги можуть бути дотриманими лише за умови 
фундаментальної вищої освіти [1]. 

Сьогодні система підготовки майбутніх учителів технологій складається 
з декількох ступенів засвоєння фахових знань. Перший ступінь – ступінь 
загальних знань. На ньому базуються фундаментальні науки. Другий ступінь – 
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загально-інтегровані знання, вивчення наук, що об’єднують наукові напрями і 
є базовими для кожного фахового спрямування. Третій ступінь – часткові 
фахові знання. Цей рівень передбачає вивчення проблем, задач і методів, 
формування навичок для розв’язання фахових задач.  

Наступність відображає зв’язок минулого, сучасного й майбутнього в 
змісті, методах, формах, засобах і прийомах навчання. Процес навчання у 
вищих навчальних закладах – важливий етап безперервного процесу 
освіти, який триває упродовж усього життя. Тому ця підготовка повинна 
реалізуватися на широкому використанні вже одержаних на попередніх 
етапах діяльності знань, умінь, навичок.  

Наступність в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-
університет» поєднує різні етапи неперервної професійної освіти і є метою 
забезпечення планових переходів між окремими ланками навчально-
виховного процесу, який гарантує систематичність знань і, зрештою, 
підвищення проектно-технологічної підготовки майбутніх учителів.  

Коледж, на нашу думку, є тією важливою ланкою, що поєднує 
шкільний курс професійної освіти з навчанням на профільному факультеті 
університету. Слід зауважити, що коледж – це вже не школа, і ще не 
університет. Для подальшого здобування освіти за ступеневими рівнями та 
спрямування їх до європейського простору освіти всі коледжі заключають 
договори з вищими навчальними закладами.  

На даний час Володимир-Волинський педагогічний коледж 
ім. А. Ю. Кримського входить до навчально-наукового комплексу зі 
Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки; 
договори про співпрацю з підготовки вчителів технологій укладені з 
Рівненським державним гуманітарним університетом, Переяслав-
Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Г. Сковороди, 
Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини, Луцьким 
національним технічним університетом, Тернопільським державним 
педагогічним університетом імені В. Гнатюка, Хмельницьким національним 
університетом, Кременецькою обласною гуманітарно-педагогічною 
академією, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією та іншими. 

Також можна стверджувати, що проблема наступності як важливого 
чинника фахової підготовки майбутніх учителів технологій дотепер не 
знайшла достатнього висвітлення в методичній літературі. Тому сучасна 
педагогічна практика має певні труднощі й потребує подальшого 
ґрунтовного вивчення і вирішення. 
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РЕЗЮМЕ 
Савельев Н. Г. Научно-исследовательская работа по проблемам преемственности в 

проектно-технологической подготовке будущих учителей технологий. 
Традиционное образование, предусматривающие получение знаний только в 

течение пери ода нахождения в учебных заведениях, трансформируется в 
образование, которое предусматривает изучение теоретического материала, 
приобретение навыков и умений в течение всей жизни. В связи с этим особое 
значение приобрел вопрос непрерывности образования, что дает возможность 
органического решения проблемы подготовки учителя и его адаптации к новым 
реалиям современного общества. 

В статье представлены методико-организационные основы исследования 
проблем преемственности в проектно-технологической подготовке будущих 
учителей технологий. Характеризуется теоретическая модель преемственности 
проектно-технологической подготовки младших специалистов в колледжах и 
бакалавров университетов. 

Ключевые слова: преемственность, проектно-технологическая подготовка, 
будущие учителя технологий, теоретическая модель, перцептивно-интерактивная 
компетентность, комплекс «колледж-университет», знания, умения. 

SUMMARY 
Saveliev N. Research work on the problem of continuity in the project-technological 

training of future technologies teachers. 
Traditional education, which involves the acquisition of knowledge only during the 

period of study at school, transformed into an education that involves the study of theory, 
skills and abilities throughout life. In this regard, special importance has gained continuity of 
education that enables organic solution teacher on training and its adaptation to the new 
realities of modern society. 

The article presents the methodological and organizational framework research on 
continuity in design and technological preparation of future teachers of technology. The 
theoretical model of continuity of designand technological preparation of junior specialists 
and bachelors at colleges and universities is characterized. 

Continuity of communication reflects the past, present and future in the content, 
methods, ways, means and methods of teaching. The learning process in higher education 
institution is an important stage of continuous process of education that continues 
throughout life. Therefore, this training should be realized in wide use of already obtained in 
previous stages knowledge, skills. 

Continuity in terms of educational and scientific complex “college-university” combines 
the various stages of continuous professional education and is planned to ensure the transitions 
between the individual links of the educational process that ensures systematic knowledge and, 
ultimately, improve the design and technological preparation of future teachers. 

Continuity in terms of educational and scientific complex “college-university” combines 
the various stages of continuous professional education and is planned to ensure the transitions 
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between the individual links of the educational process that ensures systematic knowledge and, 
ultimately, improve the design and technological preparation of future teachers. 

College, in our opinion, is the important link that connects high-school vocational 
education with training in core faculty. It should be noted that college is not a higher school and 
university yet. For further education by getting stepped levels and directing them to the European 
space of education all colleges concludes agreements with higher education institutions. 

You can also say that the problem of continuity as an important factor of professional 
training of future teachers of technology has not found sufficient coverage in the technical 
literature. Therefore, the current teaching practice has certain difficulties and requires 
further study and thorough solution. 

Key words: continuity, design and technological preparation of future teachers of 
technology, theoretical model, perceptual-interactive competence, complex “college-
university”, knowledge, skills. 
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ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСОБИ КОМПЬЮТЕРНОЇ 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ: АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ 

 

На основі аналізу термінологічного поля в дослідженнях програм динамічної 
математики сформульовано авторське означення поняття «програма динамічної 
математики» (ПДМ) як засобу комп’ютерної візуалізації математичних знань, яке, на 
думку авторів, найкоректніше відображає сутність предмету дослідження. 
Наводяться аргументи, які виокремлюють ПДМ серед інших програмних засобів 
математичного спрямування та посилюють важливість опанування саме цими 
програмними продуктами. Акцентовано, що використання ПДМ зміщує акценти в 
навчанні математики, дозволяючи відійти від простого знаходження числового 
результату і наближуючи навчання до емпіричного пошуку закономірностей, 
порівняльного аналізу можливих відповідей, інтерпретації результату і критичного 
погляду на його застосування. 

Ключові слова: програма динамічної математики, програма динамічної 
геометрії, інтерактивна геометрична система, програмний засіб математичного 
спрямування, візуалізація. 

 

Постановка проблеми. Українська освіта на початку XXI століття 
активно використовує досягнення в галузі інформаційних технологій. Не 
тільки результати наукових педагогічних досліджень, а й широке 
розповсюдження технічних пристроїв опрацювання електронної 
інформації змушують освітян все активніше залучати спеціалізоване 
обладнання, програмне забезпечення та комунікаційні технології, які 
разом зміщують акценти педагогічних технологій вбік широкого 
використання електронних ресурсів у кожній з галузей знань. Такі 
електронні ресурси групують за певною ознакою, але часто назви груп 
засобів або різняться, або з часом і розвитком інформаційних технологій не 
повністю відображають їх сутнісні характеристики. 
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Аналіз актуальних досліджень. У наукових роботах останніх років у 
контексті інформаційної підтримки математичної освіти можна зустріти 
велику кількість термінів і понять. Серед них із позицій навчання взагалі 
виділяють: програмні засоби навчального призначення – ПЗНП, 
комп’ютерні засоби навчання – КЗН, цифрові освітні ресурси – ЦОР, 
комп’ютерно орієнтовані програмні засоби – КОПЗ, електронні засоби 
навчального призначення – ЕЗНП, предметно-орієнтовані програмні 
середовища – ПОПС, педагогічні програмні засоби – ППЗ тощо; з позицій 
підтримки математичної освіти: системи комп’ютерної математики – СКМ, 
системи комп’ютерної алгебри – СКА, інтерактивні геометричні системи – 
ІГС, програми динамічної геометрії – ПДГ, програми динамічної 
математики – ПДМ. Дослідження останніх різними науковцями зумовили 
появу значної кількості назв і їх тлумачень та великого переліку 
характеристичних ознак. Також часто можна зустріти терміни 
«візуалізація», «візуальна підтримка», «засоби комп’ютерної візуалізації».  

Аналіз тлумачень останніх говорить про одностайність думок щодо 
візуалізації як унаочнення об’єкту і поряд з цим як потреби в дії, тобто 
демонстрації навчального матеріалу не лише як відтворенні певного 
об’єкту, а і його конструюванні [1]. 

Саме остання теза стала основою для відбору тих комп’ютерних 
засобів, використання яких передбачає саме візуалізацію в дії 
математичних знань. Серед них – СКМ і ПДМ. Але якщо зорієнтуватися на 
підготовці шкільного вчителя математики, то варто зупинитися саме на 
останніх – програмах динамічної математики як засобах комп’ютерної 
візуалізації математичних знань (ЗКВМЗ).   

Мета статті – на основі досліджень вітчизняних та зарубіжних 
науковців дати визначення терміна «програма динамічної математики або 
ПДМ» як основного класу ЗКВМЗ та описати визначальні характеристики 
ПДМ серед інших програмних засобів математичного спрямування.  

Методи дослідження. Автори використовували теоретичні методи 
дослідження, серед яких аналіз, порівняння й узагальнення наукових 
положень психолого-педагогічної літератури вітчизняних та зарубіжних 
авторів, у тому числі електронних видань та інтернет-ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Термінологічне поле, яке характеризує 
програми підтримки шкільного курсу математики, є досить широким. Так, 
С. А. Раков [2], поряд із потужними професійними математичними 
програмами виділяє програми динамічної геометрії, які більшою мірою, ніж 
СКМ, підтримують навчальний процес у контексті шкільної та початкової 
вузівської математичної підготовки. Під його керівництвом було розроблено 
програмний засіб DG, який позиціонується автором саме як програма 
динамічної геометрії. Визначальним для таких ПЗ, на його думку, є 
передбачена можливість інтерактивних досліджень геометричних об’єктів.  
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Про окремий клас програм динамічної геометрії зазначають також і 
інші науковці. Так, В. Н. Дубровський [3], О. Л. Безумова, Е. Н. Єрилова, 
С. Н. Котова, С. В. Ларін, Р. П. Овчиннікова, Н. Н. Патронова, М. А. Павлова, 
А. Е. Томилова, О. Н. Троїцька, Л. В. Форкунова, М. В. Шабанова [4], 
Т. С. Ширікова [5], Г. Шуман [6], І. С. Храповицький [7] описують програми 
динамічної геометрії як комп’ютерні системи, де є можливим створення й 
використання динамічних креслень, тобто таких геометричних 
конструкцій, які можна візуально змінювати при збереженні алгоритму їх 
побудови шляхом завдання змін одного чи кількох геометричних 
параметрів конструкції [4]. 

У роботі K. Jones [8] зазначено, що однією з особливостей, яка 
відрізняє програми динамічної геометрії від інших програм, є можливість 
задавати геометричні відношення між об’єктами, створеними на екрані 
комп’ютера. Другою є можливість графічно досліджувати геометричні 
відношення в побудованій фігурі, що досягається через передбачену 
розробниками можливість «перетягування» об’єкта, а також спостерігати 
за тим, як різні частини фігури динамічно реагують, коли обраний елемент 
«тягнуть» по екрану. При цьому складається враження, що геометрична 
фігура постійно деформується, у той самий час зберігаючи геометричні 
відношення, які були закладені в первинній конфігурації. 

З термінами «програми динамічної геометрії», «системи динамічної 
геометрії» науковці О. П. Зеленяк, F. Olivero, C. Mogetta, K. Jones, 
S. Patsiomitou, A. Leung, D. N. Nguyen, D. Özen ототожнюють термін 
«середовище динамічної геометрії», що підтверджують роботи [9–11]. 

У роботах І. М. Сербіс, Т. В. Маркова, Т. С. Ширікова, М. В. Шабанова, 
Т. Ф. Сергєєва [12–15] зустрічається термін «інтерактивне геометричне 
середовище», під яким розуміється таке програмне забезпечення, що 
дозволяє виконувати геометричні побудови на комп’ютері таким чином, 
що при зміні одного з геометричних об’єктів креслення інші також 
змінюються, зберігаючи незмінними задані між ними відношення. 
Перевагами таких середовищ та створених на їх базі цифрових освітніх 
ресурсів є інтерактивність. 

М. Хохенватору роботі [16] розрізняє два окремих типи програмного 
забезпечення в галузі навчання математики – СКА, які сфокусовані на 
маніпулюванні символічними виразами, та ПДГ, які сконцентровані на 
зв’язках між точками, прямими, колами тощо. При цьому він зазначає, що 
програму GeoGebra не варто ототожнювати з ПДГ, її слід сприймати 
ширше, у поєднанні символічних маніпуляцій, які притаманні СКА, та 
динамічних змін математичних об’єктів, які передбачені у ПДГ. 

Пізніше, у роботах В. М. Ракути [17] з’являється термін «система 
динамічної математики», який ототожнюється науковцем з СКМ. 
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Наголосимо, що останні два підходи з’явилися після появи програми 
GeoGebra, але, на наш погляд, позиціонування цього середовища як 
такого, що передбачає символьні перетворення, дещо некоректне: 
вивчення команд та інструментів GeoGebra дозволяє говорити про потужну 
динамізацію, але передбачені розробниками команди для рядку вводу та 
можливість програмування все ж таки не передбачають усього спектру тих 
перетворень алгебраїчних виразів, якими характеризуються СКА та СКМ.  

Разом із цим нам імпонує підхід, який пропонують науковці до опису 
математичних середовищ, де передбачені динамічні зміни математичних 
об’єктів. При цьому зазначимо, що термін «програми динамічної 
геометрії» (поряд із ним «середовища динамічної геометрії» або 
«інтерактивні геометричні середовища») з’явився завдяки появі програм 
для оперування саме геометричними об’єктами. Дещо пізніше розвиток 
програмного забезпечення зумовив появу наступних версій таких програм, 
де стали з’являтися інші послуги математичного напряму (побудова 
графіків функцій, дотичних, параметрична візуалізація, інтегрування тощо). 
Тому вважаємо природною і зміну в термінології: «програми динамічної 
геометрії» перетворилися на «програми динамічної математики». 

Таким чином, наразі під програмами динамічної математики 
варто розуміти програмні засоби комп’ютерної візуалізації 
математичних знань, які передбачають динамічне оперування різними 
математичними, у тому числі геометричними, об’єктами і можливість 
інтерактивного одержання відомостей про їх властивості. 

До таких засобів не можна віднести СКМ і СКА, оскільки в них 
реалізовані дещо інші математичні операції і функції та не передбачено 
того механізму візуальних перетворень, які притаманні програмам 
динамічноїгеометрії. Також до таких засобів не можна віднести табличні 
процесори, системи статистичних розрахунків тощо через специфіку 
роботи у згаданих середовищах. 

Програми динамічної геометрії, системи динамічної геометрії, 
інтерактивні геометричні системи при такому трактуванні терміну «ПДМ» 
автоматично включаються у програми динамічної математики як засоби 
комп’ютерної візуалізації математичних знань. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, термінологічний аналіз дає підстави стверджувати наступне.  

1. Огляд наукової педагогічної і методичної літератури в галузі 
навчання математики свідчить про те, що програмні засоби математичного 
спрямування загалом можна поділити на два класи. Перший клас включає 
системи комп’ютерної математики, які особливо ефективні при розв’язуванні 
різноманітних прикладних задач. До другого класу належать програми 
динамічної математики, у яких передбачена можливість динамічних змін 
вихідної математичної конструкції, вивчення набору її числових харак-
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теристик чи їх відношень у динаміці. Саме це дає підґрунтя для того, щоб 
відносити ПДМ до засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань. 

2. Під ПДМ сьогодні варто розуміти програмні засоби комп’ютерної 
візуалізації математичних знань, які передбачають динамічне оперування 
різними математичними, у тому числі геометричними, об’єктами й 
можливість інтерактивного одержання відомостей про їх властивості. 
Визначальними характеристиками цих ПЗ серед інших є: інтерактивність, 
динамічне оперування математичними об’єктами, якісна їх візуалізація.  

3. Зважаючи на те, що якісна математична освіта формується під 
впливом гарного вчителя, вважаємо, що професійна підготовка сучасного 
вчителя математики має обов’язково передбачати формування готовності 
в нього використовувати ПДМ як засобів комп’ютерної візуалізації 
математичних знань у професійній діяльності. 
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РЕЗЮМЕ 
Семенихина Е. В., Друшляк М. Г. Программы динамической математики: анализ 

терминологического поля. 
На основе анализа терминологического поля в исследованиях программ 

динамической математики сформулировано авторское определение понятия 
«программа динамической математики» (ПДМ) как средства компьютерной 
визуализации математических знаний, которое, по мнению авторов, наиболее 
корректно отражает суть предмета исследования. Приводятся аргументы, которые 
выделяют ПДМ среди других программных средств математического направления и 
усиливают важность овладения именно этими программными продуктами. 
Акцентировано, что использование ПДМ смещает акценты в обучении математике, 
позволяя отойти от простого нахождения числового результата и приближая обуче-
ние к эмпирическому поиску закономерностей, сравнительному анализу возможных 
ответов, интерпретации результата и критическому взгляду на его применение. 

Ключевые слова: программа динамической математики, программа 
динамической геометрии, интерактивная геометрическая система, программное 
средство математического направления. 

SUMMARY 
Semenikhina О., Drushlyak М. Dynamic mathematics software: analysis of 

terminology field. 
The article concerns the issues of interpretation of terms related to information support 

for the teaching of mathematics, in particular, the concept of “dynamic mathematics software”, 
“dynamic geometry software”, “interactive geometry environment” and the relationship 
between them are analyzed. The authors used such theoretical methods of research, as analysis, 
comparison and generalization of scientific positions in the psychological and educational 
literature of native and foreign authors, including electronic editions and Internet resources. 

Based on the conducted analysis the authors formulate a definition of the term 
“dynamic mathematics software” as a means of computer visualization of mathematical 
knowledge, which, according to the authors, most correctly reflects the essence of the 
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research subject. Dynamic mathematics software (DMS) is software that provides for 
dynamic manipulation of various mathematical including geometrical objects and the 
possibility to get information about their properties. 

Such mathematics software should be separated from systems of computer 
mathematics and computer algebra systems, because other functions are implemented in the 
last and the mechanism of visual transformations is not provided by them. The defining 
characteristics of this software are the interactivity and dynamic manipulation of 
mathematical objects with their good visualization. In this interpretation of this term groups 
of DGS, DGS, IGS are automatically included in the group of DMS. 

The arguments in favor of the use of DMS among other mathematics software are 
given and the importance of mastering software is justified. 

It is noted that the use of DMS shifts the emphasis in the teaching of mathematics, 
allowing to move away from the finding of simple numeric result and bringing learning to 
experiential search for relations, comparative analysis of the possible answers, interpretation 
of results and critical view on its application. 

Taking into account the fact that high-quality mathematics education is influenced by 
good teachers the authors believe that training of the modern teacher of mathematics must 
provide for the formation of readiness to use DMS as a means of computer visualization of 
mathematical knowledge in professional activity. 

Key words: dynamic mathematics software, dynamic geometry software, interactive 
geometry system, mathematics software. 

 

УДК 378.091.2            
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ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ  
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ 

 

У статті розглядаються пріоритетні напрями державної політики щодо 
розвитку освіти – особистісна орієнтація освіти; постійне підвищення якості освіти, 
оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу. Дане дослідження 
полягає в розгляді процесу підготовки майбутнього вчителя до реалізації особистісно 
орієнтованого навчання у вищому навчальному закладі. Організація особистісно 
орієнтованого освітнього середовища в процесі професійної підготовки потребує з 
одного боку – демократизації стосунків між викладачем та студентом, налагодження 
системних зв’язків «школа-педагогічний університет», з іншого – активізації ролі 
студента в розвитку його особистісних і професійних здібностей і якостей, посилення 
його суб’єктних функцій. Наше дослідження робить певний внесок у вирішення проблеми 
особистісно орієнтованого підходу до навчального процесу у вищому навчальному 
закладі. Обґрунтовані положення, рекомендації можуть використовуватися 
викладачами для подальших наукових розвідок із педагогіки. 

Ключові слова: особисто орієнтований підхід, особистісно орієнтоване 
навчання, особистісно орієнтоване освітнє середовище, професійна підготовка 
вчителя, інноваційні технології, педагогічні технології, кредитно-модульна система 
навчання, модернізація освіти. 

 

Постановка проблеми. Ідея гуманістичної парадигми освіти, 
Болонський процес, європейська інтеграція та влиття в європейський 
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освітній простір є провідними напрямами розвитку сучасної української 
освіти. Формування професійно орієнтованої особистості майбутнього 
вчителя визначається реформуванням сучасної освіти, що вимагає 
радикальних змін у навчально-виховному процесі, використання новітніх 
технологій і методів навчання, що сприяли б реалізації інтелектуально-
духовного потенціалу студентів. Система освіти та сучасне суспільство 
пред’являють все більш високі вимоги до якості підготовки випускників 
вищих навчальних закладів. Про необхідність підвищення професійного та 
загальнокультурного рівня випускників наголошується в Законах України 
«Про освіту», «Про вищу освіту» (2002 р.), «Національній доктрині розвитку 
освіти України у ХХІ столітті» (2002 р.), «Програмі дій щодо реалізації 
положень Болонської декларації у системі вищої освіти і науки України на 
2012–2021 роки» (2012 р.), Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.). 
Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є: 
особистісна орієнтація освіти; формування національних та 
загальнолюдських цінностей; постійне підвищення якості освіти, 
оновлення  її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; 
розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя; 
інтеграція вітчизняної освіти в європейський та світовий освітній простір. 

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») 
зазначається, що Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-
економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. У сучасних 
умовах формуються нові стратегічні цілі й тенденції оновлення навчання та 
виховання, відбуваються реальні процеси гуманізації, які викликані новими 
парадигмами освіти – особисто орієнтованим підходом. Сучасна освіта 
сьогодні неможлива без звернення до особистості. Особистісно 
зорієнтоване навчання забезпечує розвиток та самореалізацію особистості, 
задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб, її 
конкурентоспроможність на ринку праці. Саме тому завданням ВНЗ 
виступає допомога студенту «усвідомити сутність обраної професії, її 
вимоги до виконавця, цілі, зміст і функції професійної діяльності, можливі 
індивідуальні стратегії виконання професійних обов’язків, специфіку 
професійної майстерності та шляхи оволодіння нею, прийоми творчої 
адаптації до змісту та структури професійної діяльності» [1, 34]. 

Підвищення якості педагогічної освіти, забезпечення її мобільності, 
конкурентоспроможності на ринку праці вимагають подальшого 
вдосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах на засадах гуманності, особистісно-орієнтованої педагогіки, 
розвитку й саморозвитку студентів та передбачають: упровадження 
кредитно-модульної системи навчання; використання інформаційно-
комп’ютерних технологій та інтерактивних методів навчання і 
мультимедійних засобів; індивідуалізацію навчально-виховного процесу та 
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посилення ролі самостійної роботи студентів; упровадження електронних 
засобів навчання (підручників, посібників, каталогів, словників тощо), 
комп’ютерних навчальних програм; технічну і технологічну модернізацію 
навчальних лабораторій та засобів навчання; використання сучасних систем 
контролю якості знань студентів та проведення моніторингу якості освіти. 

Аналіз актуальних досліджень показав, що питанням особистісно 
орієнтованого підходу в освіті присвячували свої дослідження такі 
науковці, як: О. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, В. Васильєва, Л. Виготський, 
І. Волков, А. Данилюк, О. Леонтьєв, О. Соболєва, А. Петровський, 
С. Подмазін, О. Тихомиpова, И. Якиманська.  

Мета статті полягає в розгляді процесу підготовки майбутнього 
вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання у вищому 
навчальному закладі. 

У нашому дослідженні застосовувалися загальнонаукові методи: 
а) теоретичні: вивчення та аналіз психолого-педагогічної літератури; 

порівняння, систематизація й узагальнення матеріалів з метою здійснення 
аналізу стану проблеми, вироблення концептуальних підходів щодо 
розгляду даної проблеми дослідження;  

б) емпіричні: цілеспрямоване й систематичне спостереження за 
навчальною діяльністю студентів історичного факультету ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди». 

Виклад основного матеріалу дослідження. У ході наукового пошуку 
було встановлено, що особистісно орієнтований підхід до навчання став 
можливим завдяки суспільно-політичним, економічним і соціальним 
перетворенням, що відбулися в нашій країні в останні роки. Даний підхід є 
провідним підходом і впливає на всі компоненти системи освіти, а також 
на весь навчально-виховний процес у цілому в межах гуманістичної 
освітньої парадигми; він передбачає особливий освітній процес, 
пов’язаний з постановкою чітких цілей і певним змістом, націлених на 
розвиток особистості у процесі навчання. 

Мета і завдання особистісно орієнтованої освіти полягає в реалізації 
різних інноваційних технологій, які припускають самостійну освітню 
діяльність студентів, а також організацію й оцінку навчання студентами; 
застосування отриманих ними різнорівневих завдань із можливістю 
вибору в процесі навчання, з погляду творчого підходу із застосуванням 
особистісно значимих способів їх виконання. Необхідно також підкреслити 
і той факт, що при використанні даних підходів пред’являються високі 
вимоги до відбору змісту навчання й до його методичної організації. 
Особистісно орієнтована освіта включає такі підходи: різнорівневий; 
індивідуальний; диференційований і суб’єктивно-особистісний. 
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На основі особистісно орієнтованого підходу використовуються 
педагогічні технології: особистісно орієнтоване навчання; педагогіка 
співробітництва («проникаюча технологія»); гуманітарно-особистісна 
технологія; ігрові технології; технології розвивального навчання; 
проблемне навчання; технології диференціації за рівнем; технологія 
індивідуального навчання (індивідуальний підхід, індивідуалізація 
навчання, метод проектів); колективний спосіб навчання. 

Так, наприклад, І. Якиманська вважає, що навчання та виховання за 
своєю сутністю – це створення умов для розвитку особистості й, отже, воно 
є розвивальним, індивідуально-орієнтованим. На її думку, освітній процес 
повинен забезпечувати побудову, реалізацію, рефлексію, оцінку вчення як 
суб’єктної діяльності [6, 19]. 

Відповідно до вимог вищої освіти,  кожен педагог має адаптувати 
зміст навчального матеріалу з урахуванням досвіду тих, кого він навчає, 
рівня їхніх знань, тезаурусу, словникового запасу; звільнитись від звичної 
схеми некритичної акумуляції знань. Лише при створенні єдиного 
матеріалу в процесі діалогу для розумного руху в безкінечному потоці 
знань, роблячи їх осмисленими, зрозумілими тоді, коли з’являється 
реальна можливість не тільки активізувати їх при вирішенні завдань, а, 
головне, застосовувати їх у практичній діяльності. 

Особистісно-орієнтоване навчання має на меті: визначити життєвий 
досвід кожного студента, рівень інтелекту, пізнавальні здібності, інтереси, 
якісні характеристики, які спочатку потрібно розкрити, а потім узгодити зі 
змістом освіти та розвинути в навчальному процесі; формувати позитивну 
мотивацію студентів до пізнавальної діяльності, потребу в самопізнанні, 
самореалізації та самовдосконаленні їх у межах соціокультурних і 
моральних цінностей нації; озброїти студентів механізмами адаптації, 
саморегуляції, самозахисту, самовиховання, необхідними для становлення 
самобутньої сучасної людини, здатної вести конструктивний діалог з 
іншими людьми, природою, культурою та цивілізацією в цілому. 

Важливими для розуміння сутності особистісно орієнтованого 
навчання, на думку Т. Шамової [4, 28 ], є такі положення: 

 - особистісно орієнтоване навчання має забезпечувати розвиток і 
саморозвиток студента як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності; 

 - особистісно орієнтоване навчання, спираючись на здібності й нахили, 
інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід, має створювати 
можливості для кожного студента реалізувати себе в різних видах діяльності; 

 - зміст освіти, її засоби та методи організації навчання повинні бути 
такими, щоб студент мав змогу вибирати предметний матеріал, його вид і 
форму; 

 - освіченість як сукупність навчальних компетентностей, 
індивідуальних здібностей є найважливішим засобом становлення 
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духовних, інтелектуальних якостей студента; вона має бути основною 
метою сучасної освіти; 

 - освіченість формує індивідуальне сприйняття світу, можливості його 
творчого перетворення, широке використання суб’єктивного досвіду в 
інтерпретації або оцінці фактів, явищ, подій навколишньої дійсності на основі 
особистісно-орієнтованого навчання є ті, що розвивають індивідуальність 
студента, створюють умови для його саморозвитку, самовираження.  

Однією з актуальних проблем сьогодні варто назвати модернізацію 
системи підготовки у ВНЗ, яка допоки не відповідає оновленим вимогам та 
не забезпечує достатній рівень формування готовності вчителів до 
педагогічної діяльності. Важливою проблемою і нині залишається пошук 
ефективних шляхів, забезпечення необхідних і достатніх умов для 
вдосконалення процесу формування педагога як висококваліфікованого 
фахівця, здатного до творчої організації всіх ланок особистісно 
орієнтованого педагогічного процесу, до самореалізації, до виконання 
нового соціального замовлення. 

У зв’язку з обмеженістю часу взаємодії викладача і студента процес 
засвоєння нових знань уповільнюється. Важливо, щоб головним завданням 
тут було включення студентів у самостійну роботу. Цей процес має 
супроводжуватися, передусім, навчанням студентів можливостям і засобам 
активного пошуку знань, важливо, щоб з першого курсу навчання студенти 
отримували знання з курсів «Педагогіка», «Психологія», «Методика виховної 
роботи», «Основи педагогічної майстерності» тощо, а їх самостійна робота 
має постійно спрямовуватися й коригуватися викладачами відповідних 
дисциплін. Ефективними формами підготовки майбутнього вчителя до 
реалізації особистісно орієнтованого навчання визначено особистісно 
орієнтовані лекційні, семінарські, практичні, лабораторні заняття; педагогічну 
практику та самостійну роботу студентів. Педагогічно доцільними методами 
встановлено «ситуації успіху», навчальні ситуації, диспути, діалоги, рольові 
ігри, педагогічні тренінги. Засобами підготовки студентів у процесі організації 
особистісно орієнтованого освітнього середовища є: налагодження 
системних зв’язків між школою і педагогічним університетом; створення 
дидактичних матеріалів з дисциплін педагогічного циклу. Ми маємо 
зорієнтувати зміст навчального процесу, а, відповідно, і зусилля студентів на 
формування знань базових законів, понять, знань з кожного предмету, 
наближати навчальний процес до практичного життя, формувати творчий 
підхід, самостійність мислення, уміння застосовувати вивчене у ВНЗ в 
практичній діяльності.  

Завдяки орієнтації педагогічного процесу в педагогічних 
університетах на особистість студента (формуванню суб’єкт-суб’єктних 
відносин, створенню спеціального навчально-методичного комплексу з 
дисциплін професійно-педагогічного циклу, створенню системних зв’язків 
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між школою і педагогічним університетом) було створене особистісно 
орієнтоване освітнє середовище.  

Результатом підготовки майбутнього педагога до професійної 
діяльності є готовність студента до реалізації особистісно орієнтованого 
навчання, яка має такі компоненти: ціле-мотиваційний (забезпечує 
формування в майбутніх учителів особистісно орієнтованих цілей і мотивів 
майбутньої професійної діяльності); змістовий (визначає необхідну систему 
відповідних знань); операційний (забезпечує формування в них умінь і 
навичок організації особистісно орієнтованого навчання); інтеграційний 
(формує вміння майбутнього вчителя проводити особистісно орієнтований 
урок за індивідуально-прийнятною методикою). Адже на сьогодні 
особистісно орієнтоване навчання – це навчання, центром якого є 
особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Це визнання учня 
(слухача) головною фігурою всього освітнього процесу. Визначаючи мету і 
завдання особистісно орієнтованого навчання, зазначимо, що це процес 
психолого-педагогічної допомоги людині в становленні її «суб’єктивності, 
культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні [3, с. 38]. 
Вищевказаний підхід до навчання у вищих навчальних закладах має бути 
спрямований на особистісний потенціал майбутнього фахівця, його 
професійну самореалізацію, креативність і ініціативність, розвиток у нього 
здатності адаптуватися в складних соціальних і професійних обставинах. 

У зв’язку з цим Л. Хомич виділяє такі фактори нових підходів до 
підготовки вчителя:  

- соціально-економічні, пов’язані зі змінами в суспільній свідомості й 
появою нових цінностей в освіті, тобто переваги саморозвитку самовихо-
вання, самоосвіти над передачею знань, умінь і навичок; інтереси особистості 
мають пріоритетне значення порівняно з навчальними планами і програма-
ми; створюються умови для постійного звеличення людини, гармонізації її 
відносин із природою і суспільством, державою й іншими людьми;  

- практичні, що виникли внаслідок соціально-економічних 
перетворень у нашій країні, появи нових типів навчально-виховних 
закладів, окрім загальноосвітньої школи; для них потрібен новий учитель з 
цілісним уявленням про професійну діяльність; майбутній учитель повинен 
діяти самостійно, оволодіти в процесі психолого-педагогічної підготовки 
спеціальними вміннями й навичками взаємодії та спілкування; щоб 
підготовка вчителя відповідала сучасним вимогам, треба активізувати 
розробку методологічної та теоретичної основи педагогічної освіти;  

- теоретичні, зумовлені як соціально-економічними, так і практичними 
змінами в розвиткові народної освіти; педагогічна освіта розвивається 
шляхом формування в майбутніх педагогів цілісного уявлення про свою 
професійну діяльність, через те більшість педагогічних закладів України в 
навчальні плани включає інтегровані курси психолого-педагогічних дисциплін 
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і на цій основі цілеспрямовано організовує формування професійно важливих 
якостей майбутнього вчителя, його професійної свідомості і поведінки, а 
також сприяє розвиткові індивідуальності [4, 114]. 

Проблема входження в європейський простір є надзвичайно 
важливою для України, оскільки це стане кроком входження в світове 
співтовариство. Тому розробляються заходи, спрямовані на реалізацію 
Концептуальних засад розвитку вищої педагогічної освіти в Україні. Нині 
основними завданнями розвитку педагогічної освіти є: 

- забезпечення професійно-особистісного розвитку майбутнього 
педагога на засадах особистісної педагогіки; 

- проведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, 
методичної, інформаційно-технологічної, практичної та соціально-
гуманітарної підготовки педагогічних працівників до відповідності вимогам 
інформаційно-технологічного суспільства та змінам, що відбулися в 
загальноосвітній середній школі; 

- модернізація освітньої діяльності у вищих педагогічних навчальних 
закладах на основі використання новітніх педагогічних, інформаційних та 
комп’ютерних технологій і створення нового покоління засобів навчання; 

- удосконалення системи відбору молоді на педагогічні 
спеціальності, розширення цільового прийому та запровадження 
підготовки вчителя на основі договорів; 

- удосконалення мережі вищих навчальних закладів та закладів 
післядипломної педагогічної освіти з метою створення умов для 
безперервної освіти педагогічних працівників [2, 297–298]. 

Водночас в умовах кредитно-модульної системи, що є основою 
Європейської кредитно-трансферної системи підготовка майбутнього 
педагога до здійснення особистісно орієнтованого навчання передбачає: 
організацію пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження 
новітніх методик, особистісно орієнтованих навчальних технологій; 
проведення комплексного дослідження з проблеми особистісно 
орієнтованого навчання учнівської молоді в процесі активної педагогічної 
практики; створення та наукове обґрунтування студентами власних 
цільових творчих програм особистісно орієнтованого навчання учнів різних 
вікових груп; виявлення, апробацію та впровадження в практику 
перспективного педагогічного досвіду, досягнень науки, новітніх 
навчальних технологій; участь студентів у діяльності експериментальних 
педагогічних майданчиків, творчих груп, кафедр творчих педагогів тощо; 
проведення наукових конференцій, симпозіумів, методологічних, науково-
теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, тренінгів, педагогічних 
читань тощо; організацію і проведення педагогічних виставок, творчих 
звітів, конкурсів, бібліотечно-бібліографічних оглядів тощо; видання 
інформаційної літератури, проведення інформаційно-довідкової роботи, 
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створення картотек, банків педагогічної інформації, підготовку та видання 
наукових збірників статей, науково-методичних посібників тощо; 
упровадження в практику результатів наукових досліджень та інноваційних 
особистісно орієнтованих навчальних технологій із метою реалізації планів 
і програм особистісно орієнтованого навчання учнівської молоді. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
сучасний період розвитку національної освіти характеризується змінами, що 
охоплюють усі її сторони. Перешкодою на шляху нововведень у середній та 
вищій педагогічній освіті є протиріччя: між новими державними і суспільними 
замовленнями, ціннісно-цільовими орієнтирами в шкільній історичній освіті, 
спрямованими на розвиток особистості дитини та знаннєвою (предметно 
орієнтованою) системою викладання, що є результатом традиційної 
професійної підготовки майбутнього вчителя; орієнтацією навчального 
процесу на особистісний розвиток учня і вчителя та відсутністю адекватного 
особистісно орієнтованого освітнього середовища в межах педагогічного 
університету. На сьогодні організація особистісно орієнтованого освітнього 
середовища в процесі професійної підготовки потребує з одного боку – 
демократизації стосунків між викладачем та студентом, налагодження 
системних зв’язків «школа-педагогічний університет», з іншого – активізації 
ролі студента в розвиткові його особистісних і професійних здібностей і 
якостей, посилення його суб’єктних функцій.  

Наше дослідження зробило певний внесок у вирішення проблеми 
особистісно орієнтованого підходу до навчального процесу у вищому 
навчальному закладі, у той самий час воно не має остаточного характеру і 
відкриває перспективи подальших розвідок. 
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РЕЗЮМЕ 
Сергийчук Е. Н. Некоторые аспекты реализации личностно ориентированного 

подхода в учебном процессе ВУЗа.  
В статье рассматриваются приоритетные направления государственной 

политики относительно развития образования – личностная ориентация 
образования; постоянное повышение качества образования, обновление его 
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содержания и форм организации учебно-воспитательного процесса. Данное 
исследование заключается в рассмотрении процесса подготовки будущего учителя к 
реализации личностно ориентированного обучения в высшем учебном заведении. 
Наше исследование вносит определенный вклад в решение проблемы личностно 
ориентированного подхода к учебному процессу в высшем учебном заведении. 
Обоснованные положения, рекомендации могут использоваться исследователями 
для дальнейших научных исследований по педагогике. 

Ключевые слова: лично ориентированный подход, личностно 
ориентированное обучение, личностно ориентированная образовательная среда, 
профессиональная подготовка учителя, инновационные технологии, педагогические 
технологии, кредитно-модульная система обучения, модернизация образования. 

SUMMARY 
Serhiychuk O. Some aspects of realization of the personality oriented approach in the 

educational process of the university. 
The article considers priority directions of the state policy on the development of 

education and personal orientation of education; continuous improving of the quality of 
education, updating its content and forms of organization of the educational process. This 
study consists in considering the process of training future teachers to implement student 
centered learning in higher education.  

The formation of professionally oriented personality of future teachers is determined 
by the reform of modern education, which requires radical changes in the educational 
process, using the latest technology and teaching methods that would facilitate the 
realization of intellectual and spiritual potential of students. The education system and 
modern society is placing increasingly high demands on the quality of preparation of 
graduates of higher educational institutions.  

The author focuses on the basis of the problem of development of pedagogical 
education: ensuring professional and personal development of future teachers on the 
principles of personal pedagogy; carrying out fundamental content, psycho-pedagogical, 
methodological, informational, technological, practical and social-humanitarian training 
educators to meet the requirements of the information technology society and the changes 
that have occurred in secondary school; modernization of educational activity in higher 
education institutions through the use of new pedagogical, informational and computer 
technologies and the creation of a new generation of learning tools; improving the system of 
selection of young people to the teaching profession, expanding the target group and the 
introduction of teacher training on the basis of contracts; improve the network of higher 
educational establishments and institutions of postgraduate pedagogical education with the 
aim of creating conditions for continuous education of teachers. Our study makes a certain 
contribution to the solution of the problem of personality oriented approach to the 
educational process in a higher education institution. At the same time, it is not definitive 
and opens perspectives for further research. Informed of the situation, recommendations can 
be used by researchers for further research in pedagogy. 

Key words: special personality oriented approach, personality oriented learning, 
personality oriented educational environment, professional teacher training, innovative 
technology, educational technology, credit-modular system of training, modernization of 
education. 
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СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ І ШЛЯХИ ЇХ РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ-
АГРАРІЇВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

У статті висвітлено необхідність розвитку інтелектуальних умінь студентів 
аграрних університетів у процесі навчання математичних дисциплін. Автор наголошує, 
що високий рівень їх розвитку сприяє ефективному та вмілому виконанню професійних 
обов’язків за визначений проміжок часу. Подається структура інтелектуальних умінь, 
яка відповідає основним етапам мислення: сприймання й осмислення навчального 
матеріалу та інших відомостей; трансформація знань, умінь і навичок; набуття та 
реалізація творчих умінь. Описано план виконання аналізу та виділення головного в 
навчальному матеріалі. Перелічено види завдань, що вимагають виконання аналізу. На 
конкретних прикладах показано здійснення розвитку деяких інтелектуальних умінь у 
процесі вивчення вищої математики, а саме: аналізу та виділення головного, 
узагальнення та систематизації.  

Ключові слова: інтелект, інтелектуальні вміння, студент, аграрії, 
структура інтелектуальних умінь, аграрний університет. 

 

Постановка проблеми. Однією з передумов формування інтелекту 
нації є рівень освіти та шляхи її здобуття. На сучасному етапі розвитку 
аграрного сектору проблема якості підготовки майбутніх фахівців 
розглядається як важливий фактор розвитку сільського господарства країни. 
Сучасні вимоги ринку праці до професійної підготовленості фахівців аграрної 
сфери зростають у залежності від темпів оновлення видів продукції, 
обладнання і технологічних процесів. Такі фахівці повинні володіти 
комплексом професійних знань, умінь та навичок, які відповідають 
інтенсифікації виробництва, передовим досягненням науки і техніки. 
Випускники аграрних університетів мають бути здатними творчо вирішувати 
різноманітні завдання та проблеми, брати на себе роль лідера, вести за 
собою інших. Очевидно, що високий рівень розвитку інтелектуальних умінь 
сприяє ефективному та вмілому виконанню професійних обов’язків за 
визначений проміжок часу. Одним із головних завдань сучасної вищої школи 
є виховання інтелектуально розвиненої особистості, здатної до самоосвіти й 
самовдосконалення. Для підготовки висококваліфікованих фахівців 
аграрного сектору, які здатні творчо підходити до вирішення щоденних 
проблем та швидко адаптуватися до нових умов господарювання, необхідно 
забезпечити розвиток у студентів належного рівня інтелектуальних умінь. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема інтелектуального розвитку 
особистості у процесі навчання є однією із найважчих і найдавніших 
проблем. У багатьох наукових працях розроблено загальні вимоги до 
організації навчального процесу та розкрито основні процеси й механізми 
функціонування інтелекту, а саме в роботах І. Д. Беха, І. А. Зязюна, 
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Г. С. Костюка, В. О. Сухомлинського, Б. Д. Ельконіна, Б. П. Єсинова, 
Л. В. Занкова, І. Я. Лернера, С. Л. Рубінштейна, Х. Гартнера, Ж. Піаже, 
Р. Стенберга, Е. Торндайка, К. Хеллера та інших. 

Формуванню інтелектуальних умінь у процесі навчання присвячені 
психолого-педагогічні дослідження таких учених, як Л. С. Виготський, 
Н. О. Менчинська, В. Ф. Паламарчукта, З. І. Слєпкань, І. С. Якиманська та ін. 

Питання розвитку інтелектуальних умінь студентів у дисертаційних 
дослідженнях розглядали К. В. Нєдялкова, О. О. Щербина та О. В. Барибіна.  

На думку В. Ф. Паламарчук, інтелект формується за такими етапами: 
нагромадження (акумуляція) досвіду інтелектуально-творчої діяльності; 
мотивація, діагностика; усвідомлення; застосування; практика; 
узагальнення; перенесення в нові умови [4, с. 76]. 

Проблема навчання вищої математики аграріїв розглядалася лише в 
деяких аспектах, а саме: 

– формування вмінь розв’язувати прикладні задачі в процесі вивчення 
математики студентами аграрного університету (Л. І. Новицька, 2008); 

– методичне забезпечення моніторингу навчальних досягнень з мате-
матики студентів вищих аграрних навчальних закладів (І. М. Горда, 2014). 

– професійно-спрямоване навчання вищої математики студентів 
аграрного коледжу (О. Л. Дрозденко, 2013). 

Розвиток інтелектуальних умінь у процесі навчання є однією з найбільш 
актуальних проблем сучасної педагогіки та психології. До того ж, проблема їх 
розвитку саме в майбутніх фахівців-аграріїв вивчена недостатньо. 

Мета статті – визначити структуру інтелектуальних умінь та описати 
шляхи їх розвитку у студентів-аграріїв у процесі навчання вищої 
математики. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз психолого-педагогічної та 
навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; порівняння й 
систематизація теоретичного і практичного матеріалу з навчальних 
посібників і збірників задач з вищої математики; теоретичне проектування 
та моделювання навчального процесу; 

Емпіричні: діагностичні (педагогічне спостереження за процесом 
навчання студентів та аналіз їхньої діяльності, анкетування і тестування, 
бесіди зі студентами та викладачами, вивчення та узагальнення 
передового досвіду викладачів. 

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальні вміння забезпечують 
функціонування інтелекту як інтегрального утворення у структурі 
особистості і складаються з пізнавальних (здатності вести пошук, 
сприймати, запам’ятовувати та обробляти інформацію) та теоретичних 
(здатності аналізувати, узагальнювати матеріал, висувати гіпотези, теорії, 
здійснювати переведення інформації з однієї знакової системи в іншу) 
умінь [3]. В основі інтелектуальних умінь лежить система інтелектуальних 
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дій, які складаються з логічних мисленнєвих операцій (прийомів): аналіз, 
синтез, узагальнення, абстрагування, порівняння, конкретизація, 
знаходження зв’язків та відношень. Сформовані інтелектуальні вміння 
сприяють досягненню максимальних результатів за мінімально затрачений 
час, дозволяють оперативно та чітко керувати процесом навчання.  

Розв’язування математичних задач потребує застосування багатьох 
розумових умінь: аналізувати задану ситуацію, зіставляти дані та шукане, 
конструювати найпростіші математичні моделі, здійснюючи мислений 
експеримент; синтезувати, відбираючи корисну інформацію, 
систематизуючи її; коротко та чітко, у вигляді тексту, символічно, графічно 
оформлювати свої думки; об’єктивно оцінювати при розв’язуванні задачі 
результати, узагальнювати результати розв’язання задачі, досліджувати 
особливі прояви заданої ситуації.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури та власний досвід роботи 
уможливили здійснення систематизації інтелектуальних умінь студентів 
аграріїв, які доцільно розвивати у процесі навчання предметів математичного 
циклу та структурування інтелектуальних умінь студентів-аграріїв. 

Структура інтелектуальних умінь відповідає трьом основним етапам 
мислення та визначає базові інтелектуальні вміння, а саме: 

І. Сприймання й осмислення навчального матеріалу та інших 
відомостей: 1) аналіз і виділення головного; 2) порівняння; 3) визначення і 
пояснення поняття. 

ІІ. Трансформація знань, умінь і навичок: 1) узагальнення й 
систематизація; 2) конкретизація; 3) доведення. 

ІІІ. Набуття та реалізація творчих умінь: 1) моделювання; 2) 
прогнозування. 

Уміння аналізувати та виділяти головне є надзвичайно важливими 
для фахівця сільського господарства. Наприклад, у процесі проведення 
наукових досліджень в агрономії окремі варіанти спочатку аналізуються в 
межах окремих повторень, а потім – в цілому по досліду. Рослини в 
динаміці їх росту аналізують або через певний проміжок часу (один раз за 
декаду, місяць), або за фазами розвитку рослин. Для визначення хімічного 
складу рослини спочатку розчленовують на окремі органи – листя, стебла, 
плоди, коріння тощо, а потім аналізують кожен із них. У коренеплодах 
буряків цукрових, наприклад, визначають вміст цукрів, у зерні злакових 
культур – білка, у бульбах картоплі – крохмалю.  

Виділенню головного можна навчитися на заняттях із вищої 
математики, виділяючи головне в розділі або в темі (основних понять, 
теорем, задач тощо). Наприклад, домашнім завданням для студентів може 
бути: опрацювати тему в підручнику, визначити основну думку, скласти 
детальний план. Потім на занятті за складеним планом коротко переказати 
головне. Але викладач має дати студентам рекомендації щодо опрацювання 
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матеріалу. У тексті може бути реалізована не одна головна думка, а декілька. 
Серед них студенту необхідно знайти та виділити головну. Для цього 
необхідно прочитати весь текст вдумливо, відмічаючи олівцем ключові слова 
та словосполучення, формули тощо. При повторному читанні тексту, коли 
весь його зміст буде вже відомий, список основних слів скоротиться в 
декілька разів. Серед своїх поміток у тексті необхідно обрати ті, які найкраще 
виражають сутність написаного, основну думку тексту, його тему. Ключові 
слова, що залишаться і будуть ядром тексту. Допомагає виділяти головне 
складання заголовків, планів, опорних конспектів, тез, схем, таблиць, 
моделей тощо. 

Виконання аналізу можливо здійснювати за таким планом:  
1. Мисленно розчленувати об’єкт на складові елементи (окремі 

випадки, ознаки, властивості, відношення). 
2. Виділити суттєві сторони об’єкта. 
3. Дослідити окремо кожен елемент як елемент єдиного цілого. 
4. Скласти план дослідження об’єкта. 
Виконання аналізу  вимагають завдання на: 

 знаходження правила, яке проілюстровано даним прикладом; 

 знаходження варіанта найбільш раціонального розв’язання;  

 знаходження контрприкладу; 

 знаходження найбільш точного і правильного означення або 
формулювання; 

 розпізнавання необхідного об’єкту серед даних; 

 віднесення даного об’єкту до відповідної категорії; 

 визначення найбільш вірогідного результату, знаходження типової 
ознаки, яка характеризує даний об’єкт; 

 визначення об’єкту за характерною ознакою; 

 вилучення одного неправильного твердження; 

 знаходження одного правильного твердження серед неправильних, 
неточних або неповних; 

 доповнення твердження відсутнім елементом із числа даних.  
На першому етапі розвитку інтелектуальних умінь студентам 

пропонуються алгоритмічні задачі та ті, що вимагають відтворення даних.  
Приклад. Задана матриця.  
З яких елементів складається побічна діагональ. 

Відповідь запишіть у вигляді суми елементів. 
Приклад (із декількома заздалегідь 

неправильними варіантами відповідей). Визначте 
вид кожної з заданих матриць обравши одну з запропонованих варіантів: 
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а) прямокутна матриця; 
б) вертикальна матриця; 
в) матриця стовпець; 
г) горизонтальна матриця; 
д) матриця рядок; 
е) квадратна матриця. 
Студенти помічають, що матриць всього чотири, а видів шість. Це 

означає, що два варіанти є невірними. Відповідь вони мають записати у 
такому вигляді: 1 а); 2 д); 3 в); 4 е). 

Розглянемо детальніше один із етапів розвитку інтелектуальних 
умінь. Узагальнення й систематизація – це вміння, що передбачають уявне 
об’єднання предметів, які мають загальні властивості. Без здатності 
людського розуму до узагальнення засвоїти великий об’єм інформації було 
б не можливо.  

Вивчення розділу «Основи математичного аналізу» в аграрному 
університеті починається з лекції на тему «Функція. Основні елементарні 
функції». На початку лекції студентам варто наголосити, що поняття функції 
є надзвичайно важливим в сільському господарстві. Наприклад, лінійною 
функцією описується залежність врожаю озимої пшениці від кількості 
внесеного добрива. При повторенні властивостей певного виду функцій 
корисно розглядати залежність, яка має місце в агрономії, ветеринарній 
медицині, екології, або закономірність деякого життєвого процесу, 
зрозумілу і просту для сприйняття. Розглядаючи кожну з елементарних 
функцій на конкретних прикладах, студентам значно простіше помітити 
властивості функції, ніж спираючись на загальний аналітичний вираз. 
Таким чином, студенти одночасно повторюють, узагальнюють та 
систематизують раніше вивчений матеріал. Вибрану залежність необхідно 
задавати не лише аналітично, а і графічно з використанням наочності. Але 
слід зауважити, що функція, якою можна описати певний процес у 
сільському господарстві задана, як правило, на множині невід’ємних чисел 
і набуває невід’ємних значень. Тому деякі властивості певних функцій 
можливо розглядати лише в абстрактному вигляді.  

На початку лекції студентам повідомляється, що сьогодні в Україні 
цукровим буряком, урожайність якого коливається в межах 45–70 тонн/га, 
можуть бути засіяні 650 тис. га [1]. За підрахунками науковців, з одного 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

403 

гектара цукрових буряків, урожайністю 60 тонн/га, можна отримати понад 
4,3 тонн/га (майже 5,5 тис. літрів/га) біопалива, якого вистачить на 
68,4 тис. км для автомобіля, двигун якого спалює біоетанол. 

Біоетанол – це спирт етиловий зневоднений, виготовлений з біомаси 
або спирту етилового – сирцю для використання як біопалива. Біоетанол, 
на відміну від нафти, є однією з форм використання поновлюваних джерел 
енергії, які можна отримати з сільськогосподарської сировини. Його можна 
виготовляти з цукрової тростини, картоплі, маніоку та кукурудзи. 

Задача. Виведіть формулу залежності виходу біоетанолу 
(теплоємність 25 МДж/кг) з 1 тонни коренеплодів цукрових буряків від 
його цукристості використовуючи графік. 

 
Рис. 1. Залежність виходу біоетанолу від цукристості буряків  
На попередніх заняттях студенти вивчили тему «Елементи 

аналітичної геометрії на площині». Викладач пропонує кожному 
самостійно, вибравши дві довільні точки на графіку, скласти рівняння 
прямої, що проходить через дві точки (або як рівняння прямої з кутовим 
коефіцієнтом, яка проходить через задану точку тощо). Після виконання 
завдання студенти помічають, що незалежно від обраних точок рівняння 
однакове у всіх. Варто наголосити, що на початкових стадіях росту буряків 
цукристість може бути меншою ніж 15,5 %, але при зборі урожаю буде 
коливатись від 15 % до 20 %. Далі студентам можна запропонувати згадати, 
що називається областю визначення та множиною значень функції. Після 
цього вони мають самостійно, користуючись графіком, записати область 
визначення та множину значень для функції залежності виходу біоетанолу 
з 1 тонни коренеплодів цукрових буряків від його цукристості. Після 
розв’язування прикладної задачі студентам значно простіше узагальнити та 
систематизувати матеріал з даної теми. 

Узагальнити – означає в думках виділити і об’єднати загальні, суттєві 
об’єкти, а систематизувати – організувати об’єкти, що вивчаються, у певну 
систему. Узагальнити й систематизувати матеріал можна у процесі 
складання таблиці, де будуть послідовно описані найпростіші елементарні 
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функції, їх графік та властивості. У зв’язку з обмеженням аудиторних годин 
та збільшенням годин, виділених на самостійне вивчення, скласти таку 
таблицю студенти повинні вдома за відомою схемою.  

Використання сучасних iнформацiйних технологiй навчання, зокрема 
пакета програм GRAN [2], значно заощадить час на побудову та графічний 
аналiз функцiй. Тому викладач може заздалегідь підготувати графіки 
певних функцій за допомогою програмного продукту GRAN1 по варіантах. 
Вдома студенти повинні обрати свій варіант, завантажити файл та провести 
дослідження функцiї за такою схемою: 1) область визначення; 2) область 
значень; 3) парнiсть; 4) проміжки знакосталостi; 5) нулi функцiї; 6) 
проміжки монотонностi. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Математика – це універсальна мова науки. Без базових математичних знань 
неможливо опанувати природничі, загально-професійні та економічні 
знання. Також без математики сьогодні неможлива ані якісна підготовка, ані 
ефективна діяльність спеціаліста. У межах своєї спеціальності випускник 
вищого аграрного навчального закладу повинен вміти застосовувати 
математичні методи у професійній діяльності та наукових дослідженнях. 
Також вивчення математики сприяє підвищенню культури мислення, виховує 
точність, логічність аргументації, розвиває уяву, інтуїцію, формує абстрактне, 
логічне, творче мислення, тобто сучасне наукове мислення. Розв’язування 
математичних задач розвиває не лише такі інтелектуальні вміння, як 
порівняння, узагальнення, абстрагування, аналіз, синтез, але й уміння 
застосовувати отримані знання на практиці. Вивчення прийомів синтетично-
аналітичної діяльності та перенесення цієї діяльності безпосередньо на 
виконання фахових завдань уможливлює формування та розвиток 
інтелектуальних умінь студентів аграрних університетів. 

Подальші дослідження заплановано направити на оцінку дієвості та 
вдосконалення методики розвитку інтелектуальних умінь студентів вищих 
аграрних навчальних закладів у процесі навчання математичних дисципліни. 
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РЕЗЮМЕ 
Силенок А. А. Cтруктура интеллектуальных умений и пути их развития у 

студентов-аграриев при обучении математике. 
В статье освещена необходимость развития интеллектуальных умений 

студентов аграрных университетов в процессе обучения математическим 
дисциплинам. Автор отмечает, что высокий уровень их развития способствует 
эффективному и умелом выполнению профессиональных обязанностей за 
определенный промежуток времени. Подается структура интеллектуальных умений, 
которая соответствует основным этапам мышления: восприятие и осмысление 
учебного материала и иных сведений; трансформация знаний, умений и навыков; 
приобретение и реализация творческих умений. Описаны план выполнения анализа и 
выделения главного в учебном материале. Перечислены виды задач, требующих 
выполнения анализа. На конкретных примерах показано осуществление развития 
некоторых интеллектуальных умений в процессе изучения высшей математики, а 
именно: анализа и выделения главного, обобщения и систематизации. 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные умения, студент, аграрии, 
структура интеллектуальных умений, аграрный университет. 

SUMMARY 
Silenok А. Intellectual skills structure and the ways of their development in agrarian 

students in the study of mathematics. 
The article highlights the need to develop student’s intellectual skills at agricultural 

universities in teaching mathematical disciplines. The author emphasizes that the high level 
of their development promotes effective and skillful execution of professional duties for the 
certain period of time. At the core intellectual skills lies a system of intelligent actions, which 
consists of logical thinking operations (methods): analysis, synthesis, generalization, 
abstraction, comparison, specification, finding connections and relationships. Formed 
intellectual skills contribute to achieving maximum results in minimal time spent, can quickly 
and accurately control the learning process. 

The intellectual skills structure that meets the basic stages of thought: perception and 
understanding of educational material and other information; transformation of knowledge 
and skills; acquisition and realization of creative skills is described. The plan of execution of 
analysis and selection of the main learning material is revealed. The types of tasks that 
require the analysis are characterized. In specific examples the implementation of certain 
intellectual skills in the study of higher mathematics, namely the main analysis and selection, 
generalization and systematization are illustrated. 

The use of modern training information technology in the study of mathematics 
contributes to students’ intellectual development and save classroom time for learning discipline.  

The success of future professional activity of students-agrarians depends largely not only 
on the quality of theoretical and practical training, but also on the level formation of intellectual 
skills. Within the specialty graduated students of agriculture universities should be able to apply 
mathematical methods in professional activities and research, also brings precision study of 
mathematics, logical reasoning, development of imagination, intuition, creates abstract, logical, 
creative thinking, e.i. the modern scientific thinking. Solving mathematical tasks develop 
intellectual skills of everybody, but also teach to apply this knowledge in practice.  

Further research will focus on evaluating the effectiveness and improving the 
methods of development of intellectual skills of students of higher agrarian educational 
institutions in the process of learning mathematical disciplines. 

Key words: intellect, intellectual skills, students, agrarians, intellectual skills structure, 
Agrarian University. 
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УДК 373.3.016:51(100) 
А. В. Терепа 

Вінницький обласний комунальний  
гуманітарно-педагогічний коледж 

 

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В НАВЧАННІ УЧНІВ МАТЕМАТИКИ 

 

У статті розглянуто основні тенденції розвитку початкової освіти деяких 
зарубіжних країн. Досліджено та проаналізовано зарубіжний досвід методичної 
діяльності вчителів початкової школи в навчанні учнів математики. Виокремлені 
основні прийоми, методи й моделі пропедевтики математики в початковій школі, 
як такі, що якісно допомагають учителям підвищувати ефективність навчання 
математики в початкових класах зарубіжних країн, більш глибоко розкривати 
пізнавальні резерви дитини, формувати її мислення. Увагу акцентовано на тому, що 
найбільш сприятливими для навчання математики у вітчизняній школі є: проектна 
діяльність, інтеграційна модель та використання комп’ютерних технологій. 

Ключові слова: початкова школа, зарубіжний досвід, вивчення математики, 
методична діяльність, проектна діяльність, ігрові та комп’ютерні методи 
навчання, діяльнісний підхід. 

 

Постановка проблеми. Підвищення якості математичної освіти – 
актуальна проблема не тільки для України, але й для інших країн зарубіжжя. 
Одним із ефективних шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій 
є узгодження їх із сучасними потребами освітнього простору, орієнтація 
навчання на вдосконалення змісту фундаментальної освіти. З метою 
розвантаження навчальних програм для учнів початкової школи Наказами 
Міністерства освіти і науки України від 22.12.2014 №1495 «Про затвердження 
змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» та від 29.05.2015 №584 «Про затвердження змін до навчальних 
програм для 1–3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 
перерозподілено навчальні теми з математики між класами, уніфіковано 
математичну термінологію, якою мають користуватися вчителі задля 
наближення навчального матеріалу до вікових особливостей молодших 
школярів, змінено назви окремих законів математичних дій, узгоджено зміст 
і назви навчальних розділів. Таким чином, в Україні зроблені перші кроки до 
вдосконалення початкової математичної освіти. 

З іншого боку, орієнтація України на європейські стандарти в освіті 
зумовлює необхідність ретельного дослідження й раціонального 
використання зарубіжного педагогічного досвіду. Зокрема, нас цікавить 
методичний досвід учителів у навчанні учнів математики в початкових 
школах зарубіжжя, що формує фундамент загальноосвітньої підготовки учнів. 

Аналіз попередніх досліджень. Вивченням систем початкової освіти в 
зарубіжних країнах займались О. Джуринський, О. Локшина, І. Карбовнічек, 
П. Кендоров, З. Малькова, А. Пишкало, О. Проскура, О. Савченко, К. Салімова, 
С. Степанова, Т. Чехларова, К. Мілер, П. Баптист та інші науковці. Зокрема, 
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C. Герджикова аналізувала сучасну шкільну систему освіти в Болгарії. 
А. Стоянов здійснив порівняльну характеристику Болгарської та 
Нідерландської систем освіти. Розвиток освітніх реформ в Польщі досліджу-
вали вітчизняні та зарубіжні науковці: М. Бабиаж, А. Василюк, Л. Гриневич, 
Є. Куявінські, О. Ляшенко, В. Пасічник, К. Савина, Ф. Шльосек, Е. Лодзинська. 
Зокрема, А. Василюк зазначає, що в основу реформ освіти в Польщі 
покладено інтегроване навчання. Питання організації освітнього процесу, 
форм і методів навчання в школах США вивчали: Г. Воробйов, Б. Вульфсон, 
А. Джуринський, З. Малькова, А. Сбруєва, О. Сухомлинська, В. Чорний. 

Мета даної статті полягає в огляді основних тенденцій розвитку 
початкової освіти окремих зарубіжних країнах, дослідженні та аналізі 
зарубіжного досвіду методичної діяльності вчителів початкової школи в 
навчанні учнів математики, виокремленні ефективних прийомів, методів та 
моделей пропедевтики математики в початковій школі. 

Методи дослідження. Теоретичні: вивчення й аналіз наукової, 
педагогічної та методичної літератури, змісту навчальних програм, 
підручників, навчально-методичних посібників для навчання математики в 
початкових школах країн зарубіжжя; вивчення, систематизація й 
узагальнення педагогічного досвіду та документації, що отримані в процесі 
дослідження з метою виокремлення основних прийомів, методів та моделей 
пропедевтики математики в початковій школі деяких зарубіжних країн. 
Емпіричні: діагностичні (бесіди, анкетування, тестування учнів та вчителів), 
обсерваційні (спостереження за процесом навчання математики в 
початкових школах країн зарубіжжя, узагальнення й систематизація кращого 
досвіду методичної діяльності вчителів математики початкової школи 
окремих зарубіжних країн); педагогічний експеримент (констатувальний, 
пошукувальний, формувальний) для розробки і перевірки ефективності 
запропонованих методів і прийомів; методи математичної статистики 
для обробки та аналізу результатів педагогічного експерименту. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що типи шкіл у 
кожній країні різні та своєрідні, між ними є загальні риси побудови освітніх 
систем. Об’єднання дошкільної підготовки з початковою шкільною освітою 
спостерігається в низці європейських країн: Австрії, Бельгії, Данії, 
Люксембурзі, Нідерландах, Ірландії, Англії та Уельсі. 

У різних країнах термін навчання в початковій школі різний. Наприклад, 
у США початкова освіта триває з 6–8 років для дітей у віці з 5 років. Чотири 
роки навчаються в початкових школах Австрії, Німеччини, Португалії, причому 
вік учнів складає від 6 до 10 років. У початкових школах Іспанії, Італії, Канади, 
Франції навчання триває 5 років (з 6 до 11 років), в Англії, Бельгії, Греції, Данії, 
Люксембурзі, Польщі, Фінляндії, Японії початкова освітатриває шість років (з 
6–7 до 12–13 років), в Нідерландах 7 років (з 5 до 12 років), в Ірландії та 
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Голландії – вісім років (з 4 до 12 років). У більшості європейських країн учні 
переходять до середньої школи в 12 – 13-річному віці. 

Тривалість вивчення математики в початкових школах зарубіжних 
країн також різна. Наприклад, у Болгарії вивчення математики в першому 
класі триває 72 астрономічних години, у Румунії – 87 годин, у Греції – 105 
годин, у Німеччині – 141 година, у Франції – 180 годин, у Люксембурзі – 216 
годин. Можна стверджувати, що умови засвоєння математичних термінів 
та понять у початкових школах зарубіжних країн залежить не тільки від 
використання вчителем різних методів та прийомів навчання, але й від 
кідькості відведених на вивчення математики астрономічних годин. 

Нині, для покращення процесу навчання, у зарубіжних країнах 
(Австрія, Англія, Бельгія, Італія, Люксембург, Німеччина, Польща, Франція) 
навчальний процес поділяють на 2 цикли. У першому циклі діти не діляться 
на класи і мають можливість опановувати кожну дисципліну за власним 
темпом, що потім дає можливість перейти до наступного класу [7]. 

Розглянемо методику навчання математики в початкових класах 
різних країн за такою єдиною схемою: огляд навчальних програм та 
підручників для початкової школи; основні технології використовувані 
вчителями для підвищення ефективності процесу формування 
математичної компетентності учнів початкової школи. 

Навчання математики в початкових класах болгарської школи 
відбувається спіралеподібно за підручниками Каті Нікової, Ніколіна 
Дімітрової, Марії Темнокової (Задачі з математики 1–3 класи). 
Використовуються також «Зошит з математики» Маріани Богданової та 
«Методика вивчення математики в початкових класах» Здравки Новакової. 
Математика за 4 клас авторів: Ангеліна Манова, Рені Рангелова, Юліяна 
Гарчева заохочує школярів до дослідження, перевірки й обговорення своїх 
результатів. Алгоритми чітко представлені панеллю «Із щоденника сови». У 
комплекті достатньо логічних завдань для розвитку математичного 
мислення. Геометричний матеріал вивчається в єдності з арифметикою.  

На уроках математики початкової школи здійснюється підхід від 
конкретних уявлень про окремі геометричні фігури до загальних уявлень, 
що полегшують формування відповідних понять у наступних класах. 
Наприклад, у 1 класі учні вивчають такі розділи, як: числа, плоскі фігри, 
одиниці вимірювання, моделювання. У 2–3 класах відбувається вивчення 
тих самих розділів, але на вищому рівні. Так, якщо в 1 класі учні вивчають 
числа та дії над ними в межах 20, то вже в 2 класі ці знання розширюються 
від 21 до 100, а в 3 класі від 101 до 1000. У розділі «Одиниці вимірювання» 
в 1 класі вивчаються одиниці маси, довжини, часу, а в 2 класі до цих знань 
додаються вміння знаходити периметри геометричних фігур: квадрата, 
трикутника, прямокутника. У 3 класі учні вивчають площу прямокутника. 
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Значна частина текстових задач є задачами прикладного значення, 
розв’язуючи які, учні переконуються в практичній значущості отриманих 
знань та вмінь. Тематичну різноманітність завдань у текстах з математики в 
початковій школі розглядає Габріела Ніколова Кірова. Автор зазначає про 
невикористаний аспект тематичної різноманітності сюжету текстових задач 
у підручниках з математики для початкових класів. Технологію 
взаємообернених задач пропонує Володимир Стефанов Ангелов. Вплив 
мультимедійних засобів на процес розв’язування математичних задач у 
початковій школі досліджує Лілія Стоянова Стоянова.  

Болгарські науковці та педагоги вважають, що головне завдання 
педагога –підібрати такі задачі для учнів, розв’язуючи які, вони могли б 
виявляти і створювати шаблони, грати в ігри, вирішувати проблеми, 
порівнювати форму і розмір різних об’єктів, відсортовувати об’єкти. Учителі-
методисти при цьому використовують ігрові методи у вигляді запитань типу: 
«доповни до...», позначити на числовому проміжку, числові ланцюжки, 
спіралі, кола, магічні квадрати і судоку, кодування й декодування 
геометричних перетворень, годинник і види кутів, ерудит-математика, 
математичний етюд, математичні лабіринти, доміно і числа, одним махом, 
фото-головоломки, покривання з квадратами (переклад автора), гра на 
спільність, стратегія перемоги, завдання та ігри з паличками, конкурс 
математика з комп’ютером, математика для дизайнерів – зробити сніжинки 
(при цьому використовується модель віртуальної школи), карти головоломки 
(Антуанетта Міланова). Це створює ефективні умови для навчання учнів 
математики й задоволення їхніми досягненнями, активну участь учнів у 
процесі навчання, розвитку якостей мислення та уяви.  

Часто практикують у Болгарії під час підготовки та проведення занять 
з математики в початковій школі навчальні комплекти та реалізовують 
діяльнісний підхід. У роботу учнів включають: підрахунок; креслення; 
вимір на предметі, моделі, креслення; робота з моделями геометричних 
фігур; розфарбовування; вилучення інформації з картинки, тексту. 

Досить широко вчителі початкової школи Болгарії застосовують 
проблемне навчання, упровадженню якого допомагає рубрика «Я 
відкриваю», що міститься в усіх болгарських підручниках з математики 
початкової школи. Ця рубрика містить задачі двох видів: ті, що розв’язані не 
повністю і потребують включення школярів у процес розв’язування, та задачі, 
для розв’язування яких учні повинні самі шукати деякі числові дані. 
Наприклад, учням, для того, щоб розв’язати задачу, необхідно знайти й 
використати інформацію про розклад руху поїздів, скористатися картами 
доріг, різними каталогами [2]. Робиться акцент на попередження типових 
помилок, які допускають учні. Розв’язуються задачі на відгадування загадок, 
виявлення відсутніх слів у вірші, пошук відповідей на поставлені запитання. 
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Активізує роботу учнів на уроках математики робота в групах, що 
спонукає їх до колективної діяльності. Необхідний емоційний фон 
забезпечують сюжетна розробка уроків, присутність цікавих рубрик. 
Досвідчені вчителі у процес навчання математики в Болгарії включають 
елементи мистецтва, драматизацію текстових задач, застосовують 
малювання як засіб для осмислення задачі. 

У процесі вивчення початкового курсу математики у школах Росії 
використовуються підручники «Математика 1–4 клас» авторів Л. Г. Петерсон. 
М. І. Моро та Н. Б. Істоміна. Проаналізувавши чинні підручники з математики, 
можна виділити основні завдання, які ставлять перед собою автори: 
формування стійких навичок усних і письмових обчислень через засвоєння 
відносин між одиницями вимірювання величин і дій з величинами 
(М. І. Моро), навчання побудові, дослідженню та застосуванню математичних 
моделей навколишнього світу (Л. Г. Петерсон), цілеспрямоване й безперерв-
не формування прийомів розумової діяльності (аналізу, синтезу, порівняння, 
класифікації, проведення аналогій і узагальнень (Н. Б. Істоміна). Використо-
вується при навчанні приблизно в 1 % класів чотирирічної школи такий інтег-
рований курс, як «Математика і конструювання» (С. І. Волкова, О. Л. Пчол-
кіна). На думку російських методистів, лише незначна частина завдань у 
використовуваних підручниках дозволяє розвивати в учнів початкової школи 
здатність прогнозувати і контролювати свої дії до моменту їх виконання. 

Дуже часто використовують російські вчителі у своїй методичній 
діяльності такі навчально-методичні комплекти, як «Гармонія», «Школа 
2100», «Планета знань», «Перспектива». У програмі «Гармонія» присутній 
випереджальний характер навчання. Що стосується математики, то 
розв’язування задач починається лише з другого класу. Російські вчителі 
початкової школи користуються зошитами на друкованій основі, а також 
найбільш відомими теоріями: теорія поетапного формування знань 
(П. Я. Гальперін); теорія формування наукових понять у школярів 
(В. В. Давидов); теорія проблемного навчання (Л. В. Занков, А. М. Матюшкін). 
У початкових школах Росії, як і в багатьох країнах світу, віддають перевагу 
навчанню математики через участь учнів у навчальних проектах [6]. Саме під 
час роботи над певним проектом молодші школярі розуміють необхідність 
знань з математики та подальношого їх використання. 

Російські підручники з математики для початкової школи за редакцією 
Т. Е. Демидової, С. А. Козлової, А. П. Тонких написані з урахуванням 
проблемно-діалогічної технології введення нових знань. У курс «Моя 
математика» введена освітня лінія «Нестандартні і цікаві завдання», до 
складу якої входять головоломки, логічні задачі, арифметичні ребуси, 
лабіринти, математичні фокуси, задачі на розрізання і складання фігур, задачі 
на зважування, принцип Діріхле. Учителі, які працюють за програмою 
«Співтовариство», спонукають школярів до досліджень, колективного 
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розв’язання проблем та активного діалогу. Учителі Росії використовують у 
своїй роботі систему автоматизованого проектування (САП), яка призначена 
для роботи з технічною та презентаційною технікою, модульне навчання, 
покрокові алгоритми, задачі з історичним змістом, інтегровані уроки. В 
одному з розділів вивчення математики в початковій школі «Елементи 
стохастики» присутні завдання на читання інформації у вигляді таблиць, 
графіків, лінійних, стовпчастих і кругових діаграм, вивчається низка 
комбінаторних задач. Курс вивчення математики в початкових школах Росії 
побудований по спіралі і спрямований на формування цілісності системи 
математичних понять і загальних способів дій.  

Навчання математики в початкових школах Німеччини відбувається в 
кожній федеративній землі по-різному: використовуються різні видавництва 
та підручники, навчальні програми при вивченні математики в початкових 
класах – все залежить від типу школи. Розглянемо типи підручників з 
математики для початкових шкіл на прикладі федеративних земель 
Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) і Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg), 
у яких використовуються підручники трьох видавництв Cornelsen, Klett та 
VPM. Підручники видавництва VPM містять додаток CD-ROM. Тут містяться 
завдання в двох форматах: PDF файл та файл Word, що дає можливість, у разі 
необхідності, для варіативних завдань, усунути завдання або ж змінити дані. 
База даних допомагає змінити завдання відповідно до рівня класу згідно з 
вимогами відповідних регіонів. Використовується в початкових школах 
комплект, який має одну назву – Matherad. Він складається з таких пакетів 
для 1–4 класів: навчальний посібник, Arbeitshefte – Paket (робочі зошити – 
пакет), Trainingsheft Paket (тренування – пакет), Vorkurs (підготовка до 
школи), Expertenheft (зошит для експертів). 

Навчальні книги включають 64 сторінки і відповідають структурі 
комплекту Math. Завдання буклетів підготовлені таким чином, щоб їх 
можна було легко інтегрувати у відповідні навчальні плани математики 
початкової школи. Навчальний посібник з математики містить сім розділів: 
підрахунок і цифри, додавання й віднімання, простір і форма, розміри, 
дані, час і ймовірність. У кінці кожного розділу є сторінка самооцінки. 
Навчальний посібник містить посилання на вправи з матеріалу пакету. 
Також до даного пакету входить робочий зошит Matherad – Individuell, aber 
nicht allein Arbeitsheft (Matherad – індивідуально, але не поодинці). Даний 
пакет затверджений для таких федерацій: Північного Рейну-Вестфалії (СЗ), 
Баден-Вюртемберг (BW), Бремен (HB), Рейнланд-Пфальц (RP) і Нижньої 
Саксонії (NI). Matherad був номінований на звання «Підручник 2014 року» у 
номінації математики в початковій школі. У цей пакет входить програма 
тренувань, які можна використовувати в якості домашнього завдання або 
додаткових варіаційних завдань.  
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У Німеччині протягом всіх чотирьох років навчання ведеться також за 
допомогою комплекту «Mathematik eins, zwei, drei» (Математика один, 
два, три) за редакцією Ummu Demirel, Astrid Desennis, Claudia Drews, 
Christina Hohenstein, Christian Grulich, Anne Schachner, Susanne Ullrich, 
Christine Winter видавництва Cornelsen. До даного комплекту входять: 
Prüfpaket (тестування), Inklusionsadapteranregungen fur die inklusive praxis 
(пропозиції для інклюзивної практики), Mathekarten (математичні карти 
А4), Differenzierung (диференціація), Schulerbuch (шкільна книга), 
Handreichungkartei (роздатковий матеріал), Arbeitsheft (робочий зошит), 
Kopiervorlagen mit CD-ROM (зразок для копій із CD-ROM). 

Типовими завданнями підручника з математики початкової школи 
комплекту «Mathematik eins, zwei, drei» є: продукція симетричні візерунки, 
пазли з трикутників, пуансетія, коло в трикутнику, масштаб (зменшення), 
головоломки з чергуваннями квадратів, симетричні постаті в області точок, 
малювання за допомогою безлічі площі, обертальна симетрія в колі, 
геометрична сітка. Дані підручники добре структуровані, відповідають 
структурі програми, чітко сформульовані завдання до вправ, постійна 
доступність експлуатаційних полів для флеш-розрахунків на розгортці 
обкладинки, ілюстрації і фотографії. В якості додаткової пропозиції для 
повторення й поглиблення знань учнів із математики початкової школи 
вчителі Німеччини використовують у класі посібник «Lösungen Super M 1–4 
Sachrechnen» видавництва Cornelsen, що націлений на розвиток і 
розширення основних математичних навичок. 

Німецькі вчителі-методисти використовують у навчанні учнів 
математики гносеологічний трикутник (Steinbring, H), математичні моделі, 
відкриті завдання для індивідуального навчання в математичній освіті [12]. 
Сильний вплив на успіх математичного навчання в початковій школі 
Німеччини мають комп’ютерні технології в навчанні геометрії в початкових 
класах: «дзеркальне зображення символів» і «графіка та дизайн 
прямокутників і квадратів». За допомогою програмного забезпечення 
EUKLID DynaGeo можна створювати інтерактивні листи (Markus REITER). 

У Швеції нині в навчанні математики початкової школи 
використовується «Nya Matematikboken» (Нова математична книга) за 
редакцією Karin Andersson, Kian Bengtsson, Eivor Johansson, Carina Grape, 
Anette Nilsson, Johanna Stjernlöf utgiven для 1–3 класів. У даних підручниках 
присутні різнорівневі завдання типу А, В, С. Зміст навчальних підручників у 
2 класі складається з таких розділів: додавання і віднімання від 0 до 50, 
геометрія, десяткові числа, статистика і час, обсяг і вага. У 3 класі 
продовжуюється вивчення матеріалу 2 класу на вищому рівні в таких 
розділах: додавання і віднімання від 0 до 200, додавання і віднімання з 
множини від 0 до 500, геометрія, таблиця множення і ділення на 2 і на 3, 
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таблиця множення і ділення на 4 і на 5, додавання і віднімання від 0 до 
1000, відстань, час і міра, статистика і ймовірність. 

Недавні дослідження шведських учених (B. M. Andersson, S. Kowalski, 
(2010) Matematikiförskolan. Bonnier Utbildning) показали, що математика має 
бути складовою дитячого повсякденного життя в ранньому дитинстві. 
Досвідчені педагоги Швеції стверджують, що для побудови надійної основи 
для вивчення математики і формування математичного мислення в 
початковій школі потрібно періодично проводити повторення, щоб 
гарантувати засвоєння матеріалу школярами й побудувати міцну основу для 
подальшого вивчення. На основі досвіду, розуміння і повторення 
зменшуються будь-які труднощі в майбутньому при детальнішому вивченні 
математики. Вчителями Швеції були визначені основні навички, які мають 
бути сформовані в учнів початкової школи, а саме: учень повинен вміти в 
ігровій формі відчувати математику в повсякденному житті; робити відкриття; 
бути творчим; логічно мислити, займатись дослідницькою діяльністю. 

Навчальний план початкової школи (basis school) Нідерландів містить 
такий предметний цикл, як арифметика і математика. Навчання проходить 
за підручниками «Basisboek Wishkunde» (Основна математична книга) за 
редакцією Rob Bocsh. Даний підручник без додаткових вкладок, все 
базується на бажанні вчитись. Основна математична книга – це зошит, 
кожен розділ якої складається з більш, ніж половини завдань, теорія 
пояснюється коротко і ясно, як супровід до вправ. При оволодінні деякими 
базовими навичками, книга, за бажанням, дуже підходить для 
самостійного вивчення. Збільшується кількість шкіл, у яких учителі 
початкової школи віддають перевагу індивідуальній або груповій формам 
навчання та диференційованому підходу у викладанні математики [1, 11]. 

Незважаючи на те, що математика є обов’язковою частиною програм 
початкової школи в країнах ЄС, предмету «Арифметика» у французькій 
школі немає, тут вивчають «Рахунок». Теоретичний матеріал зведений до 
мінімуму, а завдання вчителя полягає в тому, щоб учень оволодів технікою 
виконання чотирьох арифметичних дій. Для цього в навчанні 
використовують підручник «Математика в початковій школі» за редакцією 
Хав’єр Роджерса, у якому розглядаються 2 розділи. До першого розділу 
входять теми: числа і підрахунки та операції над ними, до другого розділу 
належать теми: геометрія, вимірювання, типологія проблем. Також 
використовуються посібники Франсуази Cerquetti-Aberkane «Викладання 
математики в початковій школі». До більшості підручників додається CD-
ROM із завданнями. Велике значення приділяється практичному 
застосуванню елементарних знань з арифметики. В багатьох початкових 
школах використовується й розроблений відомим педагогом Роже Кумине 
(1881–1973) «метод групової роботи». Домашні завдання існують лише в 
п’ятому класі. Математичних класів та шкіл з поглибленим вивченням 
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математики у Франції, на відміну від України, немає. В останні роки 
масового поширення набула французька версія австралійського конкурсу 
«Кенгуру», що комп’ютерно перевіряє тести з множинними відповідями.  

В останні роки французькі математики-дослідники ввели новий 
спосіб взаємодії вчителя і школи, спрямований на пропаганду 
математичної діяльності серед учнів. На відміну від наших гуртків, 
орієнтованих на зацікавлених математикою учнів, у французьких 
початкових школах діє програма «Математика в джинсах» (переклад 
автора), що має на меті дати уявлення про математичний пошук не тільки 
майбутнім ученим і інженерам, але й тим, хто хоче стати літератором або 
бізнесменом. Учні протягом року за допомогою комп’ютерів вивчають ту 
проблему, що виходить за межі шкільної програми. Наприклад, виявляють 
закономірності теорії хаосу або створюють за допомогою комп’ютера 
малюнки, що зустрічаються в теорії фракталів, або підтверджують 
стохастичні властивості розподілу простих чисел.  

У США популярними підручниками з математики є «Сambridge 
primary mathematics» за редакцію Чері Мозлі і Джанет Ріс, Емми Лов, 
Маршала Кавендіша. Навчальний план початкової школи змінюється 
відповідно до освітніх цілей окремих шкіл та місцевих громад. Найчастіше 
зустрічаються такі форми навчання, як бесіди, дискусії, практичні заняття, 
розвивальні ігри. В альтернативних школах широко використовуються 
парні і групові форми навчання. У США дітей не викликають до дошки і не 
опитують, педагогам це здається немислимим [8]. 

У віці 7 років діти переходять у чотирирічну початкову школу Англії 
(Junior Schools), де арифметика займає від 14,3 % і більше. Для 
ознайомлення з мірами ваги і часу у процесі навчання використовується 
гра в «магазин». У процесі навчання учнів рахунку, учитель поділяє клас на 
три групи: на групу здібних учнів, менш здібних і тих, хто не вміє читати, 
писати і рахувати. З кожною групою учитель займається окремо. 

Зарубіжна школа накопичила значний досвід використання комп’юте-
рів у навчанні молодших школярів математики. Д. Г. Клеменс вважає, що 
комп’ютер сприяє розвиткові розумових здібностей, творчого нестандарт-
ного мислення в розв’язанні завдань, підвищує інтерес до навчання. 

В Японії арифметиці належить друге місце за вагомістю в 
навчальному плані початкової школи. У 1–2 класах на арифметику 
відводиться 3–5 годин на тиждень, а в 4–6 класах – 6 годин. У програмах 
початкових шкіл Японії розділу «Статистика» приділяється значна увага 
вже в 1-му класі. Геометрія як самостійний навчальний предмет у багатьох 
школах не вивчається, окремі її питання, як і в початкових школах України, 
включені в загальний курс математики.  

У зарубіжних початкових школах інтенсивно впроваджуються 
інноваційні методи і прийоми навчання при вивченні математики [9]. 
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Використовуються при цьому завдання індивідуального, загального 
розвитку школярів або завдання перспективно-випереджального 
характеру. Наприклад, у Росії – це укрупнення дидактичних одиниць 
(П. Ерднієв), раннього інтенсивного навчання грамоти (Н. Зайцев). У Канаді 
виокремлено навчальні стратегії – пряме навчання і непряме навчання, 
взаємодіюче, самостійне навчання, індуктивне навчання. У США – це 
організація навчання на основі виявлення провідного стилю викладання 
через встановлення типу інтелекту. У Швеції широко застосовується 
навчання в діалозі (Д. Каллош), що передбачає бригадний метод 
викладання математики вчителями, роботу учнів у малих групах. 

У школах зарубіжжя під час вивчення математики пріоритет 
віддається дослідницьким, пошуковим або продуктивним методам. 
Основна мета низки європейських проектів Math2Earth, MaScil, Scientix2, 
KeyCoMath, полягає в розробці та впровадженні інноваційних концепцій 
навчання і стратегій навчання, що грунтується на використанні технології 
для значного поліпшення освітнього процесу в європейських країнах [3]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 
досвіду методичної діяльності вчителів початкової школи різних країн світу 
(Англії, Боглагії, Росії, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Швеції, 
Японії) показав, що ефективними прийомами організації навчальної 
діяльності учнів на уроках математики в початковій школі є: 

- прийоми, що базуються на формуванні математичної культури учнів 
з використанням логічних ігор; 

- прийоми, що використовують інтеграційну модель навчання 
математики; 

- прийоми вивчення математики через проектну діяльність учнів; 
- прийоми, що полягають у використанні інтерактивних технологій 

навчання математики; 
- прийоми з активним використанням комп’ютерних технологій на 

уроках математики; 
- прийоми на включення учнів у творчий процес розв’язування 

математичної задачі. 
Проаналізовані прийоми і методи навчання математики в початковій 

школі зарубіжних країн дозволяють підсумувати, що всі вони придатні для 
нашої системи вивчення математики і можуть бути активно використані у 
процесі навчання математики в українській школі. 
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РЕЗЮМЕ 
Терепа А. В. Анализ зарубежного опыта методической деятельности учителей 

начальной школы в обучении учащихся математике. 
В статье рассмотрены основные тенденции развития начального образования 

некоторых зарубежных стран. Исследован и проанализирован зарубежный опыт 
методической деятельности учителей начальной школы в обучении учащихся 
математике. Выделены основные приемы, методы и модели пропедевтики 
математики в начальной школе, как такие, что качественно помогают учителям 
повышать эффективность обучения математике в начальных классах зарубежных 
стран, более глубоко раскрывать познавательные резервы ребенка, формировать его 
мышления. Внимание акцентировано, что наиболее благоприятными для обучения 
математике в отечественной школе являются: проектная деятельность, 
интеграционная модель и использования компьютерных технологий. 

Ключевые слова: начальная школа, зарубежный опыт, изучение математики, 
методическая деятельность, проектная деятельность, игровые и компьютерные 
методы обучения, деятельностный подход. 
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SUMMARY 
Terepa A. Methodological analysis of foreign experience of primary school teachers 

in teaching students math. 
The article describes the main trends in primary education in some foreign countries. 

International experience of methodological activity of teachers of primary school students in 
learning mathematics are investigated and analyzed, according to the following scheme: a 
review of curricula and textbooks for primary schools; core technology used by teachers to 
improve the process of formation of mathematical competence of elementary school students.  

Special attention in the study of foreign experience of methodological activity of 
teachers of primary school students in learning mathematics is paid to Bulgaria, Russia, 
Germany, Sweden, the Netherlands and France. The author traces the process of learning 
mathematics in foreign countries in which priority is given to study, research or productive 
methods. The main objective of several European technologies in the learning of 
mathematics in primary school is to develop and implement innovative concepts of teaching 
and learning strategies based on the use of technology to a significant improvement in the 
educational process in European countries. 

The basic techniques, methods and models propedeutics math in elementary school are 
singled out, so as to efficiently help teachers improve the efficiency of teaching mathematics in 
primary school abroad, reveal a deeper cognitive reserves of the child’s form of thinking. Among 
them are allocated: propedeutics mathematical culture model using logical games; integration 
model; learning mathematics through project activities; interactive technologies of teaching 
mathematics; use of computer technology at mathematics lessons; inclusion of students in the 
creative process of solving a mathematical problem. Attention is accented at the most favorable 
to mathematics education in the national school: project activities integration model and the use 
of computer technology. This material will be useful for the national primary school teachers and 
scientists working in this area of work.  

It is concluded that analyzed all the techniques and methods of teaching mathematics 
at the primary schools of foreign countries are suitable for our system of learning 
mathematics and can be actively used in teaching mathematics at the Ukrainian schools.Key 
words: elementary school, international experience, studying mathematics, methodological 
activity, project activities, games and computer methods of teaching, activity approach. 
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ФЕНОМЕН ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 

 

Питання, пов’язані з дослідженням творчості особистості та творчості 
фахівця, знаходяться на стику кількох наук, тому понятійний апарат з даної 
проблеми не є усталеним та однозначним. Мета представленої роботи полягає в 
аналізі й уточненні поняття «творчий потенціал» з урахуванням різних підходів та 
контексту вживання його у психолого-педагогічній літературі методами 
теоретичного та емпіричного аналізу, контент-аналізу та абстрагування, а також 
синтезу, порівняння й узагальнення, що дозволило розглянути і зіставити різні 
погляди вчених на проблему, узагальнити, переосмислити та уточнити визначення 
понять «творчий потенціал особистості» і «творчий потенціал інженера». 

Ключові слова: творчість, інноваційна діяльність, творчий потенціал 
особистості, творчий потенціал інженера. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку 
країни все більш очевидної значимості набувають нематеріальні фактори, 
пов’язані з людським потенціалом. Виявляється, що усталений розвиток 
суспільства та економіки прямо залежить від ступеню та якості розвинення 
потенціалу людини, який, зокрема, включає набуті знання, навички, досвід, 
мотивацію, і визначає спроможність людини бути джерелом розвитку 
виробництва, науки, культури, тобто бути творчою особистістю, здатною до 
інноваційної діяльності. У розвинутих країнах інтенсифікація матеріального та 
інтелектуального виробництва спричинила реформування освіти таким 
чином, щоб націлити підготовку майбутнього фахівця на формування певного 
переліку особистісних якостей, що мають соціально-економічну цінність. 

Реалії сучасного виробництва, у яких спеціаліст здійснює свої 
професійні обов’язки, потребують уміння вирішувати задачі, що можуть не 
мати аналогів у його досвіді та досвіді його попередників, а також 
потребують уміння здобувати або генерувати необхідну інформацію, адже 
сучасний професіонал, забезпечуючи інтеграцію знання та універсальності, 
має не тільки знати, а й бути потенційно готовим до інтелектуальної 
ініціативи. Таким чином, зауважують вітчизняні та зарубіжні педагоги [1, 3, 
4, 6, 8, 10, 17, 18], навчити майбутнього спеціаліста самостійно мислити, 
причому мислити нелінійно – це пріоритетне завдання освіти, яке має 
здійснюватися через набуття ним методологічної культури, тобто через 
усвідомлення того факту, що знання повинні здобуватися особисто, адже 
тоді вони набувають змісту й цінності, а предмет вивчення осмислюється 
через набуття особистого досвіду та формування власної позиції. 

Аналіз актуальних досліджень. Численна кількість наукових праць, 
присвячених дослідженнютворчого потенціалу, свідчить про актуальність 
та надзвичайний інтерес учених до проблеми. Роботи Б. Ананьєва, 
В. Андрєєва, І. Білої, Д. Богоявленської, Л. Виготського, Н. Вишнякової, 
В. Давидова, Д. Ельконіна, Н. Кузьминої, О. Леонтьєва, О. Матюшкіна, 
В. Моляко, О. Музики, Я. Пономарьова, С. Рубінштейна, Б. Теплова, 
М. Холодної, І. Якиманської, Ф. Барлетта, А. Біне, Дж. Гілфорда, А. Маслоу, 
Дж. Рензуллі, E. Торренса та багатьох інших учених створили психолого-
педагогічну основу для теоретичного і практичного вивчення проблеми 
формування й розвитку творчої особистості та творчого фахівця зокрема. 

Оскільки питання, пов’язані з дослідженням творчості особистості та 
творчості фахівця, знаходяться на стику кількох наук (психології, 
когнітивістики, педагогіки, філософії (філософії науки зокрема), соціології, 
культурології, філології тощо), понятійний апарат з даної проблеми не є 
усталеним та однозначним. П. Мейсбургер [14] у 2009 році нарахував 
більше сотні різних трактувань поняття «творчість», які зустрічаються в 
наукових джерелах, присвячених цій проблемі. Учені застосовують у своїх 
працях цілу низку споріднених термінів: творчість, творча особистість, 
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креативність, рос. «творческость», творчі здібності, творче мислення, 
творча діяльність, творчий процес, творча активність, творчий акт, творча 
технічна діяльність, технічна творчість, творча компетенція, творча освіта, 
творчий досвід, творчий потенціал тощо. 

Мета статті полягає в аналізі й уточненні понять «творчий потенціал» 
та «творчий потенціал інженера» з урахуванням різних підходів та 
контексту вживання понять у психолого-педагогічній літературі. 

Методи дослідження. Для досягнення мети представленої роботи 
автором здійснено теоретичний та емпіричний аналіз (для вивчення 
автентичних джерел, матеріалів теоретичних та практичних досліджень із 
метою ознайомлення зі світовим досвідом сучасної професійної освіти, 
зокрема підготовки майбутніх інженерів. Контент-аналіз та 
абстрагування застосовувалися для уточнення й конкретизації понятійно-
категорійного апарату. Синтез, порівняння та узагальнення дозволили 
розглянути та зіставити різні погляди вчених на проблему, що вивчається, 
виявити певні закономірності та розбіжності, впорядкувати, зробити 
висновки та визначити напрями подальшого аналізу досліджуваних явищ. 

Виклад основного матеріалу. Великий тлумачний словник української 
мови надає 3 визначення терміну «творчість». З них 1 та 3 належать до 
досліджуваних нами питань: 1) діяльність людини, спрямована на створення 
духовних і матеріальних цінностей; діяльність, пройнята елементами нового, 
вдосконалення, збагачення, розвитку; 3) здатність творити [2]. 

Англомовні еквіваленти терміну «творчість», згідно зі словником 
сучасної англійської мови [12]: 

– creativity (від creative – той, хто володіє багатою (творчою) уявою) у 
загальному розумінні подається як процес генерування або застосування 
нових та ефективних ідей, результатів тощо; здатність до творчості; 

– creating від create – робити щось, чого не існувало до того; 
винаходити щось; 

– creation – діяльність зі створення чогось. 
Аналіз показує, що поняття не має єдиного визначення, оскільки 

застосовується для опису цілого переліку різних категорій: діяльності, 
здатностей, процесу, явищ, результатів тощо. Для нашого дослідження 
важливим є визначення універсуму поняття, а саме «створення нового». 
Таким чином, можна припустити, у якому б розумінні не застосовувався 
термін «творчість», мова йтиметься про створення нового. Подібного 
висновку доходить і М. Мамфорд [13, 110] у своїх дослідженнях творчості, 
стверджуючи, до речі, що протягом останніх десятиріч учені проявляють 
певну узгодженість у розумінні поняття «творчість» як створенні нового 
(оригінального, нестандартного) продукту. Під «продуктом» розуміємо і 
дещо нематеріальне: ідею, теорію, технологію тощо, і реальний фізичний 
об’єкт: винахід (пристрій). 
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У широкому значенні філософи розглядають творчість як свободу дії чи 
свободу думки. У своїх дослідженнях B. Розін [8] також вивчає мислення та 
творчість разом, стверджуючи, що «творчість» передбачає мисль, а справжня 
мисль – творчість», причому остання «завжди передбачає оновлення 
традиційного та створення принципово нового». Сучасні філософи підходять 
до вивчення проблем творчості не як до видатного, а як до соціально 
необхідного явища: без розуміння процесів спонукання до творчості та 
реалізації її результатів унеможливлюється як розвиток суспільства, так і його 
збереження в умовах ускладнення соціально-технологічних зв’язків. 

«Батько» сучасної теорії творчості Е. Торренс у 1962 [17] році 
визначив творчість як «процес сприйняття проблем, прогалин та браку 
знань, відсутніх елементів, їх невідповідності тощо, виявлення труднощів 
(перешкод), генерування ідеї або формулювання гіпотез, неодноразова їх 
перевірка, можливе модифікування, повторне тестування гіпотез та 
нарешті повідомлення результату». 

Підходи до вивчення творчості беруть за основу різноманітні 
аспекти. М. Роудз [15] слушно пропонує розглядати їх у межах 
домінувальних факторів, так званих «Чотирьох P» («Р» – від англійських 
слів Process (процес), Product (продукт), Person (особистість) та Press / place 
(місце, оточення). Д. Кроплі додає п’яту «Р» – Phases (етапи), стверджуючи, 
що запропонована концепція дає змогу зрозуміти хто, заради чого, коли, 
де і як реалізує творчий потенціал, коли йдеться про інженерну справу. 

Вивченням творчості як процесу переймаються представники 
когнітивного підходу, які мають за мету розкрити механізми мислення взагалі 
та творчого мислення зокрема. Йдеться про теорії дивергентного та 
конвергентного мислення Гілфорда [10], теорії, які описують етапи творчого 
процесу [18] тощо. Підходи, зосереджені на «творчому продукті» – 
результаті, пов’язані зі спробами вимірювання творчості (у психометрії) та 
визначення можливостей творити більше. Учені робили спроби впровадити 
коефіцієнт креативності на кшталт коефіцієнту інтелекту [11], але ця ідея не 
стала популярною. Дослідження природи творчої особистості проводяться в 
аспекті інтелекту, відкритості особистості новим ідеям, здатності до 
формування та сприйняття ідей, співвідношення творчості й автономності, 
творчості та компетентності, творчості і дослідницької поведінки тощо. 

Творчість як будь-яку діяльність людини, яка створює дещо нове, 
розглядає Л. Виготський. Пов’язує творчість з продуктивною діяльністю і 
С. Рубінштейн, підкреслюючи, що ця діяльність характеризується заміною 
простих форм більш складними. Досліджуючи сутність творчості, 
А. Маркова [5] слушно наголошує не тільки на новизні результату творчої 
діяльності, а й на реорганізації існуючого досвіду, формуванні нових 
комбінацій знань та вмінь. 
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Вивчення потенційного взаємозв’язку між творчістю та інтелектом 
почалося ще на початку ХХ ст. Численні дослідження (Дж. Гетцельса та 
П. Джексона, М. Воллаха, Дж. Гілфорда, Дж. Плакера, Дж. Рензуллі та ін.) 
були націлені як на теоретичні, так і на практичні аспекти: учені переймалися 
не тільки питанням, чи мають ці категорії зв’язок, а й намагалися встановити, 
який і чому. Умови, за яких розвивається творчість (рівень самостійності, 
перешкоди) є також предметом наукового дослідження. 

У наукових працях зустрічаємо поруч поняття «творчість» і 
«креативність». Причому єдності поглядів учених щодо застосування 
зазначених понять також немає. 

Н. Гендіна [3] для визначення поняття «креативність» застосовує 
переклад з латини у значенні «створення з нічого». В англійській мові 
слово «creativity», від якого походить «креативність», застосовується у 
значенні психологічного терміну як властивості особистості [12]. Проте у 
тлумачному словнику української мови знаходимо: креативність – творча 
(така, що містить елементи нового, щось удосконалює, розвиває, збагачує), 
новаторська діяльність [2]. 

Досліджуючи проблему креативності освіти, Т. Рогінська [7] 
послуговується словосполученням «креативний потенціал особистості», 
визначаючи його як сукупність когнітивних компетенцій, тобто здатностей до 
багатобічного та комплексного оброблення інформації про зовнішній світ і 
своє місце в ньому, що їх набуває особистість під час соціального навчання. 

Спроби психоаналізу окремих аспектів творчості особистості описані 
також на початку 20 сторіччя (З. Фрейд, П. Вернон, Е. Кріс, Л. Кубі), коли 
проводилася велика кількість теоретичних досліджень з проблем 
творчості, розроблялися, впроваджувалися, аналізувалися та 
вдосконалювалися методи діагностики. Подальшого розвитку проблема 
творчості набула в аспекті творчого мислення, створивши основи для 
розроблення системи проблемного навчання. У зв’язку з чим у психології 
практикується системний підхід до вивчення творчості. 

Прогресивні педагоги з кінця 18 сторіччя зосереджували свої наукові 
пошуки навколо ідеї «навчання прийомам та способам творчості». Мета 
навчання прийомам творчості була не тільки в їх практичному застосуванні, а 
й у самостійному здобутті знань. Численні психолого-педагогічні дослідження 
проблеми розвитку творчої особистості та творчого фахівця підтверджують 
розуміння того, що поняття творчості не зводиться лише до здібностей і 
знань. Навпаки, творчі здібності розвиваються паралельно, разом із 
загальними та спеціальними здібностями. Багаторічний досвід вивчення 
питання та тестувань вітчизняними й закордонними науковцями дозволив 
виявити, що творча активність людини та показники розумових здібностей не 
обов’язково корелюють [9]. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

422 

Безумовно великий інтерес для поданого дослідження має 
виокремлення процесуальних рис творчої діяльності: самостійне 
перенесення знань та вмінь до нової ситуації; критичне, аналітичне, 
синтетичне мислення; бачення нових проблем у знайомих стандартних 
ситуаціях; бачення нової функції знайомого об’єкту; бачення структури 
об’єкту, явища, яке підлягає вивченню, уміння бачити альтернативу 
рішення; уміння комбінувати раніше відомі способи рішення проблеми, 
щоб отримати новий спосіб. Означені риси можуть бути вродженими, але 
в той самий час їх можна цілеспрямовано формувати на основі наявних 
здібностей через залучення особистості до творчої діяльності. 

Визначальними для дослідження проблеми «творчості» мислення є 
праці Дж. Гілфорда, який вперше зробив спробу окреслити сутність творчого 
мислення. Його поділ мислення на два види дозволив визначити принципову 
відмінність між конвергенцією і дивергенцією – двома типами мисленнєвих 
операцій. Учений робить висновок, що конвергентне мислення не передба-
чає «вихід за межі пізнання», оскільки є послідовним, логічним, одно направ-
леним і забезпечує вирішення стандартної проблеми шляхом знаходження 
єдиного рішення, яке відповідає умові та вимогам задачі. Вихід думки за 
межі знань можливий у результаті дивергентного – неспрямованого мислен-
ня, яке відбувається в різних напрямах та дозволяє бачити інші властивості 
досліджуваного об’єкта, змінювати їх, знаходячи не одне рішення проблеми. 

Д. Богоявленська слушно вважає, що формування творчо 
обдарованої особистості, перш за все, орієнтовано на навчання її 
нестандартному мисленню, вмінню генерувати оригінальні, незвичайні 
ідеї, зосереджуватися на об’єкті дослідження, якого не трапляється раніше, 
стимулювати фантазію [1]. 

Творчість зі слів Е. Торенса є природнім процесом. Необхідність 
«творити» людина відчуває в ситуації незавершеності чи невизначеності. 
Слід підкреслити, що творчий процес не може спрямовуватися чужою 
волею, тобто творча активність – це самостійна діяльність особистості, що 
супроводжується складною мисленнєвою роботою, яка забезпечується 
мотивами людини [17]. 

Інвестиційна теорія креативності, яку Р. Стернберг розробляє разом 
із Т. Любартом, – це сучасній підхід до визначення творчості й бачення 
творчої особистості, здатної «купувати ідеї за мінімальну ціну» (тобто 
розвивати їх поки вони ще невідомі і непопулярні), а продавати якомога 
дорожче (використовувати потенціал ідеї). Він переконаний, що студента 
можна навчити і творчості, і творчого мислення. Взагалі, здатність творити, 
на його думку, не є прерогативою обраних, – це доступно кожному, хто 
готовий «інвестувати» необхідний час та зусилля у творчий процес [16]. 
Учений убачає шість сфер «інвестування»: інтелектуальні навички, знання, 
стилі мислення, особистісні якості, мотивація та оточення. 
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З огляду на зазначені вище підходи до визначення поняття 
«творчість» висновок, якого доходить мовознавець В. Фещенко, стає 
очевидним: доволі важко стверджувати про можливість існування 
однозначного розуміння терміну «творчість», але можна зупинитися на 
визначенні творчості як процесу, пов’язаного з певним способом творчого 
мислення та особливим устроєм творчої свідомості, а також діяльності, яка 
породжує дещо якісно нове, чого ніколи раніше не існувало. 

Дослідники, які переймаються проблемами творчості, не оминають 
поняття «творчий потенціал», яке інтенсивно застосовується, але має 
небагато трактувань, відображених у літературних джерелах. В. Моляко [4] 
пояснює цей факт тим, що «творчий потенціал – це саме та система, яка 
абсолютно … прихована від будь-якого зовнішнього спостереження», тому 
може здатися, що науковці уникають її визначення. Оскільки контекстний 
діапазон вживання словосполучення широкий, тлумачення часом дуже 
різняться, а іноді навіть суперечать одне одному. Незважаючи на це, 
зіставлення та семантичний аналіз визначень дає змогу виявити спільні 
підходи в розумінні терміну. 

Поняття «потенціал» належить до числа загальнонаукових категорій, 
що тлумачним словником визначається як «сукупність усіх наявних засобів, 
можливостей, продуктивних сил тощо, що можуть бути використані в якій-
небудь галузі, ділянці, сфері»; «запас, резерв», а також як «приховані 
здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися за певних 
умов» [2]. Наведені тлумачення лежать в основі визначень, представлених у 
науковій літературі. 

Спільним є розуміння науковцями творчого потенціалу як наявних 
ресурсів, можливостей, засобів, здатностей, властивостей тощо. Зважаючи 
на зв’язок між поняттями, отримуємо «потенціал» як «запаси» знань, 
переконань, сил, умінь, стосунків, спрямованості, творчих можливостей 
людини та ін., «які можна використати в разі потреби» [2]. 

Привертає увагу застосування переважною кількістю авторів 
означень «інтегральний», «інтегративний», «синтетичний (інтегруючий)», 
«складний», «системний», «системоутворювальний», «багатоплановий», 
«багатоелементний», а також слів «система», «сукупність», «структура», 
«комплекс» у визначенні поняття «творчий потенціал», що свідчить про 
спільне поширене розуміння комплексності поняття, а це в свою чергу 
зумовлює розкриття не тільки змісту, а й структури категорії. 

Аналіз визначень поняття дає нам підстави розглядати «творчий 
потенціал особистості» як інтегративну властивість особистості, що 
базується на природних задатках людини й відображає її можливості 
здійснювати творчу діяльність у певній галузі. 

Традиційно основним «споживачем» результатів творчої діяльності, 
тобто якісно нових або удосконалених рішень виступає виробництво, техніка, 
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технології, а «виконавцем» – людиною, яка займається творчою технічною 
діяльністю, – є інженер. Якщо інженер має творчий потенціал, це означає, що 
він здатен пропонувати нові ідеї, які не обов’язково є революційними, а 
можуть відображати лише нове бачення (поєднання) існуючих концепцій. 

У дослідженнях учених творчий потенціал інженера – це також 
комплекс (інтегративне утворення) ресурсів, властивостей, характеристик, 
тощо, які проявляються у створенні нового (ідеї, продукту, підходу, 
рішення) під час здійснення інженером його професійної діяльності. 

Зважаючи на результати аналізу понять, представлених у літературі, 
визначимо творчий потенціал інженера як інтегративну властивість 
фахівця, що базується на генетично (природно) обумовлених задатках 
та схильностях особистості й відображає її можливості здійснювати 
інноваційну інженерно-технічну діяльність. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Проведений аналіз термінів «творчість» та «творчий потенціал», як їх 
розуміють і вживають вчені у психолого-педагогічній теорії та практиці, 
дозволив уточнити визначення понять «творчий потенціал особистості» та 
«творчий потенціал інженера». Подальшого дослідження потребують 
питання, пов’язані зі структурою явища «творчий потенціал інженера», а 
саме виокремлення компонентів з перспективою їх системного розвитку в 
процесі підготовки творчого інженера. 
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РЕЗЮМЕ 
Титова Е. А. Феномен творческого потенциала в психолого-педагогической 

теории и практике. 
Вопросы, связанные с исследованием творчества личности и творчества 

специалиста находятся на стыке нескольких наук, поэтому понятийный аппарат по 
данной проблеме не устоялся и неоднозначен. Цель представленной работы 
состоит в анализе и уточнении понятия «творческий потенциал» с учетом разных 
подходов и контекстов его употребления в психолого-педагогической литературе 
методами теоретического и эмпирического анализа, контент-анализа и 
абстрагирования, а также синтеза, сравнения и обобщения, что позволило 
рассмотреть и сопоставить разные взгляды ученых на проблему, обобщить, 
переосмыслить и уточнить определения понятий «творческий потенциал 
личности» и «творческий потенциал инженера». 

Ключевые слова: творчество, инновационная деятельность, творческий 
потенциал личности, творческий потенциал инженера. 

SUMMARY 
Titova O. The creative potential phenomenon in the psychological and teaching 

theory and practice. 
Nowadays engineers are facing complicated tasks and problems while realizing their 

professional responsibilities. The engineer may not have experience of solving such problems 
or their counterparts. It means that expert must be rather creative to produce new ideas, 
new ways or products. Engaging into the innovative activity the engineer becomes the source 
of production, science and society development. 

The problems connected with the studying of personality or professional creativity are 
cross-disciplinary. They are investigated by authorities in psychology, cognitive science, 
pedagogy, philosophy (the philosophy of science particularly), social science, study of culture, 
language and literature study etc. It means the concept node in this field is not steady and well-
defined. The purpose of the current paper is to analyze and specify the creative potential taking 
into account different approaches, scientific and practical context which includes the term. 

Theoretical and empirical analysis enabled to study original sources, scientific and 
practical papers in order to get information about world experience in professional education 
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and future engineers training particularly. Content analysis and abstracting are used to 
define concretely conceptual and category set. Synthesis, comparison and generalization 
made it possible to consider and match various views on the problem. 

The analysis shows there is no the only definition of creativity as the term is used to 
describe a great amount of diverse categories, such as activity, abilities, process, phenomena, 
etc. The definition of the concept core as the “creating of something new” is significant for the 
current research. This enables to suppose that “creative” or “the creativity” would always mean 
“creating of something new” and it is not important which context it is included in. 

Creative potential is coupled with creativity and is widely used by the scientists. At the 
same time it is not described well enough and does not have numerous explanations 
presented in the scientific sources. 

Presented analysis of the existing definitions gave grounds to make a general 
conclusion and consider the engineer’s creative potential as an integrative professional 
characteristic which is based on the genetically given personal inclinations and tendencies 
and reflects the abilities of the person to realize innovative activity. 

Key words: creative, creativity, innovative activity, creative potential, engineer’s 
creative potential, engineering. 
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РОЗВИТОК ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИКИ 

 

Метою статті є вивчення питання розвитку позитивної мотивації учбової 
діяльності в майбутніх економістів засобами математики. У ході дослідження 
використовувалися порівняння, узагальнення та діагностичні методи, зокрема 
анкетування. У результаті ми дійшли висновку, що математика, будучи 
невід’ємною частиною цивілізації та навчального процесу, стала не лише 
універсальною мовою науки, а й потужним засобом розвитку позитивної мотивації 
учбової діяльності. Проведений аналіз дає можливість більш ефективно розвивати 
позитивну мотивацію майбутніх економістів. 

Ключові слова: мотивація, учбова діяльність, математика, позитивна 
мотивація, математизація, фундаменталізація. 

 

Постановка проблеми. Інтеграція наукових знань, збільшення 
кількості прикладних міждисциплінарних завдань ставить перед вищою 
школою проблему підготовки фахівців, які б володіли цілісними 
фундаментальними знаннями та були б готові до творчої, професійної 
діяльності, що постійно оновлюється. 

Мотивація є невід’ємною складовою учбової діяльності у вищому 
навчальному закладі, значення якої зростає з кожним роком у зв’язку з 
постійним збільшенням обсягу інформації для самостійного опрацювання.  

 
Для вищої економічної освіти особливо актуальним у цьому розрізі стає 

інтегративний характер професійної підготовки. В основі інтеграції має лежа-
ти математика. Це обумовлено тим, що на сучасному етапі розвитку науки 
активно формуються нові галузі знань на межі математики та економіки.  
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Аналіз останніх досліджень. Мотиваційний аспект навчальної 
діяльності студентів є предметом дослідження як вітчизняних, так і 
закордонних науковців.  

Мотивацію вивчали такі відомі вчені, як Б. Ананьєв, Л. Божович, 
Е. Ільїн, А. Леонтьєв, А. Маслоу, X. Мюррей, Ж. Нюттен, С. Рубінштейн, Э. 
Торндайк, Л. Фестінгер, 3. Фрейд, X. Хекхаузен, П. Якобсон та ін. 

Метою статті є вивчення питання розвитку позитивної мотивації 
учбової діяльності у майбутніх економістів засобами математики. 

Виклад основного матеріалу. Головним завданням вищого 
навчального закладу сьогодні стає підготовка висококваліфікованого 
фахівця, який вмотивований до учбової діяльності та володіє відповідними 
фундаментальними й фаховими знаннями.  

Мотивація має відігравати провідну роль у будь-якій діяльності, 
учбовій зокрема. 

Дослідниками розглядались різноманітні аспекти мотивації: 
- природа мотивів (В. Асєєв, В. Ковальов, С. Занюк, Є. Ільїн та ін.); 
- зв’язок мотивів з психічними процесами, емоціями та почуттями, 

індивідуальними особливостями суб’єктів учіння (М. Алексєєва, 
І. Джидар’ян, Б. Додонов та ін.); 

- закономірності формування мотиваційної сфери особистості 
(Л. Божович, Г. Костюк, О. Леонтьєв, А. Маркова, М. Матюхіна, 
С. Рубінштейн та ін.); 

- методи і прийоми формування мотивів у суб’єктів навчальної 
діяльності різних вікових груп (Т. Левченко, В. Леонтьєв, Л. Непомняща, 
Г. Щукіна, С. Григорян, Л. Єфімова, В. Кругликов та ін.); 

- розвиток пізнавальних потреб (П. Гальперін, М. Махмутов, 
Г. Щукіна та ін.); 

- роль індивідуальних і колективних форм діяльності у формуванні 
мотивації навчальної діяльності (Ю. Мальований, І. Чередов, О. Ярошенко, 
Т. Васильєва, А. Мудрик та ін.). 

Усі ці дослідники виділяли такі базові поняття даної проблеми: 
«мотив» та «мотивація». 

Мотивація – це стан спрямованості особистості на визначені цілі [1, 52]. 
Позитивна мотивація пов’язана з виконанням студентами соціально 

значущих обов’язків учитись, із досягненням успіхів у навчанні, 
оволодінням новими знаннями та способам їх добування [7]. 

 
 
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми мотивації 

учіння дозволив нам виділити низку умов, які створюють позитивний ґрунт 
для розвитку позитивної мотивації учіння: 

- засвоєння наукових понять, розкриття умов їх походження, 
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формування специфічної навчальної діяльності (Ю. Бабанський, 
П. Гальперин, В. Давидов, А. Маркова, Г. Щукіна, Д. Ельконін та ін.); 

- професійна спрямованість (A. Матюшкін, В. Вілюнас, В. Сластьонін 
та ін.); 

- створення протиріч між відомим та невідомим (Ю. Орлов, 
В. Шкуркіна та ін.); 

- організація колективної діяльності (В. Ляудіс, Т. Матіс, 
П. Підкасистий та ін.); 

- використання системи заохочень та осуду (Б. Ананьєв, І. Лінгарт та ін.);  
- показ значущості знань (В. Беляков, А. Вербицький, B. Ільїн та ін.); 
- створення перспектив (В. Вілюнас, А. Маркова, А. Орлов та ін.). 
Мотивація учіння складається з переліку постійно змінних та таких, що 

вступають у нові відносини один з одним спонукань. Тому становлення 
мотивації є не просте зростання позитивного або пагубного негативного став-
лення до учіння, а таке, що стоїть за ним ускладнення структури мотиваційної 
сфери, спонукань, які до неї входять, поява нових, більш зрілих, іноді супереч-
ливих відношень між ними. Таким чином, при аналізі позитивної мотивації 
навчальної діяльності необхідно не тільки визначити домінувальний збудник, 
але і врахувати всю структуру мотиваційної сфери [7, 13–19]. 

Під мотиваційною сферою особистості розуміють стійкі мотиви, що 
мають певну ієрархію й визначаються спрямованістю особистості [4]. 

Мотив є результатом мотивації. 
Із психологічної точки зори мотив розглядають як спонукання 

(С. Рубінштейн), як потребу (А. Маслоу), як намір (А. Леонтьєв), як мета 
(Л. Божович). 

Мотив – це складне психологічне утворення, що спонукає людину до 
свідомих дій та вчинків і слугує для них основою [5, 74].  

С. Занюк [3], О. Леонтьєв [6], С. Хальвершид [9] та ін. у своїх 
дослідженнях стверджували, що формування в людини свідомого ставлення 
до діяльності передбачає, насамперед, збудження потреби у відповідній 
діяльності та поведінці. Потреба є виявленням «суб’єктивного стану 
особистості, ставлення, яке має тенденцію регулювати поведінку й діяльність, 
визначає спрямованість мислення, почуттів і волі людини. Потреба існує як 
об’єктивний і суб’єктивний зв’язок, як тенденція до предмета, який визначає 
систему поведінки і переживань людини. Це тяжіння і є станом суб’єкта і 
відбиття його ставлення до предмета потреби. Останній виступає як основний 
мотив, що спонукає суб’єкта до реальної діяльності» [2]. 

Для визначення мотивації професійної діяльності студентів ми 
застосували методику К. Замфир у модифікації А. Реана, що дозволяє 
виявити три мотиваційних компоненти: внутрішню мотивацію, зовнішню 
позитивну мотивацію та зовнішню негативну мотивацію.  
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Студент мав прочитати перелічені мотиви професійної діяльності та 
дати оцінку їх значущості для себе за п’ятибальною шкалою [8].  

Перелік мотивів, згідно з методикою К. Замфир у модифікації 
А. Реана, є: 

1. Грошовий заробіток. 
2. Прагнення до просування по роботі.  
3. Прагнення уникнути критики з боку керівників та колег.  
4. Прагнення уникнути можливих покарань або неприємностей.  
5. Потреба в досягненні соціального престижу й поваги з боку інших. 
6. Задоволення від самого процесу роботи та результату роботи.  
7. Можливість найбільш повної самореалізації в подальшій 

діяльності.  
Результати аналізу отриманих даних наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати порівняльного аналізу мотивації професійної діяльності 

студентів 
Мотивація І курс IV курс 

Внутрішня 2,3 4,1 

Зовнішня позитивна 2,6 3,5 

Зовнішня негативна 3,4 2,3 

Таким чином, можна зробити висновок, що мотивація студентів 1-го 
курсу та 4-го курсу суттєво відрізняється. Більшу питому вагу для 
першокурсників має зовнішня негативна мотивація. Під негативною 
мотивацією розуміємо спонукання студентів, що викликані усвідомленням 
певних незручностей та неприємностей, які виникнуть, якщо він не буде 
вчитися [7]. Негативна  навчальна мотивація, дезадаптація (студенти не 
справляються з навчальною діяльністю, мають проблеми у спілкуванні з 
одногрупниками та у взаєминах із викладачем, можуть проявляти агресію, 
відмовлятися виконувати завдання). Часто у студентів із таким ставленням 
до навчальної діяльності виявляються нервово-психічні порушення. 

Для студентів 4-го курсу більше значення має вже позитивна та 
внутрішня мотивація.  

Отже, треба від початку навчання у ВНЗ звертати особливу увагу на 
розвиток позитивної мотивації.  

Процес навчання у виші являє собою багатогранну та 
взаємообумовлену діяльність викладачів та студентів, спрямовану на 
відбір, систематизацію та представлення навчальної інформації, 
сприйняття, усвідомлення та оволодіння цією інформацією, організацію 
викладачем самостійної активної, цілеспрямованої та результативної 
учбової діяльності студентів. 

Виконати це завдання можна шляхом організації інтегрованого 
навчання, в основі якого лежить математика. Математика важлива для 
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майбутніх економістів оскільки з її допомогою вони можуть пізнавати 
навколишній світ, з’ясовувати сутність економічних явищ та процесів, 
моделювати їх діяльність та прогнозувати подальший розвиток 
підприємства (фірми) або країни в цілому. Крім того, математика є базою 
для подальшого вивчення фахових дисциплін, сприяє розумовому 
розвиткові студентів та формуванню в них наукової цілісної картини світу.  

Якість математичної підготовки майбутніх економістів стала 
індикатором готовності випускника до професійної діяльності в умовах 
швидкого соціально-економічного розвитку, мобільності особистості в 
освоєнні та впровадженні нових ідей і технологій.  

Математична підготовка, спрямована на формування професійної 
компетентності майбутнього економіста та водночас є засобом 
фундаменталізації, за допомогою якого формуються системні підходи та 
мова міждисциплінарного спілкування. 

Тому саме математика має стати основним засобом інтеграції 
дисциплін. 

Реалізувати інтеграцію дисциплін можна через встановлення 
міжпредметних зв’язків.  

Основою для цього має стати математичне моделювання. 
Як наслідок, до навчальних планів з підготовки майбутніх економістів 

включені такі дисципліни, як «Економетрика», «Оптимізаційні методи та 
моделі», «Ризикологія», «Методи прийняття управлінських рішень» та ін. 

Поряд із цим, може спостерігатись різноманіття проявів результатів 
інтеграційних процесів у навчанні: на рівні фактів, понять, ідей, концепцій, 
законів тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Математизація всіх сфер людської діяльності призводить до 
переосмислення усталених поглядів і на учбову діяльність. Тому 
математика, будучи невід’ємною частиною цивілізації та навчального 
процесу, стала не лише універсальною мовою науки, а й потужним 
засобом розвитку позитивної мотивації учбової діяльності.  
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РЕЗЮМЕ 
Ткач Ю. Н. Развитие положительной мотивации учебной деятельности у 

будущих экономистов средствами математики. 
Целью статьи является изучение вопроса развития положительной мотивации 

учебной деятельности у будущих экономистов средствами математики. 
В ходе исследования использовались сравнение, обобщение и диагностические 

методы, в частности анкетирование. В результате мы пришли к выводу, что 
математика, будучи неотъемлемой частью цивилизации и учебного процесса, стала не 
только универсальным языком науки, а и мощным средством развития положительной 
мотивации учебной деятельности. Проведенный анализ дает возможность более 
эффективно развивать положительную мотивацию будущих экономистов. 

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, математика, 
положительная мотивация, математизация, фундаментализация. 

SUMMARY 
Tkach Yu. Development of positive motivation of educational activity in the future 

economists by means of mathematics. 
The article reveals the development of positive motivation of educational activity in 

the future economists by means of mathematics. 
The article analyzes the development of positive motivation of educational activity of 

future economists by means of mathematics. A number of conditions that create a positive 
ground for the development of positive motivation learning are singled out: learning 
scientific concepts, the disclosure of the terms of their origin, formation of specific training 
activities, professional orientation, creating contradictions between the known and the 
unknown, organization of collective action, the use of incentives and condemnation, showing 
the importance of knowledge creation prospects. 

It was established that the positive internal motivation is formed in the most 
advanced students in the fourth year. It is indicated that mathematization of all spheres of 
human activity leads to a rethinking of established beliefs and educational activities. The 
conclusion is that mathematics, being an integral part of civilization and learning process, 
was not only the universal language of science, but also a powerful means of positive 
motivation of educational activity. 

The integration of disciplines is realized through the establishment of interdisciplinary 
connections. The basis for this should be mathematical modeling. 

As a result, curricula of training future economists included such subjects as 
“Econometrics”, “Optimization methods and models”, “Riskology”, “Methods of managerial 
decision-making”, etc. Along with this, there may be a variety of showed results of 
integration processes in education: at the level of facts, concepts, ideas, laws and so on. 

The study used a comparison, generalization and diagnostic methods, including 
questioning. As a result, we conclude that mathematics, being an integral part of civilization 
and learning process, not only was the universal language of science, but also a powerful 
means of positive motivation of educational activity. The analysis makes it possible to more 
effectively develop positive motivation for future economists. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

432 

Key words: motivation, training activities, mathematics, positive motivation, 
mathematization, fundamentalization. 

 

УДК 51(07)+378.147.88        
І. М. Тягай 

Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

У статті розглянуто особливості інтерактивного навчання на практичних 
заняттях з математичних дисциплін у педагогічному університеті. Метою статті є 
висвітлення шляхів використання методів та технологій інтерактивного навчання в 
процесі вивчення математичних дисциплін у педагогічному університеті. Розкрито 
педагогічні умови використання технологій та методів інтерактивного навчання на 
різних етапах практичного заняття в системі підготовки майбутнього вчителя 
математики. Зазначено, що навчальний процес із використання інтерактивного 
навчання активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, сприяє розвиткові їх 
комунікативних здібностей, формує самостійність у здобутті нових знань.  

Ключові слова: інтерактивне навчання, технології, практичне заняття, 
активність, навчально-пізнавальна діяльність, особистісно-орієнтовані технології, 
студенти, майбутні вчителі математики. 

 

Постановка проблеми. Основна проблема вищої педагогічної освіти 
України – це підготовка фахівців європейського рівня, компетентних 
спеціалістів з всебічною культурою праці та здатністю до гнучкого 
мислення, що дозволяє навчитися самостійно поновлювати свої знання, 
розширювати професійний кругозір. Значне місце в системі підготовки 
фахівців посідають практичні заняття. Це форма організації навчальної 
діяльності студентів, що призначена для поглиблення одержаних на лекції 
теоретичних знань, формування навичок їхнього практичного 
застосування, формування вмінь професійної діяльності, закріплення та 
поточної перевірки навчальних досягнень студентів.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема впровадження 
інтерактивного навчання в систему освіти знаходиться в полі зору 
провідних фахівців із педагогіки та психології (особливо з початку ХХІ 
століття). Проблеми інтерактивного навчання у ВНЗ розглянуто в працях 
С. М. Гончарова, О. А. Комар, Г. Ф. Крівчикова, Н. М. Лосєвої, В. А. Петрук, 
Ю. А. Петрусевич, О. І. Пометун, Г. П. П’ятакової, О. І. Січкарук, 
В. В. Ягоднікової та інших. Науковці висвітлюють різні напрями 
дослідження даної проблеми, зокрема: 

 інтерактивне навчання студентів; 

 формування професійних умінь засобами інтерактивного 
навчання; 

 підготовка студентів до застосування інтерактивних технологій у 
майбутній професійній діяльності. 
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Аналізуючи актуальні дослідження з даної теми, ми можемо 
стверджувати, що інтерактивне навчання математичних дисциплін 
майбутніх учителів математики недостатньо досліджені в методиці 
навчання математики у вищій школі. 

Мета статті – висвітлення шляхів використання методів та технологій 
інтерактивного навчання в процесі вивчення математичних дисциплін у 
педагогічному університеті. 

Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи 
дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та навчально-
методичної літератури для визначення стану дослідження проблеми; 
вивчення особливостей, форм, методів і технологій інтерактивного 
навчання у вищій школі; порівняльний аналіз традиційного та 
інтерактивного навчання математичних дисциплін майбутніх учителів 
математики; емпіричні – вивчення та аналіз досвіду досліджень науковців, 
які досліджували ефективність використання технологій та методів 
інтерактивного навчання на практичних заняттях у ВНЗ; бесіди, опитування, 
анкетування студентів та викладачів математики; педагогічний 
експеримент, у ході якого було перевірено ефективність використання 
методів та технологій інтерактивного навчання на практичних заняттях із 
математичних дисциплін майбутніх учителів математики. 

Виклад основного матеріалу. Практичні заняття надають студентам 
можливість застосувати нові знання, виробляти вміння та навички, 
формувати професійну компетентність, одержувати інформацію про рівень 
навчальних досягнень і за необхідності оперативно їх коригувати. Такий вид 
занять потребує від студентів відповідного рівня пізнавальної самостійності й 
розраховані на їх високу активність. Активізувати роботу студентів під час 
практичних занять, розвивати в них інтелектуальні вміння та творче мислен-
ня, допоможе використання методів і технологій інтерактивного навчання.  

Науковець З. І. Слєпкань зазначала, що методика проведення 
практичного заняття не лише визначається загальними дидактичними 
вимогами, а й залежить від досвіду викладача, його здатністю творчо 
виконувати роботу. Потрібно, щоб вона активізувала навчально-
пізнавальну діяльність студентів, сприяла поглибленню їхніх знань, 
формуванню навичок і вмінь [3, 123]. 

Правильно організовані практичні заняття мають важливе виховне та 
практичне значення (реалізують дидактичний принцип зв’язку теорії з 
практикою) і орієнтовані на розв’язання таких завдань [2]: 

- поглиблення, закріплення й конкретизація знань, отриманих на 
лекціях і в процесі самостійної роботи; 

- формування практичних умінь і навичок, необхідних у майбутній 
професійній діяльності; 

- розвиток умінь спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються; 
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- розвиток самостійності тощо. 
Усі завдання, які покликані розв’язувати практичні заняття, можна 

досягти, застосовуючи методи й технології інтерактивного навчання. 
Приклади впровадження інтерактивного навчання під час викладання 
математичних дисциплін, а також способи організації самостійної роботи в 
інтерактивній формі студенти-магістранти знаходять у навчально-
методичних посібниках [1], [4]. Розглянемо деякі з них. 

Якщо розглянути можливості впровадження елементів 
інтерактивного навчання для актуалізації опорних знань, то ефективним є 
використання технології «Мікрофон», «Закінчи думку», «Незакінчені 
речення» та інші. А для перевірки домашнього завдання можна 
використати метод «Ланцюжок», який дасть можливість студентам по 
черзі відповісти на певний етап виконання домашнього завдання. 

Наведемо приклад проведення такої технології під час практичного 
заняття з диференціальних рівнянь на тему «Однорідні диференціальні 
рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами». Робота проходитиме 
поетапно: спочатку викладач питає одного студента про результат певного 
завдання, якщо відповідь неправильна, то починається опитування іншого 
студента. Студент, який назвав правильну відповідь, має право задати 
запитання про хід виконання даного завдання будь-якому іншому студенту 
й оцінити його відповідь, а той студент уже в свою чергу продовжує 
опитування. Закінчивши перевірку завдань, у викладача є певна картина, 
тобто відразу видно студентів, які взагалі не виконали завдання, або ж 
допустили певні помилки. Викладач обирає одного або двох студенів, які 
правильно виконали домашнє завдання, відповідальними за пояснення 
своїм одногрупникам виконання завдання в позааудиторний час. Таким 
чином, ми допоможемо деяким студентам побувати в ролі вчителя, 
згуртуємо колектив, а також зекономимо час для розв’язання нових 
завдань. Схему використання такої технології зображено на рис. 1. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

435 

 
Одним із найпоширеніших напрямів упровадження інтерактивного 

навчання є використання відповідних технологій і методів у процесі 
набуття практичних навичок розв’язування завдань. 

Однією з технологій кооперативного навчання є «Акваріум». Така 
технологія навчання є формою діяльності студентів у малих групах, що є 
ефективною для розвитку навичок спілкування в малій групі, 
удосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. 
Розглянемо приклад використання технології інтерактивного навчання 
«Акваріум» під час практичного заняття з елементарної математики на 
другому курсі на тему «Ірраціональні нерівності». 

Існують різні способи організації даної технології, проте ми 
пропонуємо застосовувати її таким чином: спочатку потрібно працювати з 
однією групою потоку. На практичному занятті, перед тим, як студентам 
запропонувати ірраціональну нерівність, потрібно частину студентів групи 
розмістити таким чином, щоб їм було зручно спілкуватися між собою, 
обговорювати хід розв’язання нерівності. Необхідно повідомити 
студентам, що вони можуть спілкуватися між собою, кожен може 
запропонувати свій хід виконання даного завдання, але потім, 
порадившись один з одним, вони мають обрати від команди один хід 
розв’язання завдання, який, на їхню думку, буде найбільш раціональним. 
З-поміж себе студенти, які розміщені в акваріумі, мають обрати одну 
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Рис. 1. Схема технології “Ланцюжок”  
для перевірки домашнього завдання 
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Доповідач повинен на дошці детально записати хід розв’язання 
нерівності, коментуючи кожен крок. Решта студентів розміщені в аудиторії 
таким чином, щоб їм було зручно спостерігати за тим, як студенти, які 
розміщені в акваріумі, розв’язують нерівність, проте ці студенти не мають 
права вступати в процес обговорення. Вони самостійно розв’язують його в 
себе в зошитах та порівнюють із результатами, що будуть представлені на 
дошці. Коли доповідач команди з акваріуму завершить роботу біля дошки, то 
студенти, які не розміщені в акваріумі, мають право вступати в обговорення 
та коментувати хід розв’язання нерівності, що представлений на дошці. 

Процес розв’язування нерівності командою, що розміщена в 
акваріумі, ми радимо знімати на відео, для того, щоб іншій групі потоку 
представити відео на розгляд.  

В іншій академічній групі роботу потрібно організовували таким 
чином: на початку практичного заняття пояснити студентам правила 
роботи на парі. Спочатку їм потрібно переглянути відео, де команда, що 
розміщена в акваріумі, розв’язує ірраціональну нерівність. Вони повинні 
уважно спостерігати за ходом розв’язування нерівності, який пропонує 
група з акваріуму. По завершенню перегляду відео, студенти отримують 
завдання: вони повинні з’ясувати чи пропонований спосіб розв’язання 
нерівності є найраціональнішим, якщо так, то вони мають обґрунтувати 
свою відповідь, якщо ж ні, то повинні запропонувати свій спосіб 
розв’язання завдання. Для того, щоб студенти могли відповісти на такі 
запитання, їм надається 7–10 хвилин. 

Така технологія інтерактивного навчання дуже корисна у процесі 
підготовки майбутнього вчителя математики, адже студентам необхідно 
багато логічних кроків робити усно, що позитивно впливає на творче 
мислення і сприяє інтелектуальному розвитку студентів. Також дане відео 
можна запропонувати й під час проведення практичних занять з методики 
навчання математики. Коли студенти вивчатимуть методику вивчення 
ірраціональних нерівностей, то після перегляду такого відео студенти 
можуть коментувати процес розв’язування нерівностей з методичної точки 
зору. Використовуючи таке відео на методиці навчання математики, навіть 
не враховуючи сам хід розв’язання нерівності, студенти можуть 
прокоментувати культуру запису розв’язання завдання на дошці. 

Наведемо ще одним приклад використання інтерактивного навчання 
для набуття практичних навичок на заняттях з математичних дисциплін, що 
сприятиме активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
поглибленню й розширенню їх знань. Розглянемо фрагмент проведення 
практичного заняття з використанням технології інтерактивного навчання 
«Діалог» з методів обчислень на тему «Чисельні методи розв’язування 
нелінійних рівнянь». 
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Сутність даної технології полягає в спільному пошуку групами 
узгодженого розв’язку завдання. Діалог виключає протистояння, критику 
позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у 
позиції інших. 

Ми пропонуємо таке заняття проводити вже після того, як на 
попередньому занятті розглянуто основні методи розв’язування нелінійних 
рівнянь та їх алгоритми. Робота на практичному занятті за даною технологією 
інтерактивного навчання будуватиметься таким чином: на початку заняття 
потрібно об’єднати студентів у три робочі групи і групу експертів, яка 
складатиметься з сильних студентів. Необхідно повідомити завдання «Знайти 
корінь рівняння 0424  xx  з точністю до 0,01 на інтервалі [1; 1,7]». Проте, 
для кожної робочої групи завдання потрібно уточнити:  

Група І – Знайти корінь рівняння методом хорд; 
Група ІІ – Знайти корінь рівняння методом дотичних (Ньютона); 
Група ІІІ – Знайти корінь рівняння методом ітерацій.  
Робочим групам потрібно відвести 10 – 15 хвилин для виконання 

завдання. Поки працюватимуть робочі групи над своїм завданням, ми 
пропонуємо групі експертів відповідати на запитання викладача, а також 
стежити за роботою груп і контролювати час. Групі експертів можна 
запропонувати такі запитання: 

1) Що називається відокремленням (локалізацією) коренів?  
2) Які існують методи відокремлення коренів? Проаналізуйте їх. 
3) У чому полягає сутність методу дихотомії? 
4) Які існують методи уточнення коренів? 
5) Яка умова збіжності ітераційного процесу? 
Поки викладач працюватиме з групою експертів, робочі групи повинні 

узгодити із представниками своєї групи розв’язання рівняння та представити 
його в електронній формі. Коли час на опрацювання завдання буде 
вичерпано, то групи зобов’язані за допомогою програми «THETHERS» 
переправити свій файл на комп’ютер викладача, а звідти вже за допомогою 
проектора усі студенти побачать зображення на мультимедійній дошці. 

Експерти на власний розсуд мають обрати по одному представнику 
від робочої групи, які презентуватимуть та пояснюватимуть хід 
розв’язування свого завдання. Коли доповідач завершить доповідь, 
представники його команди можуть доповнити доповідь свого колеги.  

Експерти мають оцінити доповідь та розв’язання рівняння кожною 
групою. Якщо ж у студентів експертної групи є зауваження, то вони 
висловлюють свою думку, аргументуючи її. Коли експерти завершать 
аналіз доповіді групи, а студенти іншої групи будуть не згодні з ним, то 
вони можуть висловити свою думку. 
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Обговоривши всі виступи студентів, давши можливість усім 
учасникам навчального процесу висловити свою думку, викладач акцентує 
увагу на тих моментах, які викликали у студентів труднощі.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У вищій 
школі необхідно використовувати сучасні технології навчання так, щоб 
вони активізували мислення всіх учасників педагогічного процесу, 
розвивали партнерські стосунки, підвищували результативність навчання 
не лише за рахунок збільшення обсягу інформації, що передається, але й за 
рахунок глибини й швидкості її переробки, забезпечували високі 
результати виховання й навчання студентів, сприяли самовдосконаленню 
викладачів і майбутніх фахівців.  

Використання інтерактивного навчання у вищій школі наближає 
студентів до реальної професійної діяльності. А тому реалізація ідей 
інтерактивного навчання в процесі підготовки фахівців сприяє набуттю 
студентами навичок майбутньої професійної діяльності та дозволяє 
підтримувати діалог між усіма учасниками навчального процесу, що 
сприяє накопиченню досвіду роботи студентів із великим обсягом 
інформації, представленої в різних формах, формуванню комунікативної 
компетентності, розвитку пізнавальної активності. 

Ураховуючи все вищевикладене, можна дійти висновку, що питання 
інтерактивного навчання математичних дисциплін майбутніх учителів 
математики є вкрай актуальним і важливим, але незважаючи на це, все ще 
залишається відкритим. З огляду на таку ситуацію є нагальна потреба в 
подальших досліджень у цьому напрямі. 
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РЕЗЮМЕ 
Тягай И. М. Использование технологий интерактивного обучения на 

практических занятиях по математическим дисциплинам. 
В статье рассмотрены особенности интерактивного обучения на практических 

занятиях по математическим дисциплинам в педагогическом университете. Целью 
статьи является освещение путей использования методов и технологий 
интерактивного обучения в процессе изучения математических дисциплин в 
педагогическом университете. Раскрыты педагогические условия использования 
технологий и методов интерактивного обучения на разных этапах практического 
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занятия в системе подготовки будущего учителя математики. Отмечено, что 
учебный процесс по использованию интерактивного обучения активизирует учебно-
познавательную деятельность студентов, способствует развитию их коммуни-
кативных способностей, формирует самостоятельность в получении новых знаний. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, технологии, практическое 
занятие, активность, учебно-познавательная деятельность, личностно-
ориентированные технологии, студенты, будущие учителя математики. 

SUMMARY 
Tiagai І. The use of interactive training technologies at practical mathematical 

disciplines classes. 
The article reveals the features of interactive training at practical lessons of 

mathematical disciplines at the Pedagogical University. The author defines the purpose of the 
article, highlights the ways of using methods and techniques of interactive training in the 
study of mathematical disciplines at the Pedagogical University. Theoretical and empirical 
research methods are used to achieve this goal. The analysis of psycho-pedagogical and 
educational materials; study of the characteristics, forms, methods and technologies of 
interactive training in higher school; comparative analysis of traditional and interactive 
training of mathematical disciplines of future mathematics teachers are used among 
theoretical methods. Study and analysis of the experience of the scientists research who 
examined the efficiency of technology and interactive teaching methods at practical lessons 
at the universities; interviews, surveys, questionnaires of students and teachers of 
mathematics; pedagogical experiment, in which the efficiency of methods and techniques of 
interactive training at practical lessons of mathematical disciplines for future teachers of 
mathematics was tested among empirical methods.  

The article discusses the possibility of introducing elements of interactive training for 
actualization of basic knowledge, motivation of students, checking homework, noted which 
technology is better to use for the following lesson stages and given specific examples. The 
author reveals the possibility of using technology and interactive teaching methods in 
practical skills of solving problems. The article states that the educational process with the 
use of interactive training activates the cognitive activity of students, promotes their 
communicative abilities, creates autonomy in acquiring new knowledge, teaches students to 
work in the team. The author argues that the implementation of ideas in interactive training 
contributes to the training of students’ skills for future professional activity and allows 
maintaining a dialogue between all participants of the educational process that contributes 
to the accumulation of work experience of students with a large amount of information. 
There’s an urgent need for further research in this direction as the issue of interactive 
training of future teachers of mathematical disciplines is extremely urgent and important. 

Key words: interactive training, technology, practical lesson, activity, educational-
cognitive activity, student-oriented technology, students, future teachers of mathematics. 
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ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ. 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

У статті подаються результати дослідження щодо динаміки змін у 
відношенні самих учнів (студентів) до виконання завдань з математики у тестовій 
формі (з 1989 року – дотепер). Запропоновано одну з методик проведення занять зі 
школярами на базі вищого навчального закладу з використанням тестової перевірки 
засвоєння навчального матеріалу, згідно з якою в ході заняття виділяються чотири 
етапи (організаційний, підготовчий, робота над тестами, аналіз результатів та 
корекція); описано структуру роботи (перший рівень – завдання репродуктивного 
характеру, другий – реконструктивного характеру, третій – варіативного). 
Проілюстровано систему завдань у тестовій формі з теми «Довільний трикутник». 

Ключові слова: навчання математики, завдання в тестовій формі, 
підготовка учнів, система завдань. 

 

Постановка проблеми та аналіз актуальних досліджень. У сучасній 
психології навчання перспективним вважають напрям екологічного 
навчання, що максимально повно враховує особливості засвоєння 
навчального матеріалу учнем, та таке, що не гальмує хід його психічного 
розвитку, а, отже, формує дійсно позитивну внутрішню навчальну 
мотивацію через грамотно побудований процес навчання. Аналіз сучасних 
досліджень свідчить, що окреслена раніше система принципів навчання 
(А. Дистервег, К. Д. Ушинський, Ю. В. Бабанський, М. А. Данилов, 
Б. П. Єсипов, М. Н. Скаткин та інші) постійно оновлюється, зокрема, 
поступово в цю систему входить принцип екологічності. П. В. Лушин [3] 
конкретизує принципи екологічності навчання так: 

- принцип екологічного відношения. Відповідно йому дії учнів є 
успішними не лише тоді, якщо вони відповідають певним очікуванням 
викладача (вчителя), його стандартам; 

- принцип хаотичної самоорганізації. Бачення за тимчасовою 
недисциплінованістю, недостатньо високим рівнем успішності на даному 
етапі можливості для переходу на більш високий рівень розвитку, який 
призводить до так званого «ефекту метелика»); 

- високий рівень невизначеності в освітньому середовищі. 
Навчальний процес не регулюється чітко навчальною програмою та 
планом заняття, не потребує використання загальних методичних 
рекомендацій. Учитель (викладач) має можливість самостійно, спираючись 
на потреби учнів (студентів), обирати організаційну форму навчання 
(наприклад, замість запланованої лекції провести практичне заняття) тощо; 
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- колективна відповідальність за освітній продукт. Клас 
(навчальна група) розглядається як спільнота дослідників, що мають 
спільні групові інтереси й цінності. У групі можливим є прояв єдності в 
багатоманітності, автономії у взаємозалежності. 

Отже, принципи екологічності навчання спрямовують на побудову 
навчально-пізнавального процесу таким чином, щоб акценти з 
регламентованості та обмеженості навчання переносилися на розширення 
можливостей як тих, хто навчає, так і тих, хто навчається. Застосування 
тестів до визначення рівня підготовки учнів (студентів) з конкретного 
навчального предмету набуває розповсюдження як у системі вітчизняної 
освіти, так і системах освіти багатьох пострадянських країн. Чи дійсно 
об’єктивно оцінюються знання та вміння учнів з математики із 
застосуванням тестів, чи не заважає це визначенню дійсно талановитих 
школярів – це питання, яке неодноразово обговорювалося на різних рівнях 
[2], [4], [9]. Але необхідність підготовки учнів до якісного виконання 
завдань у тестовій формі у зв’язку з тим, що повноцінної альтернативи 
зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) у найближчий час не 
передбачається, є об’єктивною вимогою часу. 

Наші спостереження, результати педагогічного експерименту 
підтверджують дослідження психологів [1; 2; 4; 6; 13]: для правильного 
виконання тестів необхідними є не лише рівень навченості, здібності, а й 
підготовка учня до виконання тестів – швидкість його реакції, оперативність, 
гнучкість мислення (здатність вчасно відмовитися від неправильної ідеї, 
неправильного шляху виконання), а також мотивованість, наполегливість, 
зібранність, самоконтроль (високий темп мислення часто супроводжується 
поспіхом у виконанні, а отже – вибором неправильної відповіді при 
правильному виконанні завдання). Нами розглядалися проблеми виконання 
завдань у тестовій формі учнями з різними темпераментами [11], з 
домінуванням різних репрезентативних систем [8], через які саме учні 
(студенти) з достатньо високим рівнем знань та вмінь з математики 
допускають прикрі недоліки у виконанні завдань у тестовій формі [12]. 

Отже, постає проблема – систематична підготовка учнів (студентів), 
зокрема й психологічна, до виконання завдань з математики у тестовій 
формі.  

Мета статті – запропонувати один із підходів до підготовки учнів до 
виконання завдань з математики у тестовій формі. 

У ході проведення дослідження серед методів науково-педагогічного 
дослідження було обрано аналіз, систематизацію, узагальнення психолого-
педагогічної, навчально-методичної літератури в контексті дослідження; 
опитування, анкетування, тестування, педагогічне спостереження, 
систематизація й узагальнення власного педагогічного досвіду. 
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Виклад основного матеріалу. Проблему змісту навчання психологи 
(зокрема, М.А. Степанова [6]) тісно пов’язують із проблемою діагностики 
особливостей пізнавальної та емоційно-особистісної сфери учня (студента). 
Причому підкреслюють, що діагностика не зводиться до проведення тестів, 
до обмеження аналізу результатів їх виконання лише констатацією фактів. 
Відомий психолог В. П. Зинченко наголошував на важливості саме 
мистецтва інтерпретації результатів тестування [2, с. 93]. Зазначимо, що так 
само важливим є й мистецтво інтерпретації результатів тесту з математики. 

До тестів пред’являється низка вимог: об’єктивність і незалежність; 
надійність; валідність; порівнянність результатів із тими, що одержані 
іншими способами; економність. 

Ставлення самих учнів (студентів) до виконання завдань у тестовій 
формі поступово змінювалося. О. С. Чашечниковою в межах різних 
досліджень проводилося анкетування учнів та студентів, зокрема, – щодо 
виявлення ставлення до виконання завдань з математики у тестовій формі. 

1 етап. 1989–1996 роки. Бази експерименту подано у [10]. 
Анкетування проводилося Чашечниковою О. С., вчителями математики та 
студентами-практикантами фізико-математичного факультету Сумського 
державного педагогічного інституту / університету імені А. С. Макаренка 
(СумДПУ).  

2 етап. 1997–2003 роки. Бази експерименту – Сумська НВК № 17, 

Сумська загальноосвітна школа  ступенів № 6, Сумський міський Центр 
науково-технічної творчості молоді (ЦНТТМ), Великочернеччинська школа 

 ступенів (Сумській район, Сумська область), школи, у яких проходили 
педагогічну практику студенти фізико-математичного факультету СумДПУ. 
Також відбулося анкетування студентів-першокурсників Сумського 
національного аграрного університету (СНАУ, економічні та технічні 
спеціальності), Української академії банківської справи НБУ (УАБС НБУ) 
починаючи з 2000 року (вступники – представники всіх регіонів України та 
АР Крим), студентів фізико-математичного факультету СумДПУ.  

3 етап. 2004–2011 роки. Бази експерименту подано у [11]. Також 
проводилося анкетування студентів УАБС НБУ (2006–2008 роки), студентів 
фізико-математичного факультету Сум ДПУ, Березнівського лісового 
коледжу та Західноукраїнського коледжу «Полісся» (проводилося 
аспіранткою З. Б. Чухрай). 

4 етап. З 2012 року по теперішній час. Спільно з аспіранткою 
Є. А. Колесник – анкетування студентів фізико-математичного факультету 
СумДПУ, спільно з методистом математики Сумського обласного інституту 
післядипломної освіти Т. В. Свєтловою – анкетування старшокласників 
м. Суми та Сумської області в межах американо-українського проекту. 

Аналіз результатів анкетування показав: якщо на першому етапі 
більшість опитуваних зазначали, що виконання завдань з математики у 
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тестовій формі для них є незвичним (84 %), то таку відповідь на четвертому 
етапі дало лише 12 % респондентів; при можливості вибору із «звичайних 
завдань» та завдань у тестовій формі на першому етапі 80 % обирали 
«звичайні завдання», на другому відсоток зменшився (76 %), на третьому і 
четвертому відбувалися коливання в різні роки (від 68 % до 46 %). 

Школярі та студенти називають різні проблеми щодо виконання 
завдань у тестовій формі, але спільними в усі роки є: невміння розподілити 
час на виконання, можливість записати неправильний код відповіді при 
правильному розв’язанні через поспіх або неуважність. Тому важливою є 
систематична підготовка учнів до виконання завдань у різній формі, що 
зменшуватиме й рівень стресу під час виконання. 

З цією метою на кафедрі математичного аналізу і методів оптимізації 
Сумського державного університету (маімо СумДУ) діє центр неперервної 
математичної освіти і математичного моделювання. Діяльність цього 
центру вивчалася О. С. Чашечниковою в ході проходження стажування. 

Викладачами кафедри (зокрема, Н. І. Одарченко та Н. М. Захарченко) 
на основі аналізу науково-методичної літератури з проблем тестування 
проведено діагностичний експеримент з питань математичної підготовки 
старшокласників, визначено рівні адаптованості учнів до успішного 
навчання в закладах вищої освіти. Розроблено методику застосування 
комплексу методів та прийомів проведення занять із використанням 
тестової перевірки засвоєння навчального матеріалу.  

У ході розробки та впровадження методики застосування тестових 
завдань основна увага приділялась одержанню об’єктивних показників 
якості знань та вмінь учнів шкіл, які співпрацювали з центром неперервної 
математичної освіти. Також ураховувалося, що оцінка виконаної учнями 
роботи за дванадцятибальною системою не дає повного і глибокого 
відображення характеру засвоєння навчального матеріалу. Тому якість 
знань учнів також визначалася на основі аналізу середньої кількості повних 
та правильних відповідей, неповних і правильних відповідей, 
неправильних відповідей, відсутніх відповідей; обсягу навчальної 
інформації, яку учні сприйняли, усвідомили й засвоїли. Обсяг навчальної 
інформації визначається за кількістю інформаційно-логічних елементів. За 
умовну одиницю інформаційно-логічного елементу обирається конкретне 
судження, явище або взаємозв’язки між ними. Ураховується час, 
витрачений викладачем на подачу навчального матеріалу та пошук 
відповідей на поставлені запитання; якість засвоєння навчального 
матеріалу учнями з конкретної теми. 

У ході роботи над тестами враховано, що рівень розумової 
працездатності учнів залежить як від особливостей індивідуальної 
динаміки розумової працездатності кожного з школярів, так і від методики 
проведення занять. Проведення занять з використанням тестових 
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матеріалів потребує розумового напруження, активізації пізнавальної 
діяльності учнів, отже впроваджена методика розробки тестових завдань 
ураховувала закономірності динаміки змін у концентрації уваги учнів у ході 
вивчення навчального матеріалу протягом одного заняття. Якщо, 
наприклад, допущених помилок у виконанні тестів одного рівня на початку 
заняття в середньому 10–12 %, то наприкінці заняття – до 40 %. 

Згідно запропонованої методики в ході заняття виділяються чотири 
етапи. 

Перший етап (1–5 хвилин) – організаційний. Учнів ознайомлюють із 
темою та планом заняття, обґрунтовують актуальність навчального 
матеріалу тощо. 

Другий етап (5–12 хвилин) – підготовчий, під час якого 
здійснюється актуалізація опорних знань та вмінь учнів, необхідних для 
якісної роботи над тестами. 

Третій етап (13–40 хвилин) – робота над тестами. На цьому етапі 
застосовуються тести для визначення якісності сприймання й усвідомлення 
учнями навчального матеріалу. 

Четвертий етап (41–45 хв) – аналіз результатів, внесення певних 
корективів, доповнень тощо. 

Тести використовуються для діагностики рівня залишкових знань перед 
початком вивчення теми, узагальнення й систематизації знань, закріплення 
практичних навичок застосування теоретичних знань і їх самостійного 
відпрацювання, для поточного та підсумкового контролю знань. 

На початку вивчення теми проводиться оглядово-узагальнювальна 
лекція. Акцентується увага на стрижневих питаннях теми, їх взаємозв’язках. 
Таким чином у школярів створюється цілісне уявлення про відповідний 
навчальний матеріал. На цьому етапі для активізації пізнавальної діяльності 
учнів застосовується проблемний підхід; зосереджується увага на опорному 
конспекті до теми або на опорно-логічній схемі, які представляють найбільш 
важливі відомості з даної теми, їх причинно-наслідкові зв’язки; відбувається 
емоційне стимулювання учнів. Опорно-логічні схеми допомагають 
систематизувати й узагальнити навчальний матеріал з теми, а потім 
відіграють велику роль при його повторенні учнями. 

Наступне після лекції заняття починається з актуалізації опорних 
знань і вмінь, які необхідні учням для якісної роботи з тестовими 
матеріалами.  

Тест складений із завдань трьох рівнів: перший рівень містить десять 
завдань репродуктивного характеру, розв’язування яких передбачає один 
або два логічних кроки, з вибором однієї правильної відповіді; другий 
рівень – це п’ять завдань реконструктивного характеру, що вимагають 
короткої відповіді; третій рівень – два завдання варіативного характеру з 
короткою відповіддю. 
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На виконання тесту відводиться 35–40 хвилин, потім здійснюється 
самоперевірка та самоаналіз виконання завдань. Решта завдань 
пропонується в якості домашнього завдання, а на наступному уроці 
відбувається детальний аналіз виконання та корекція знань і вмінь учнів.  

Проілюструємо тест із теми «Довільний трикутник». 
 

Рівень 1. 
Завдання 1–10 мають п’ять варіантів відповіді, серед яких лише 

один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант 
відповіді,  позначте його в зошиті та  бланку відповідей. 

 

1. Градусні міри кутів трикутника відносяться як 2:3:4. Знайдіть кути 
цього трикутника. У відповідь запишіть різницю найбільшого та 
найменшого кутів. 

А Б В Г Д 
080  060  050  040  030  

 

2.  Градусні міри двох внутрішніх кутів трикутника дорівнюють 700 
та 800. Обчисліть градусну міру найменшого зовнішнього кута трикутника. 

А Б В Г Д 
0100  0110  0120  0130  0150  

 

3. Знайдіть невідому сторону трикутника АВС, якщо 5AB см, 
8BC см, а B 060 . 
А Б В Г Д 

4,5 см 7 см 34089  см 33  см 8 см 

 

4. Чому дорівнює довжина сторони АC трикутника АВС, якщо 

6AB см, 0120B , 045C ? 
А Б В Г Д 

5,2 см 8 см 33  см 6 см 3 см 
 

5. Сторони трикутника дорівнюють 18 см, 5 см і 7см. Знайдіть 
середній за величиною кут трикутника. 

А Б В Г Д 
0120  0135  045  060  030  

 

6. Обчисліть діаметр кола, описаного навколо трикутника АВС, 

якщо сторона 24AB см, 0135C . 
А Б В Г Д 

8 см 4 см 6 см 3 см 33  см 

 
7. Площа трикутника АВС дорівнює 18 см2, АС=8 см, ВС=9 см. 

Знайдіть градусну міру C . 
А Б В Г Д 

0120  0135  045  060  030  
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8. Периметр трикутника дорівнює 32 см, а радіус вписаного кола – 
1,5 см. Обчисліть площу даного трикутника. 

А Б В Г Д 

15 см2 12 см2 24 см2 48 см2 36 см2 
 

9. Знайдіть довжину  найменшої висоти трикутника зі сторонами 
13 см,   20 см, 21 см. 

А Б В Г Д 

12,6 см 12 см 15,4 см 10 см 8 см 
 

10. Дано трикутник АВС: АВ=3 дм, ВС=8 дм, АС=7 дм.   Знайдіть 
відрізки, на які бісектриса АЕ розбиває сторону ВС. У відповідь запишіть 
різницю довжин  одержаних відрізків. 

А Б В Г Д 

5,6 см 4,6 см 3,6 см 3,2 см 2,2 см 

Рівень 2. 
Розв’яжіть завдання 11–15.  Одержані числові відповіді запишіть 

у зошиті та бланку відповідей. Пам’ятайте, що відповіді в бланку 
необхідно записувати лише десятковими дробами. 

Приклад бланку:      

 

11. Дві сторони трикутника, кут між якими дорівнює 1200, 
відносяться як  5:3. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр 
дорівнює 30 см. 

 

12. Радіус кола, описаного навколо трикутника АВС, дорівнює 6 см. 
Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника АОС, де О – точка 
перетину серединних перпендикулярів трикутника АВС, якщо 060ABC . 

 

13. У трикутнику, периметр якого дорівнює 60 см, одна із сторін 
ділиться точкою дотику вписаного в нього кола на відрізки 24 см і 5 см. 
Обчисліть площу цього трикутника. 

 

14. Яка довжина найменшої медіани трикутника зі сторонами 11 см, 
12 см і 13 см? 

 

15. У трикутнику зі сторонами 9 см, 10 см і 17 см коло дотикається 
двох менших сторін, а його центр лежить на більшій стороні. Знайдіть 
радіус кола. 

 

Рівень 3. 
Розв’яжіть завдання 16–17.  Одержані числові відповіді запишіть 

у зошиті та бланку відповідей. Пам’ятайте, що відповіді в бланку  
необхідно записувати лише десятковими  дробами. Якщо у відповіді 
завдання є вирази з коренями, то перетворіть їх у десяткові дроби й 
округліть до сотих. 
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16. У трикутнику з однієї вершини проведені висота, бісектриса і 
медіана. Відстань від другої вершини трикутника до основ висоти, 
бісектриси і медіани відповідно дорівнюють 21 см, 25 см, 25,5 см.  

1) Обчисліть периметр трикутника. 
2) Обчисліть площу трикутника. 

   

 

17. На медіані ВЕ трикутника АВС позначено точку М так, що 
ВМ:МЕ=3:1. Відомо, що площа трикутника АМЕ дорівнює 3 см2. 

1) Знайдіть площу трикутника АВС. 
2) Знайдіть площу трикутника АОЕ, де точка О – центр ваги 

трикутника. 

    

 

Завдання тесту виконується в робочому зошиті або на окремому 
аркуші, а результати заносяться у бланк відповідей. Оцінювання: кожна 
правильна відповідь завдань 1–10 оцінюється одним балом; правильну 
відповідь завдань 11–15 оцінюється двома балами; за обидві правильні 
відповіді в кожному з завдань 16–17 можна одержати по 5 балів, якщо ж 
правильною буде лише відповідь першої частини завдання, то оцінка не 
перевищить 3 бали. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Результати 
застосування запропонованої методики систематичної підготовки учнів до 
виконання завдань із математики в тестовій формі підтверджують її 
ефективність – учні набувають досвіду роботи над тестами, знижується рівень 
емоційної напруги. Подальших досліджень потребує питання розробки таких 
підходів до створення тестових завдань, які б сприяли більшій об’єктивності 
оцінювання рівня знань та вмінь учнів (студентів) з предмету. 
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РЕЗЮМЕ 
Чашечникова О. С., Одарченко Н. И., Захарченко Н. М. Подготовка учащихся к 

выполнению тестовых заданий по математике. Теория и практика.  
В статье представлены результаты исследования динамики изменения 

отношения учащихся (студентов) к выполнению заданий по математике в тестовой 
форме. Предложена одна из методик проведения занятий со школьниками на базе 
высшего учебного заведения с использованием тестовой проверки усвоения учебного 
материала, согласно которой в ходе занятия выделяются четыре этапа (органи-
зационный, подготовительный, работа над тестами, анализ результатов и кор-
рекция); описана структура работы (первый уровень – задания репродуктивного харак-
тера, второй – реконструктивного характера, третий – вариативного). Проиллюст-
рирована система заданий в тестовой форме по теме «Произвольный треугольник».  

Ключевые слова: обучение математике, задания в тестовой форме, 
подготовка учащихся, система заданий. 

SUMMARY 
Chashechnykova O., Odarchenko N., Zaharchenko N. Preparation of pupils for the 

maths tests. Theory and practice. 
The use of the tests to determine the level of pupils (students) training in a particular 

school subject becomes widely popular in the national education system. The principles of 
environmental friendliness of education (according to P. V. Lushyn) aim to build a teaching 
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and educational process so that the emphasis on regimentation and limitation of education 
transfers to the empowerment of capabilities of those who teach and those who learn. 

This article contains results of research on the dynamics of changes in pupils’ attitude 
to maths problem solving in the test form 1989 – to the present. The main problems 
encountered by the pupils (students) while performing the tests are critically analysed. 

Based on the results of pedagogical experiment, which are also confirmed by the 
psychologists, not only the level of training and skills, but also preparedness of a pupil 
(student) for the tests (e.g. his/her reaction speed, promptness, flexibility of thinking, 
dedication, efficiency, self-control, etc.) is required for a correct test solving. This means that 
there is a problem to conduct the test by the pupils (students) with different temperaments, 
with the dominance of different representative systems, because of which the pupils 
(students) with a sufficiently high level of maths knowledge and skills make aggravating 
shortcomings in the problem solving in the test form. The authors consider the problem of 
systematic training of the pupils (students), including psychological, to perform maths tests 
and, in particular, to reduce stress levels among pupils (students) during the test time. 

One of the methods of conducting classes with pupils (students) at the higher education 
institution that uses tests to assess the quality of assimilation of a learning material was 
proposed. Method consists of four stages (organisational, preparatory, work on the tests, results 
analysis and correction) and three structural levels (the first – reproductive nature problems, the 
second – reconstructive nature problems and the third – variable problems). The method is 
illustrated by the set of problems in the test form from the subject “random triangle”. 

Key words: maths teaching, maths problems in the test form, pupils training, tasks 
system. 
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КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НЕПЕРЕРВНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті розглянуто різні підходи до визначення структури процесу 
навчання. На основі їх зіставлення та узагальнення, а також з урахуванням 
специфіки сучасного стану освітньої галузі виокремлено основні етапи навчального 
процесу, охарактеризовано значення коректувально-регуляційного етапу для 
забезпечення неперервності математичної освіти. У результаті проведеного 
дидактичного аналізу процедури корекції знань і вмінь учнів обґрунтовано 
можливість трактування її як окремої навчально-пізнавальної діяльності. 

Ключові слова: корекція математичної підготовки, процес навчання, 
навчально-пізнавальна діяльність, неперервність математичної освіти. 

 
Постановка проблеми. Одним із актуальних, першочергових завдань 

сучасної школи є розробка та впровадження технологій навчання, 
спрямованих на забезпечення всебічного розвитку учня, його 
інтелектуального зростання. Посутній внесок у формування школяра як 
освіченої, висококультурної особистості робить навчання математики. 
Забезпечення якісної математичної підготовки учнів є основою для успішного 
оволодіння ними знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного 
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навчання. Однак стабільність в успішному опануванні школярами 
математики можлива за умови оволодіння ними знаннями й уміннями на 
рівні, передбаченому Державним стандартом базової і повної середньої 
освіти [1]. Адже учні, результати навчання яких відповідають лише 
початковому рівню навчальних досягнень, не в змозі в подальшому 
повноцінно опановувати не тільки математику, а й інші дисципліни (зокрема, 
природничо-математичного циклу). Один із шляхів забезпечення 
неперервності математичної освіти пов’язаний із використанням такого 
важливого компонента навчального процесу, як корекція знань і вмінь учнів. 
Відтак, потреба у створенні методики її реалізації в умовах особистісного 
орієнтованого навчання математики є актуальною педагогічною проблемою. 

Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти проблеми 
здійснення корекції знань і вмінь учнів розкриваються в роботах В. Г. Бевз, 
Н. А. Тарасенкової, Т. М. Хмари, С. О. Скворцової, О. М. Кондратьєвої, 
Г. В. Іщенко, О.О. Глюзи, І. А. Дремової та інших науковців. Проте 
організація ефективної коректувальної роботи на всіх етапах навчання 
потребує системного, комплексного підходу. 

Мета статті – розглянути процедуру корекції знань і вмінь учнів як 
невід’ємний етап процесу навчання й окрему навчально-пізнавальну 
діяльність. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети був 
здійснений аналіз нормативних документів щодо організації процесу 
навчання математики в загальноосвітній школі; аналіз, зіставлення, 
систематизація й узагальнення інформації дидактичного та методичного 
спрямування з проблеми дослідження, на підставі якого було уточнено 
структуру процесу навчання та схарактеризовано корекцію результатів 
навчання як окрему навчально-пізнавальну діяльність; моделювання 
процедури корекції в освітньому процесі; педагогічне спостереження за 
навчанням школярів математики; вивчення та узагальнення педагогічного 
досвіду вчителів з метою виявлення ефективних методичних підходів до 
здійснення корекції навчальних досягнень учнів з математики. 

Виклад основного матеріалу. Процес навчання – це цілісна система 
взаємопов’язаних дій учителя та учня. Учитель не просто ретранслює, 
передає знання. В умовах взаємодії вчителя й учня, під впливом активності 
обох учасників навчального процесу учень оволодіває знаннями, 
навичками й уміннями. А вчитель керує цим процесом. Управління 
пізнавальною діяльністю учня, у результаті чого він засвоює знання, 
набуває навичок і вмінь, за В. А. Крутецьким, є навчанням. 

Вирішенню питання створення загальної моделі процесу навчання, 
визначенню його структури, дослідженню окремих етапів, ланок 
присвячено роботи М. К. Гончарова, М. О. Данілова, Б. П. Єсіпова, 
Л. Я. Зоріної, М. М. Скаткіна та ін. 
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Так, М. О. Данілов ланкою процесу навчання називав окрему його 
складову частину, що характеризується певним видом пізнавальної 
діяльності [2]. Л. Я. Зоріна [3], В. В. Краєвський, І. Я. Лернер [4] у якості 
одиниці процесу навчання пропонують розглядати дидактичний цикл, 
трактуючи його як дещо ціле, що виконує функцію максимально повної 
передачі фрагмента змісту освіти. Оскільки дидактичний цикл не є замкнутим 
(це швидше «виток»), тоді процес навчання в часі можна подати як 
поступальний рух його дидактичних циклів. Л. Я. Зоріна виділяє такі його 
структурні ланки: 1) постановка загальної дидактичної мети і сприйняття її 
учнями; 2) подання нового фрагмента навчального матеріалу різними 
способами і його свідоме сприйняття учнями; 3) організація й 
самоорганізація учнів під час застосування нового навчального матеріалу; 
4) організація зворотного зв’язку, контролю за засвоєнням змісту навчального 
матеріалу й самоконтроль; 5) підготовка учнів до позакласної роботи. 

Проте, можливість здійснення переходу від одного дидактичного 
циклу до іншого у процесі навчання, виділення умов, за яких такий перехід 
стає умотивованим і реально виконуваним у даній структурі, не 
відображена. 

Р. А. Хабіб [5] пропонує розглядати процес навчання математики у 
школі як інформаційний і досліджувати його з позиції функціонування та руху 
навчальної інформації в системі «учитель – навчальні засоби – учні» (рис. 1). 
Дві основні групи видів навчальної інформації складає інформація прямого 
зв’язку (від учителя до учнів) та інформація зворотного зв’язку (від учнів до 
вчителя). Наголошується на негативному впливі на процес навчання затримки 
й нерегулярності оцінювання правильності дій учня, тим самим 
підкреслюється значення зворотного зв’язку під час навчання. Проте, 
діяльність учителя й учнів за результатами такої зворотної інформації чітко не 
визначається, тобто прослідковується деякою мірою замкненість окремих 
циклів процесу навчання та їх відокремленість один від одного. 

 
Рис. 1. Структура процесу навчання (за Р. А. Хабібом) 
Отже, спільною рисою розглянутих та інших подібних моделей 

навчально-пізнавального процесу є їх структурна недосконалість, оскільки 
завершальною ланкою циклу часто вважають контроль досягнень учнів 

УЧИТЕЛЬ 

Нова інформація Додаткова інформація КОНТРОЛЬ 

УЧНІ Колективна та 
індивідуальна робота 
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або їх самоконтроль. Але чи завжди цілком виправданим та можливим як 
із методичного, так і з суто математичного погляду є перехід до нового 
циклу процесу навчання, якщо попередній завершився тільки перевіркою 
знань, навичок і вмінь учнів, результати якої виявили, наприклад, певні 
прогалини в підготовці учнів? 

Аналіз планів-структур процесу навчання дозволив виділити основні 
етапи навчального процесу, дотримання яких у практиці роботи школи, на 
наш погляд, сприяє забезпеченню неперервності математичної освіти, 
підвищенню якісного показника знань і вмінь учнів, їх міцності та 
системності, вихованню в учнів розуміння необхідності свідомого 
ставлення до засвоєння програмового матеріалу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Структура й організація процесу навчання 

Етап навчального 
процесу 

Навчаюча діяльність учителя 
Навчально-пізнавальна 
діяльність учнів 

Цільовий Постановка дидактичної мети 
Усвідомлення 
дидактичної мети 

Мотиваційний 
Мотивування вивчення програмового 
матеріалу 

Усвідомлення 
мотивації вивчення 
програмового 
матеріалу 

Змістовий 

Подання фрагмента навчального 
матеріалу, організація діяльності учнів 
з їх залучення до оволодівання 
новими знаннями 

Свідоме сприйняття й 
засвоєння на 
можливому рівні 
фрагмента навчального 
матеріалу 

Діяльнісно-
операційний 

Організація діяльності учнів із 
застосування нових знань, формування 
нових умінь 

Самоорганізація із 
застосування нових 
знань, робота з 
вироблення нових 
навичок і вмінь 

Контрольно-
оціночний 

Організація зворотного зв’язку 
Оцінювання результатів навчально-
пізнавальної діяльності учнів 

Самоконтроль, 
самооцінка результатів 
навчально-пізнавальної 
діяльності 

Коректувально-
регуляційний 

Аналіз інформації зворотного зв’язку, 
вироблення й організація 
коректувальних дій 

Унесення коректив у 
навчально-пізнавальну 
діяльність. Виконання 
коректувальних дій 

 

У випадку досягнення учнями результатів навчання, рівень яких 
забезпечує можливість подальшого просування в навчанні, цей 
дидактичний цикл можна вважати завершеним. Якщо ж такі результати 
досягнуті не були, цикл слід розглядати як незавершений. На основі 
аналізу допущених помилок та з’ясування причин, що обумовили їх 
виникнення, відбувається планування коректувальних заходів та їх 
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реалізація. За результатами проведеної корекції, тобто повторного 
контролю, робиться висновок про можливість переходу до іншого 
дидактичного циклу (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Структура процесу навчання 
 

Відтак, у структурі процесу навчання одним із найважливіших за 
своїм значенням, впливом на подальший хід того чи іншого процесу є етап 
коректувально-регуляційний. 

Корекцію знань і вмінь учнів можна розглядати не тільки як окремий 
етап процесу навчання, але і як самостійну коректувальну діяльність. У 
відповідності до структури діяльності корекцію характеризують потреби, 
мотив, мета, умови досягнення мети, планування діяльності та дії. 

Потреба у здійсненні корекції зумовлюється невідповідністю 
результатів певної діяльності запланованим, відхиленням від визначеного 
еталону. У процесі опанування учнями математики потреба в корекції 
результатів навчання учнів з’являється в разі виявлення прогалин чи 
допущення помилок під час виконання навчальних завдань. 

Мотив – внутрішні психічні сили (рушії), які стимулюють пізнавальну 
діяльність людини, її розумову активність. Соціальні мотиви у здійсненні 
корекції полягають в утвердженні певного соціального статусу в 
учнівському колективі завдяки покращенню успішності в навчанні. Вплив 
на свідомість учня стурбованості батьків результатами його навчання, 
ставлення вчителів, однокласників визначають спонукальні мотиви 
коректувальної роботи. Найбільш цінними, важливими мотивами навчання 
взагалі і корекції зокрема, є пізнавальні. Стимулювання інтересу учнів до 
навчання, забезпечення міцності й функціональності набутих знань і вмінь, 
їх систематизація й узагальнення, засвоєння нових знань, формування 
навичок і вмінь, усунення прогалин у власній математичній підготовці 
характеризують можливу пізнавальну мотивацію у здійсненні корекції. 
Професійно-ціннісні мотиви пов’язані з вибором майбутньої сфери 
продуктивної діяльності школярів, тому актуальності ці мотиви набувають 
переважно у старшокласників. Для частини учнів певне значення мають 

МЕТА 1 

МОТИВ 

Діяльність з оволодіння 
учнями новими знаннями 
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меркантильні мотиви: поліпшення успішності через проведення корекції 
для задоволення власних матеріальних потреб. 

Таким чином, здійснення корекції забезпечується наявністю, 
сформованістю одного або кількох мотивів. Їх ієрархія залежить від 
багатьох факторів (психологічного, соціального тощо), що впливають на 
становлення особистості учня, формування його мотиваційної сфери. Отже, 
корекція є завжди вмотивованою. 

Метою здійснення корекції навчальних досягнень учнів є їх 
удосконалення, виявлення та усунення помилок і прогалин у знаннях і 
вміннях, встановлення причин їх появи, запобігання в подальшому 
опануванні дисципліни. У зв’язку із специфікою математики як 
навчального предмета, що характеризується наявністю тісних логічних 
зв’язків між її структурними компонентами (поняттями, теоремами, 
алгоритмами тощо), без належного засвоєння учнями програмового 
матеріалу однієї теми безпідставно сподіватися на успішне оволодіння 
іншими. Вирішальна роль для забезпечення неперервності математичної 
освіти, успішного просування учнів у вивченні математики на всіх етапах 
навчання належить саме необхідній корекції. Удосконалення знань і вмінь 
учнів достатнього та високого рівня може бути реалізоване у процесі 
проведення бажаної корекції.  

Заслуговує на увагу виховний вплив корекції: свідома коректувальна 
робота закладає в учня смак до довершеності у своїй роботі, здатність 
докладати зусилля до самовдосконалення, формує світоглядні орієнтири 
під час навчання тощо. 

Індивідуалізований характер ліквідації прогалин у знаннях і вміннях уч-
нів сприяє розвиткові кожного окремого учня. Умовами досягнення цього є: 

− сформованість мотивації учнів щодо усвідомленого здійснення 
корекції; 

− підготовка коректувальних заходів (корекція під керівництвом 
учителя (безпосереднім чи опосередкованим), взаємокорекція, 
самокорекція); 

− свідома участь учнів у проведенні коректувальної роботи; 
− визначення результативності коректувальної роботи, 

планування подальшої діяльності, прогнозування динаміки навчання учня; 
− забезпеченість здійснення корекції якісними навчально-

методичними матеріалами (засобами корекції). 
Наявність потреби у проведенні корекції знань і вмінь учнів, 

визначеність і усвідомлення мети та сформованість мотивів забезпечують 
необхідне підґрунтя для планування та подальшого проведення 
ефективної коректувальної роботи. 

Корекція математичної підготовки учнів в аспекті усунення помилок і 
ліквідації прогалин у знаннях і вміннях учнів може бути ініційованою 
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вчителем за результатами проведення контролювальних заходів, а також і 
самим учнем у процесі підготовки до перевірки його знань і вмінь та після 
її проведення, якщо її підсумки засвідчили недостатню підготовку учня з 
даної теми. Робота із запобігання помилок планується вчителем 
самостійно (на етапі засвоєння нових знань, формування навичок і вмінь). 
Корекція математичної підготовки учня є ефективною в разі, якщо 
проведена перевірка дозволила чітко й детально виявити не просто 
загальний рівень опанування учнем навчального матеріалу, а вказати 
конкретні недоліки, помилки, прогалини в його підготовці. За таких умов 
подальша планована корекція буде «адресною», цілеспрямованою. 

Активність учителя під час підготовки та здійснення корекції 
результатів навчання окремого учня може проявлятися в безпосередньому 
керівництві його роботою, наданні необхідних консультацій, потрібної 
допомоги. Його дії можуть спрямовуватися на створення спеціальних 
дидактичних матеріалів коректувального характеру, через які вчитель 
здійснює опосередковане управління корекцією. Активною особою в цій 
ситуації виступає учень, який, одержавши необхідні вказівки, опрацьовує 
програмовий матеріал. У разі здійснення самокорекції чи взаємокорекції, 
ініційованої самими учнями, ними робиться самостійний вибір засобів і 
методів корекції. Слід зазначити, що тільки свідомі активні дії суб’єкта 
корекції, його наполеглива робота з усунення прогалин у власній 
математичній підготовці забезпечує ефективність корекції. Цей висновок є 
відображенням діяльнісного підходу до проведення процедури корекції 
результатів навчання учнів.  

Наявність усіх структурних елементів діяльності у процесі здійснення 
корекції навчальних досягнень учнів з математики дозволяє розглядати 
корекцію як окрему навчально-пізнавальну діяльність. Усі компоненти й 
дії, якими реалізується корекція є особистісно зорієнтованими. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Проведений аналіз різних підходів до визначення загальної моделі 
процесу навчання та їх адаптація до сучасних суспільних вимог 
функціонування освітньої галузі, узагальнення педагогічного досвіду 
свідчить про необхідність включення до його структури етапу корекції як 
такого, що забезпечує циклічність навчання, має значний вплив на перебіг 
усього навчального процесу та виключне значення для забезпечення його 
ефективності й неперервності. Перспективні напрями подальших 
досліджень пов’язані зі створенням сучасних методичних систем корекції 
(самокорекції) результатів навчання школярів, розробки відповідного 
методичного та дидактичного забезпечення, дослідження можливостей 
інформаційно-комунікаційних технологій як ефективного засобу 
здійснення корекції математичної підготовки учнів. 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

456 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Математика в школі. – 

2004. – № 2. 
2. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики 

/ под ред. М. А. Данилова и М. Н. Скаткина. – М. : Просвещение, 1975. – 303 с. 
3. Зорина Л. Я. Дидактический цикл процесса обучения и его элементы 

/ Л. Я. Зорина // Советская педагогика. – 1983. – № 10.  
4. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / под ред. 

В. В. Краевского, И. Я. Лернера. – М. : Педагогика, 1989. – 320 с. 
5. Хабиб Р. А.Организация учебно-познавательной деятельности учащихся (на 

материале математики) / Р. А. Хабиб. – М. : Педагогика, 1979. – 176 с. 

РЕЗЮМЕ 
Черкасская Л. П., Москаленко О. А., Марченко В. А. Коррекция знаний и умений 

учащихся как средство обеспечения непрерывности математического образования. 
В статье рассмотрены различные подходы к определению структуры 

процесса обучения. На основе их сопоставления и обобщения, а также с учетом 
специфики современного состояния образования выделены основные этапы учебного 
процесса, охарактеризовано значение коррекционно-регуляционного этапа для 
обеспечения непрерывности математического образования. В результате 
проведенного дидактического анализа процедуры коррекции знаний и умений 
учащихся обоснована возможность трактовки ее как отдельной учебно-
познавательной деятельности. 

Ключевые слова: коррекция математической подготовки, процесс обучения, 
учебно-познавательная деятельность, непрерывность математического 
образования. 

SUMMARY 
Cherkas’ka L., Moskalenko O., Marchenko V. Correction of knowledge and skills of 

students as a way of ensuring the continuity of mathematical education. 
The article deals with important didactic and methodological aspects of the process of 

teaching mathematics in modern school. Analysis, comparison, systematization and 
generalization of approaches to defining the general model of the teaching process and their 
adaptation to the modern social demands for the educational sector’s functioning, 
generalization of the teaching experience demonstrates the need for inclusion in its structure 
the phase of correction as it is, providing cyclical training, continuity of mathematical 
education, and thus increase of the students’ knowledge and skills quality level, their 
strength and consistency, broadening students’ understanding of the necessity of conscious 
attitude towards the program material mastering. 

Therefore, the following stages of the teaching process were considered by us to be the 
most important ones: the targeting one, the motivational one, the substantial one, the action-
operating one, the controlling and evaluative one, and the correctional-regulative. At each stage 
among the defined the teacher’s activity (teaching) and the research and learning activities of 
students have their specific features, the essence of which is reflected in the article. 

The procedure of correcting is determined and characterized by the specific needs, 
motives, purposes, and terms for goals achievement, its planning and performance, the 
nature, the specific features and implementing of which are closely examined in this article. 
The presence of the featured ways of correcting the level of students’ achievements in 
mathematics allows considering correction a separate teaching and learning activity. All 
components and actions implemented in correction are individually oriented, and its 
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efficiency and effectiveness is ensured only by the student’s hard work to remove the gaps in 
their own knowledge of mathematics. 

Thereby, the correction of students’ knowledge and skills has a significant impact on 
the entire educational process and an exclusive importance to ensure its effectiveness and 
continuity. 

Perspective directions for further research are related to the creation of modern 
methodological systems of correction (particularly self-correction) of the students’ learning 
outcomes, development of the appropriate methodological and didactic software, research 
for the opportunities in informational and communicational technologies fields as the 
effective means for the students’ mathematical knowledge correction.  

Key words: correction of the level of mathematical knowledge, learning process, 
teaching and cognitive activities, continuity of mathematical education. 
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НАСТУПНІСТЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ З 
МАТЕМАТИКИ 

 

У статті розглянуто питання наступності формування дослідницьких умінь 
школярів та студентів при вивченні математики. Коротко проаналізовано різні 
трактування поняття «наступність у навчанні». Автором обґрунтовано 
важливість формування у школярів позитивної мотивації до дослідницької 
діяльності. Виділено напрями навчально-дослідницької роботи з учнями. 
Наголошується на важливості узгодженості методів з віковими та психологічними 
особливостями школярів і студентів. Стверджується, що взаємодія між школою й 
вишем повинна бути обов’язково зустрічною, направленою на забезпечення плавного 
переходу від одного рівня розвитку дослідницьких умінь до іншого. 

Ключові слова: наступність, дослідницьке вміння, психологічні особливості,  
творчі здібності, пізнавальна активність. 

 

Постановка проблеми. Науково-дослідна робота студентів є одним із 
важливих методів підготовки якісно нових фахівців.  Вона максимально 
розвиває творче мислення та індивідуальні здібності студентів. 
Ураховуючи те, що пріоритетні способи мислення формуються в 
молодшому віці, стає зрозумілим, що навички дослідницької діяльності 
необхідно починати формувати під час навчання в школі. 

Аналіз актуальних досліджень. Традиційно  поняття «наступність» 
трактується як зв’язок між явищами у процесі розвитку в природі, 
суспільстві та пізнанні, коли нове, змінюючи старе, зберігає в собі певні 
його елементи. Це визначення є основою для розуміння сутності 
педагогічної наступності. 

Поняття «наступність у навчанні» вперше отримало теоретичне 
обґрунтування в працях Е. Баллера та Г. Ісаєнка. Досліджененям проблеми 
наступності навчання займалися такі вчені, як В. Г. Айнштейн, 
Г. Н. Александров, А. М. Алексюк, А. В. Батаршев, С. М. Годник, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 2 (56) 

458 

С. У. Гончаренко, С. Г. Делікатний, А. І. Кузьмінський, О. Г. Мороз та інші.  У 
роботах цих науковців доведено, що наступність є одним із важливих 
дидактичних принципів, необхідною умовою ефективності навчання. 

Мета статті – розглянути деякі аспекти наступності при формуванні 
дослідницьких умінь  школярів та студентів. 

Методи дослідження – теоретичний аналіз літератури з проблеми, 
вивчення та узагальнення передового педагогічного і власного досвіду 
роботи в школі та виші, педагогічний експеримент. 

Виклад основного матеріалу.  Виділяють два типи структурних 
зв’язків: наступність на одному рівні (горизонтальна) і наступність на різних 
рівнях (вертикальна). 

При дослідженні горизонтального компонента наступності в межах 
однієї ланки системи освіти наступність розглядається науковцями як 
наслідок систематичності й послідовності. Так, С. У. Гончаренко під 
наступністю в межах загальноосвітньої школи розуміє послідовність і 
систематичність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і 
узгодженість ступенів та етапів навчально-виховного процесу. Наступність 
здійснюється при переході від одного уроку до іншого, від одного року 
навчання до наступного. Досягнення наступності у шкільній практиці 
забезпечується методично обґрунтованою побудовою програм, 
підручників, дотриманням послідовності руху від простого до складнішого 
в навчанні і взагалі усією системою методичних засобів [1, 227].  

У сучасних умовах розвитку системи освіти  все більше науковців 
трактують наступність як загальнопедагогічний принцип, що відповідає за 
узгодженість, координованість навчального процесу на різних ланках 
навчання, зокрема «загальноосвітня школа – ВНЗ». Так, М. І. Махмутов і 
В. С. Безрукава вважають, що наступність виявляється в розвиткові в учнів 
тих позитивних рис, що закладені на попередніх ланках виховання й 
навчання, у забезпеченні системності знань і подальшому розвитку змісту, 
форм і методів ефективної професійно-технічної освіти, у 
випереджальному використанні змісту, методів і форм навчання, що 
сприяє вдосконаленню особистості [2, 37]. 

 Необхідність розвитку дослідницьких умінь, інтелектуальних 
здібностей і творчості учнів розглядалися в роботах багатьох учених, 
зокрема Л. С. Виготського, А. Н. Леонтєва, І. Я. Лернера, Б. Ф. Ломова, 
Н. Н. Обозова, В. А. Сластеніна, І. Д. Чечель, В. Д. Шадрикова, Т. І. Шамової, 
О. С. Чашечникової та інших. У психолого-педагогічній і методичній 
літературі простежуються різні підходи як до тлумачення дослідницької 
діяльності учнів, так і до її назви.  Проаналізувавши різні визначення 
дослідницької діяльності учнів, ми вважаємо, що дослідницька діяльність 
старшокласників – це специфічний вид пізнавальної діяльності, який 
використовує навчальне дослідження як головний засіб досягнення 
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освітнього результату. У процесі дослідницької діяльності учень, 
використовуючи наявні в нього знання, уміння й навички, опановує 
специфічні способи діяльності з розв’язання навчальних проблем, 
розвиває дослідницький тип мислення і свої дослідницькі вміння, а також 
самостійно здобуває нові знання.  

Процес розвитку дослідницьких умінь є складною динамічною 
системою, яка поєднує мету, завдання, зміст, форми, методи та засоби 
формування. Вважаємо, що робота з формування дослідницьких умінь 
повинна здійснюватися поетапно, з урахуванням вікових та психологічних 
особливостей школярів та студентів. 

Особливості розвитку учнів 5–6 класів полягають у надзвичайній 
сприятливості до творчості, високому рівні спостережливості, уяви, 
фантазії, допитливості. Все це створює унікальні умови для реалізації 
поетапного формування дослідницьких умінь школярів в ігровій формі. 
Розв’язування математичних кросвордів, розшифрування анаграм 
стимулює продуктивне мислення учнів, формує навички порівняння, 
узагальнення. Саме в цьому віці  (11–12 років) в учнів з’являється 
пізнавальний інтерес не тільки до змісту навчання, але й до способів 
отримання знань стосовно цього змісту. А тому в процесі навчання 
доцільно частіше проводити з учнями творчі роботи експериментально-
практичного характеру, пропонувати учням складати задачі за матеріалами 
екскурсій. Корисними є завдання на відшукання різних способів 
розв’язування однієї задачі, на відшукання помилок, на складання власних 
задач. Посилює розвивальну функцію задач заміна числових значень 
умови на буквенні та розв’язування задач у загальному вигляді. 

 Потрібно формувати в дітей цього віку інтерес до інтелектуальних 
змагань, уміння і бажання змагатися. На нашу думку, можливість відчути 
школярам радість від інтелектуальних зусиль, проявити своє нестандартне 
мислення якнайкраще дає участь у Міжнародному  математичному  
конкурсі «Кенгуру».  

Психолого-педагогічні дослідження показують, що в 11–14 років 
спостерігається прогрес в інтелектуальному розвиткові учнів. Школярі 
орієнтуються уже не лише на зовнішні ознаки і зв’язки об’єктів, але й на 
внутрішні. Прекрасним  стимулом розвитку самостійної пізнавальної 
діяльності учнів середніх класів може бути розв’язання нестандартних 
задач. Під нестандартними задачами ми розуміємо задачі, для яких у курсі 
математики не має загальних правил, що визначають точну програму їх 
розв’язання [4]. Система задач, яка пропонується учням, повинна бути 
спрямована на розвиток у школярів мислених операцій (аналіз, синтез, 
абстрагування тощо), умінь спостерігати, формулювати гіпотези, доводити 
чи спростовувати їх. При цьому вчитель повинен навчити учнів не боятися 
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помилятися,  вміти визнавати свої помилки, не впадати у відчай, якщо 
задача не розв’язується з першої спроби. 

Навчально-дослідницьку роботу з учнями старших класів доцільно 
проводити за такими напрямами: 

 дослідницька робота як складова навчального процесу 
(повідомлення, доповіді, реферати тощо); 

 дослідницька діяльність, що доповнює навчальний процес 
(гуртки, факультативи, спецкурси тощо); 

 дослідницька діяльність, що здійснюється паралельно 
навчальному процесу (турніри, олімпіади, конкурси-захисти наукових робіт 
тощо). 

Одним із найбільш дієвих способів розвитку дослідницьких умінь 
старшокласників є їх участь у  математичних турнірах. Особливість 
турнірних задач полягає в тому, що вони не мають однозначних розв’язків, 
а  вимагають творчих ідей. Учасники турніру самі повинні зробити 
припущення і обґрунтування спрощень, вибрати модель для опису 
вказаного явища й алгоритм розв’язання задачі, тобто пройти через 
відповідні етапи наукового дослідження. Завдяки цьому розвивається 
рівень мислення школярів, який характеризується такими якостями, як:  

  глибина (уміння вникати в сутність проблеми); 

 послідовність (уміння дотримуватися логічних правил); 

 критичність (уміння оцінювати свої й чужі ідеї); 

 гнучкість (уміння змінювати спосіб розв’язання); 

 широта (уміння розглядати проблему у взаємозв’язках). 
Важливим напрямом наукової діяльності школярів є їх участь у роботі 

Малих академій наук (МАН), зокрема в конкурсах-захистах (районному, 
обласному, всеукраїнському). Доцільно, щоб вибір тем наукових 
досліджень учнів-членів МАН був узгоджений із викладачами вишів. 
Викладачі вишів можуть не лише уточнити мету та завдання учнівської 
наукової роботи, але й скоригувати їх відповідно до напрямів наукових 
робіт студентів.  

Умови, які потрібно враховувати при виборі теми  досліджень учнів: 
• напрям дослідження повинен бути цікавим для учня, а тема 

посильною; 
• учень має чітко усвідомлювати сутність проблеми;  
• робота над розкриттям проблеми дослідження має проходити в 

тісній співпраці учня та наукового керівника;  
• розв’язання проблеми має приносити щось нове учню не лише в 

способі її розв’язання, а й у пізнанні самого себе, у розкритті власного 
інтелектуального досвіду.   

Підвищенню пізнавальної активності учнів сприяє співпраця як із 
викладачами вишів, так і зі студентами, колишніми членами МАН. У 
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неформальному спілкуванні школярів зі студентами відкривається 
можливість залучити школярів до наукової дискусії. Учні вчаться не лише 
вести наукову дискусію, у них виробляються необхідні навички пошуку 
недоліків у власних міркуваннях.  

Головна мета роботи викладачів на першому курсі вишу – включення  
студентів у інноваційний процес творчого пошуку. Потрібно мотивувати 
першокурсників до участі в дослідницькій діяльності. Особливо важливо 
почати це робити з перших місяців навчання. При цьому потрібно 
враховувати попередній  шкільний досвід. Доцільно розміщати на стендах 
(сайтах) вишу інформацію про кращі учнівські науково-дослідні роботи 
нинішніх першокурсників. Це не лише створює умови для відчуття 
студентами задоволення від вже досягнутого успіху, але й сприяє 
виникненню в них бажання творчо оволодівати новими знаннями. 

На даному етапі формування дослідницьких умінь студентів 
необхідно підібрати методики стимуляції творчого процесу, які 
забезпечують поступове ускладнення дослідницької діяльності. 
Наприклад, ефективними є такі прийоми:  

 прийом обмежень, що ґрунтується на врахуванні впливу часового 
фактора на розумову діяльність;  

 прийом раптових заборон  (заборона використовувати будь-яку 
довідкову інформацію);  

 прийом нових варіацій  (вимога виконати завдання іншим 
способом, або декількома різними);  

 прийом інформаційного перенасичення (включення в умову 
проблемного завдання надлишкової  інформації); 

 прийом інформаційної недостатності (проблемне завдання з 
неповною кількістю даних, які потрібно відшукати самостійно в додатковій 
літературі).  

Основні завдання науково-дослідної роботи студентів першого курсу 
вбачаємо в подальшому розвиткові їх інтелектуальних і творчих 
здібностей, удосконаленні організаційних можливостей та розвитку  
інтересу до самоосвіти. При цьому відзначимо, що дослідницька діяльність 
студентів буде ефективною, якщо вона буде правильно вмотивована, буде 
приносити реальну наукову та прикладну користь. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Основою 
успішного формування дослідницьких умінь школярів та студентів є 
наступність у змісті математичної освіти, у формах організації і методах 
навчання. Взаємодія між школою і вишем повинна бути обов’язково 
зустрічною, спрямованою на забезпечення плавного переходу від одного 
рівня розвитку дослідницьких умінь до іншого. 
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Перспективи подальших досліджень ми пов’язуємо з розробкою 
інноваційних педагогічних технологій взаємодії  «загальноосвітня школа – 
ВНЗ». 
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РЕЗЮМЕ 
Швай О. Л. Преемственность при формировании исследовательских умений по 

математике. 
В статье рассмотрены вопросы преемственности формирования 

исследовательских умений школьников и студентов при изучении математики. Кратко 
проанализированы различные трактовки понятия «преемственность в обучении». 
Автором обоснована важность формирования положительной мотивации к 
исследовательской деятельности. Выделены направления учебно-исследовательской 
работы с учащимися. Обращается внимание на важность соответствия методов 
возрастным и психологическими особенностями школьников и студентов. 
Утверждается, что взаимодействие между школой и вузом должно быть встречным.  

Ключевые слова: преемственность, исследовательское умение, психологи-
ческие особенности, творческие способности, познавательная активность. 

SUMMARY 
Shvai O. Succession in formation of research skills in mathematics. 
Students’ research work is one of the most important methods of preparation a 

qualitatively new specialists. The purpose of the article is to consider some aspects of 
succession during formation of the research skills of pupils and students. 

Methods of investigation – theoretical analysis of the literature, studying and 
generalization of progressive pedagogical and own working experience at school and 
university, pedagogical experiment. 

Different interpretations of a concept «succession in studying» are analyzed in the 
article. It is established that the research work of the higher school students is a specific kind 
of cognitive activity that uses educational research as a principal means of achieving 
educational results. On the basis of successful formation of students’ and pupils’ research 
skills lies the succession in mathematical education, in forms and methods of teaching. It is 
stated that forming of research skills should be carried out gradually, with taking into 
account age and psychological peculiarities of pupils and students. The importance of 
formation of students’ positive motivation to research work is justified by the author. 
Directions of educational research work with pupils and conditions that should be considered 
during choosing a theme for students’ research are highlighted. 

The main purpose of teachers in the first course is to include students in innovative 
process of creative research. The paper emphasizes the importance of the methods of creativity 
stimulating that provide gradual complication of research work of the first-year students, from 
the first studying months. Appropriate techniques of such stimulation are highlighted. 
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Practical significance of the investigation is that the suggested methodological 
approaches may be actively used by school and university teachers for increasing the 
effectiveness of research skills’ formation in mathematics. 

Prospects for the further research are connected with working out of innovative 
educational technologies of interaction «School – University». 

Key words: succession, research skills, psychological peculiarities, creativity, cognitive 
activity. 
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ПРО ДВОРІВНЕВЕ ЗНО З МАТЕМАТИКИ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО НЬОГО 

 

У роботі розглянуто особливості дворівневого зовнішнього незалежного 
оцінювання якості знань із математики в порівнянні з традиційною однорівневою 
системою загальнодержавного стандартизованого підсумкового оцінювання, 
наведено методичні рекомендації щодо підготовки учнів до даного виду тестування, 
які стосуються тем «Планіметрія» та «Стереометрія». 

Ключові слова: дворівневе оцінювання навчальних досягнень з математики, 
загальнодержавне стандартизоване оцінювання, учні старшої школи, державна 
підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання. 

 

Постановка проблеми. У 2015 році в Україні було здійснено спробу 
впровадження дворівневої систему проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання якості знань з математики (далі – ЗНО). Природність і доцільність 
саме такої системи проведення ЗНО з математики обґрунтовувалася нами d 
роботах [1] і [2]. У цих роботах нами пропонувалася власна дворівнева 
система проведення загальнодержавного стандартизованого оцінювання 
навчальних досягнень з математики українських випускників. Реалізований 
Українським центром оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) в 2015 році 
варіант дворівневого ЗНО з математики відрізнявся від нашого проекту, хоч і 
враховував окремі його положення. На нашу думку, варіант дворівневого 
ЗНО з математики, що складається з тесту (сертифікаційної роботи) 
поглибленого рівня, який містить у собі в якості частини тест базового рівня, 
не є досконалим і містить певні недоліки, які варто врахувати в майбутньому, 
оскільки ми переконані, що саме така форма ЗНО є оптимальною для 
сучасних українських реалій. 

Ми усвідомлюємо також, що введення дворівневого тестування з 
математики породжує низку методичних проблем для фахівців, які 
здійснюють підготовку учнів старшої школи до такого виду оцінювання. 
Учителям математики було досить складно забезпечити належну якість 
підготовки до ЗНО з математики 2015 року, оскільки рішення про введення 
дворівневого тесту з математики було прийнято досить несподівано. 
Унаслідок цього, крім демонстраційного варіанта такого тесту на сайті 
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УЦОЯО (www.testportal.gov.ua), практично ніякого іншого методичного 
забезпечення підготовки до дворівневого ЗНО не було ще за кілька місяців 
до проведення самого тестування.  

Для порівняння, у Польщі, яка з 2015 року також ввела дворівневе 
оцінювання з математики, підготовча робота до цього велася, починаючи з 
2012 року, коли було офіційно оголошено про такий перехід. За цей час за 
допомогою роз’яснювальних методичних публікацій для фахівців та 
публікацій у пресі для широкого загалу вдалося підготувати до переходу на 
дворівневе оцінювання з математики і старшокласників, і їхніх батьків, і 
вчителів, які готують учнів до такого виду тестування. 

Другою причиною складності підготовки українських випускників до 
дворівневого тесту з математики 2015 року є виснажливий для більшості з 
них 210-хвилинний марафон, необхідний для написання поглибленого 
тесту. На нашу думку, напружено думати протягом такого тривалого часу 
здатні далеко не всі випускники. Як наслідок, стає не зовсім зрозуміло, що, 
власне, перевіряє такий тест: фізичну витривалість учасника тестування чи 
його знання, уміння, навички (компетентності)?   

Наведених вище проблем можна було би уникнути, оголосивши про 
введення дворівневого оцінювання з математики, але відклавши його на 
кілька років з метою проведення детальної роз’яснювальної роботи серед 
розробників тестових завдань, учителів, методистів, а також майбутніх 
учасників дворівневого тестування та їх батьків. За ці кілька років також 
можна було би провести експеримент щодо різних моделей проведення 
такого оцінювання. Зокрема, можна було би з’ясувати, наскільки успішно 
учні справляються з 210-хвилинним поглибленим тестом і чи не краще 
поглиблений тест відокремити від основного.  

Ми сподіваємося, що наведені вище недоліки введення 
дворівневого ЗНО з математики в подальшому будуть ураховані. 
Зауважимо також, що, не зважаючи на відмову від дворівневої моделі ЗНО 
в 2016 році, методичні публікації щодо особливостей підготовки до нього 
не втратили актуальності, оскільки, на наше переконання, повернення до 
такої моделі є лише питанням часу та набуття необхідного досвіду. Тому 
природно, що саме цій проблемі ми й присвятили дану роботу.  

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні в Україні ґрунтовні 
дослідження, присвячені аналізу та розробці багаторівневих тестів із 
математики, зустрічаються нечасто. Крім уже згаданих статей [1] і [2], 
кількох газетних інтерв’ю, а також аналітичної доповіді [3], де згадана 
проблема розглядається в контексті створення та впровадження в Україні 
системи моніторингу якості освіти, нам не відомі вітчизняні публікації в 
цьому напрямі. Водночас, багаторівневе тестування з математики вже 
впроваджено й успішно використовується в багатьох країнах світу. 
Наприклад, у США поширена дворівнева система предметних тестів з 
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математики, яка містить SAT Subject Test in Math Level 1 and SAT Subject 
Test in Math Level 2. Дворівнева система тестування застосовується також у 
Фінляндії, яка є одним із світових лідерів учнівських навчальних досягнень 
з математики (за даними міжнародних порівняльних досліджень PISA, 
TIMMS та IPMA). У Великі Британії застосовується ще більш розгалужена 
система тестування навчальних досягнень випускників – існує 6 рівнів 
тестування з математики, причому кожен із них поділяється на дві частини: 
А (без використання калькулятора) та В (з використанням калькулятора). 
Список країн, які ефективно використовують багаторівневі тести, можна 
продовжити, а значні результати, які демонструють ці країни під час 
згаданих міжнародних порівняльних досліджень, наштовхують на думку, 
що ігнорувати подібний досвід принаймні нераціонально. 

Мета статті. Метою даної роботи є висвітлення особливостей 
дворівневого ЗНО з математики, зокрема, особливостей підготовки до 
цього оцінювання українських випускників. Також ми поділимося власним 
досвідом підготовки до дворівневого незалежного оцінювання: наведемо 
дворівневі тематичні тренувальні тести, що стосуються тем «Планіметрія» і 
«Стереометрія» та розв’яжемо окремі завдання цих тестів, додавши до них 
методичні роз’яснення та коментарі. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі 
використано теоретичні методи: аналіз методичної літератури з 
досліджуваного питання  та емпіричні методи: спостереження за 
навчальним процесом слухачів курсів по підготовці до ЗНО з математики та 
аналіз їхніх навчальних досягнень. У дослідженні також використано 
комплекс методів наукового пізнання: порівняльний аналіз для з’ясування 
різних поглядів на проблему й визначення напрямів дослідження; 
систематизація та узагальнення для формулювання висновків і рекомендацій 
щодо вдосконалення процесу підготовки до ЗНО з математики; узагальнення 
авторського педагогічного досвіду і спостережень. 

Виклад основного матеріалу. Особливості дворівневого ЗНО з 
математики. Необхідність упровадження дворівневого ЗНО з 
математики, на нашу думку, зумовлена низкою причин.  

1. За традиційної однорівневої системи проведення ЗНО з 
математики одним тестом перевіряються навчальні досягнення 
випускників як загальноосвітніх шкіл та класів, так і класів із профільним 
та поглибленим вивченням математики. Це веде до того, що учасники 
тестування з математики в Україні перебувають у нерівних умовах щодо 
рівня складності завдань. Дійсно, випускники класів фізико-математичного 
профілю  мають кращий рівень математичної підготовки в порівнянні з 
випускниками класів гуманітарного чи суспільного спрямування, що дає їм 
додаткові переваги під час проходження ЗНО.  
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2. За традиційної однорівневої системи проведення ЗНО з 
математики  результатами одного й того самого тесту доводиться 
користуватися вишам, які потребують різного рівня та різної специфіки 
математичних знань у відповідності до наявних спеціальностей. 
Абітурієнти спеціальностей, для яких математика є профільною дисципліною, 
повинні були би мати не лише глибокі знання з математики, а ще й здатність 
до високого рівня абстрагування і навіть до математичної творчості. А до 
абітурієнтів, наприклад, економічних спеціальностей настільки високі вимоги 
щодо рівня математичної підготовки висувати не дуже логічно, оскільки для 
них математика є важливим, але все-таки інструментом.  

Виходячи з наведених причин, у роботі [1] ми запропонували 
замінити традиційний тест ЗНО на два різних тести: Основний (Basic) та 
Поглиблений (Advanced). Кожен із цих тестів орієнтований на відповідну 
учнівську аудиторію з одного боку та на відповідну категорію 
спеціальностей вищих навчальних закладів з іншого. У [1] і [2] нами 
детально розроблено специфікації кожного з цих тестів (загальна структура 
тесту, розподіл тестових завдань за змістом, формою подання, рівнем 
складності та когнітивним рівнем) та наведено конкретні приклади 
Основного та Поглибленого тестів.  

У 2015 році УЦОЯО впровадило один дворівневий тест 
(сертифікаційну роботу) з математики, що містить основну частину 
(базовий рівень), яка виконується всіма учасниками тестування, та 
додаткову частину (поглиблений рівень), яка виконується лише тими 
учасниками тестування, які виявили таке бажання. За подібною схемою 
протягом останніх десяти років проводилася державна підсумкова 
атестація (далі – ДПА) українських випускників. Але принциповою 
відмінністю ДПА від ЗНО-2015 є те, що завдання тесту незалежного 
оцінювання не є відомими до його проведення, на відміну від завдань 
ДПА, які містилися в спеціальних збірниках завдань, доступних у процесі 
підготовки до атестації.  

На нашу думку, рішення про введення дворівневого ЗНО саме в такій 
формі є половинчастим, оскільки не дозволяє належним чином розділити 
учнівську аудиторію на дві цільові групи: учнів, які бажають зробити 
математику сферою своєї майбутньої професійної реалізації та учнів, які 
бажають використовувати знання з математики більшою мірою як 
інструмент для своєї фахової реалізації (економістів, інженерів, 
програмістів тощо). Ми вважаємо, що в подальшому при введенні 
дворівневого тестування цей недолік буде усунуто шляхом введення двох 
різних тестів, завдання кожного з яких будуть орієнтовані саме на вказані 
цільові учнівські аудиторії.  

Підготовка до ЗНО з математики, по суті, полягає в повторенні та 
систематизації  учнями теоретичних відомостей, отриманих під час 
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навчання в школі, а також у розв’язуванні тренувальних тестових завдань із 
математики тих форм, які використовуються під час незалежного 
оцінювання. На сьогодні в тестах ЗНО з математики використовуються 
завдання з альтернативами (вибір однієї правильної відповіді з 5 
запропонованих), завдань із короткою відповіддю (десятковим дробом 
або цілим числом), завдань на встановлення відповідностей (відшукання 
логічних пар) та завдань відкритої форми (з повним поясненням).  

Основний тест (базовий рівень сертифікаційної роботи) не містить 
завдань відкритої форми, а тому методика підготовки до нього майже 
нічим не відрізняється від методики підготовки до традиційного 
однорівневого тестування. Поглиблений тест (поглиблений рівень 
сертифікаційної роботи) додатково містить завдання відкритої форми, на 
які ми звернемо особливу увагу в подальшому викладі. 

Завдання відкритої форми з повним поясненням, що містяться в 
стандартизованих тестах, тільки на перший погляд нагадують «звичайні 
задачі», за допомогою яких, по суті, здійснюється процес навчання 
математики в школі. Принциповою відмінністю тестового завдання відкритої 
форми від завдань, які використовує вчитель на уроках, є можливість 
створення для нього приблизно однакових за кількістю логічних кроків схем 
оцінювання. З цією метою тестові завдання відкритої форми містять в умові 
явні чи неявні «підказки» щодо їх розв’язування, які звужують спектр 
можливих способів розв’язування таких завдань. Така будова тестових 
завдань відкритої форми є природною, оскільки при двох різних способах 
розв’язування, один із яких містить, наприклад, 4 логічних кроки, а другий – 6 
логічних кроків, важко виробити для них рівноцінні схеми оцінювання.  

До «звичайних задач» вимога приблизно однакової кількості логічних 
кроків та обмеженості способів розв’язування не висувається. Навпаки, чим 
більше оригінальних способів розв’язування завдання запропонує учень, тим 
краще, оскільки те чи інше завдання з математики може використовуватися в 
навчальному процесі не лише з контролювальною метою, а також і з 
навчальною, розвивальною, виховною тощо.  

Із наведених вище причин написання тестових завдань відкритої 
форми з повним поясненням для стандартизованих оцінювань є 
складнішим, ніж написання «звичайних задач» для підручників та 
посібників з математики. Однак із тих самих причин підготовка учнів до 
розв’язування таких завдань дещо спрощується, оскільки від учасників 
тестування здебільшого не вимагається демонстрації творчого підходу під 
час їх розв’язування. Іншими словами, завдання відкритої форми 
Поглибленого тесту найчастіше є досить складними, але не 
«олімпіадними», тобто їх розв’язання має бути доступним більшості 
сумлінних учнів із високим рівнем математичної підготовки.  
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Традиційно завдання з повним поясненням у тестах ЗНО стосуються 
тем «Рівняння та системи рівнянь», «Нерівності та системи нерівностей», 
«Функції та їх графіки», «Планіметрія» та «Стереометрія». При цьому під 
час розв’язування геометричних завдань може використовуватися 
векторно-координатний метод, а для розв’язування рівнянь і нерівностей 
можуть використовуватися перетворення виразів зі змінними та елементи 
математичного аналізу (дослідження на найбільше та найменше значення 
за допомогою похідної). Тому під час підготовки до дворівневого ЗНО з 
математики природно використовувати завдання відкритої форми в 
проміжних тематичних тестах, що стосуються всіх виділених нами в [1] і  [2] 
десяти тем: «Числа і вирази», «Функції та їх графіки», «Рівняння та системи 
рівнянь», «Нерівності та системи нерівностей», «Текстові задачі», 
«Елементи математичного аналізу», «Планіметрія», «Стереометрія», 
«Координати і вектори» та «Елементи стохастики». 

Ще однією особливістю дворівневого стандартизованого тестування є 
відбір теоретичного матеріалу, що стосується Основного та Поглибленого 
тестів. Спираючись на досвід колег із Польщі та інших країн, які 
використовують багаторівневу систему підсумкового оцінювання, природно 
розділити теоретичний матеріал програми ЗНО з математики на той, що 
стосується лише Основного тесту (базового рівня сертифікаційної роботи) і 
той, що стосується Поглибленого тесту (поглибленого рівня сертифікаційної 
роботи). Таке відокремлення теоретичного матеріалу значно спростить 
учителям процес підготовки, оскільки дозволить розділити учнівські 
аудиторії, які обрали той чи інший рівень тесту ЗНО з математики.  

В офіційній документації щодо дворівневого ЗНО з математики 2015 
року такого поділу не відображено, учасникам пропонується однакова 
програма для підготовки до тестів обох рівнів. Зважаючи на світовий 
досвід багаторівневих тестувань, ми вважаємо це не зовсім природним. 
Цей факт зумовлений лише згаданою поспішністю введення дворівневої 
моделі ЗНО і найближчим часом розділення теоретичного матеріалу, що 
стосується тестів обох рівнів, буде здійснено. 

Нижче ми наводимо один із можливих дворівневих тестів, за 
допомогою якого можна оцінити готовність учнів до розв’язування завдань 
ЗНО з математики, що стосуються тем «Планіметрія» і «Стереометрія». Цей 
тест за будовою подібний до тесту ЗНО-2015. Він містить по 6 завдань із 
альтернативами, по 3 завдання з короткою відповіддю, одне з яких є 
структурованим (тобто містить два завдання, що стосуються однієї умови), 
по одному завданню на встановлення відповідностей та по одному 
завданню з повним поясненням із кожної з наведених тем. До 
поглибленого рівня відносяться 2 завдання з кожної теми: 1 завдання з 
короткою відповіддю і 1 завдання з повним поясненням. Завдання з 
альтернативами оцінюються в 1 бал кожне, завдання з короткою 
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відповіддю – в 2 бали кожне (за структуроване завдання можна набрати 0, 
1 або 2 бали), а завдання відкритої форми – в 4 бали кожне. Таким чином, 
за завдання тесту базового рівня учень може отримати з кожної теми 14 
балів, а завдання поглибленого рівня – додатково ще 6 балів.  

Виходячи з нашого досвіду, саме така кількість завдань тесту є 
оптимальною для абітурієнтів середнього рівня підготовки, якщо на 
розв’язання тесту виділяти до 90 хвилин. Даний тест можна розділити на 
два окремих тематичних тести тривалістю до 45 хвилин, якщо вчитель 
працює за традиційною урочною системою. Природним є також 
відокремлення учнів, які пишуть тест базового рівня від учнів, які пишуть 
тест поглибленого рівня. Під час складання тесту ми прагнули здійснити 
максимально широке «покриття», яке стосується підтем розглядуваних 
двох тем, а також представити в ньому «класичні» тестові завдання, 
характерні для тестів ЗНО з математики останніх років.  

 

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ 
У завданнях 1-12 оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. 
1. Кути   і   – суміжні, причому 4  . Знайдіть градусну міру 

кута  .   

А Б В Г Д 
o72  o45   o144  o90   o36   

2. Серед зображених трикутників укажіть той, у якого центр 
описаного кола знаходиться на одній із його сторін.  

А Б В Г Д 
 
 
 
 

    

3. Сторона квадрата дорівнює a . Укажіть формулу, за якою 
обчислюється радіус кола R , описаного навколо цього квадрата.  

А Б В Г Д 

2R a  
2

a
R   

R a   

2

a
R    

2 2

a
R 

 
4. У деякого правильного n  кутника градусна міра внутрішнього 

кута більша за o140  і менша за o145 . Знайдіть n .  
А Б В Г Д 

7n   8n    9n    10n    11n    
 
5. Довжина кола дорівнює C . Укажіть формулу, за якою 

обчислюється площа S  круга, обмеженого цим колом.  
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А Б В Г Д 
2C

S


  
24S C  2

4

C
S


   

2S C  2

4

C
S


  

6. Укажіть хибне твердження.  

А Діагоналі будь-якого паралелограма точкою перетину діляться навпіл 

Б Будь-які два кола можуть мати не більше однієї спільної точки 

В Сума градусних мір внутрішніх кутів будь-якого трикутника дорівнює o180  

Г Будь-які дві прямі можуть мати не більше однієї спільної точки 

Д Діагоналі будь-якого ромба перпендикулярні 

7. На малюнку зображено куб 

1 1 1 1ABCDABC D . Укажіть пряму, яка є мимобіжною 

до прямої 1 1C D .  

А Б В Г Д 
AB   BC   

1BD   1 1AC   1CD   

8. Дано куб 1 1 1 1ABCDABC D , ребро якого дорівнює 1 см. Знайдіть 

синус кута   між прямою 1AC  і площиною грані ABCD .  

А Б В Г Д 
1

sin
3

   
1

sin
2

   2
sin

3
   

1
sin

2
   3

sin
2

   

9. Площа основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює Q . 

Укажіть формулу, за якою обчислюється площа S  бічної  поверхні цієї 
піраміди, якщо її апофема дорівнює l .  

А Б В Г Д 

4S l Q   1

3
S l Q   2S l Q  2S l Q   1

2
S l Q  

10.  Квадрат зі стороною 2 см обертають навколо його діагоналі. 
Знайдіть об’єм V  утвореного тіла обертання (у см3).  

А Б В Г Д 

2 2

3
V   см3 

4V   см3 4 2

3
V   см3 

2 2V   см3 8

3
V   см3 

11.  Навколо якого з наведених геометричних тіл не завжди можна 
описати кулю?  

А Б В Г Д 

Циліндр  Куб Правильний 
тетраедр 

Призма Конус 

12.  Укажіть правильне твердження.  

А Якщо дві прямі в просторі перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні між 
собою 

 C B 

 A D 

 C1  B1 

  A1 D1 
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Б Якщо пряма має з площиною спільну точку, то вона належить цій площині 

В Якщо прямі a  і b  мимобіжні та прямі b  і c  мимобіжні, то прямі a  і c  мимобіжні 

Г Якщо прямі a  і b  мимобіжні та прямі b  і c  мимобіжні, то ||a c  

Д Якщо дві прямі перпендикулярні до однієї площини, то вони паралельні між собою 
 

У завданнях 13–14 установіть відповідність між об’єктами 1–4 і А–Д.  
13.  Установіть відповідність між геометричними фігурами на 

площині (1–4) та формулами їх площ (А–Д). 
Геометричні фігури Формули 

площ 
1 Трикутник, сторона якого дорівнює x , а висота, 

проведена до цієї сторони, дорівнює 2x   
2  Круг, радіус якого дорівнює 2x  
3  Прямокутник, сторони якого дорівнюють x  і 2x  
4  Ромб, діагоналі якого дорівнюють x   і x  

А 24 x   
Б  22 x   

В  23

2
x   

Г  2x   

Д  21

2
x   

14. На розгортках куба (1–4) пунктиром позначено лінію перетину 
куба та деякої площини перерізу. Установіть відповідність між 
зображеннями перерізів на розгортках (1–4) та геометричними фігурами, 
якими є ці перерізи (А–Д). 

Зображення перерізів Геометричні фігури 
1                                        2 
 
 
3                                        4 

А Правильний 
трикутник 

Б Квадрат 
В Трикутник, який не є 

правильним  
Г Прямокутник, який 

не є квадратом 
Д Чотирикутник, що не 

є паралелограмом 
 

У завданнях 15–20 запишіть відповідь десятковим дробом. 
15.  У рівнобічній трапеції ABCD  нижня основа ADдорівнює 22 см. 

Середня лінія LP  дорівнює 15,5 см, а кут при основі дорівнює o45 . 
1. Визначте довжину (у см) верхньої основи BC . 
2. Визначте довжину (у см) висоти трапеції ABCD . 
16.  Дано правильний трикутник. У нього вписано коло і навколо 

нього описано коло. Знайдіть відношення площі круга, обмеженого 
вписаним колом, до площі круга, обмеженого описаним колом. 

17.  Основою прямої призми є прямокутний трикутник ABC  
( o90C  ), AC  12 см, 13AB   см. Бічне ребро призми дорівнює найменшій 
стороні її основи. 
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1. Знайдіть довжину (у см) висоти цієї призми. 
2. Знайдіть об’єм (у см3) цієї призми. 
18.  У правильній чотирикутній піраміді діагональний переріз є 

рівнобедреним прямокутним трикутником, площа якого дорівнює 32 см2. 
Знайдіть площу основи цієї піраміди (у см2). 

 

ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ 
19.  На малюнку зображено 

трикутник ABC , DE  – його середня лінія, 
а F  – точка перетину діагоналей 
чотирикутника ADEC . Знайдіть площу 
трикутника ABC  (у см2), якщо  площа 
трикутника AFC  дорівнює 12 см2. 

20.  Капелюх ляльки має форму 
конуса, радіус основи якого дорівнює 12 см, а висота дорівнює 9 см. 
Маленький хлопчик під час дослідження будови ляльки розрізав капелюха 
по твірній конуса і отримав сектор круга. Знайдіть градусну міру 
центрального кута цього сектора. 

Розв’язання завдань 21–22 повинно мати обґрунтування. Запишіть 
послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв’язання завдань, 
зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше 
твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань 
рисунками, графіками тощо.  

21.  Трикутник ABC , сторона AB  якого дорівнює 4 см і кут A   

дорівнює 60о, вписано в коло радіуса 2 3  см. Знайдіть: а) довжину сторони 
BC ; б) довжину середньої лінії трикутника, яка паралельна стороні AC ; в) 
відстань між точками кола, у яких пряма, що містить середню лінію 
трикутника ABC , паралельну до сторони AC , перетинає коло. 

22.  У правильній трикутній піраміді SABC  кут між бічним ребром і 
площиною основи дорівнює  , сторона основи дорівнює а. SH  – висота 

піраміди. З’ясуйте, якою геометричною фігурою є переріз цієї піраміди 
площиною, що проходить через точку H , паралельно ребрам SA  і BC . 
Знайдіть площу цього перерізу. 

Відповіді до тесту. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д А Г Г В Б Б А В В Г Д 

13 14 15 16 17 18 19 20 

1 – Г, 
2 – А, 
3 – Б, 
4 – Д. 
 

1 – А, 
2 – Г, 
3 – Б, 
4 – В. 
 

1. 9 
2. 6,5 

0,25 1. 5 
2. 300 

64 36 288 

21. а) 6 см; б) 1 6  см; в) 102  см.  
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22. Переріз є прямокутником, його площа 
22

9 3 cos

a
S


 . 

Методичні поради щодо розв’язування окремих завдань тесту. 
Далі ми наведемо розв’язання та методичні коментарі для окремих 
завдань тесту, які здалися нам важливими під час підготовки учнів до ЗНО 
з математики. Основну увагу при цьому зосередимо на завданнях 
поглибленого рівня та структурованих завданнях із короткою відповіддю. 

5. Довжина кола дорівнює C . Укажіть формулу, за якою 
обчислюється площа S  круга, обмеженого цим колом. 

А Б В Г Д 
2C

S


  
24S C  2

4

C
S


   

2S C  2

4

C
S


  

Розв’язання. Відомо, що 2 ,С R  а 2S R , де R – радіус кола і круга. 

Тому 
2

C
R


  і 

2 2

2 4

C C
S 

 

 
  

 
. Отже, правильною є відповідь В. 

Коментар. Трудність цього завдання зумовлена тим, що воно не 
містить числових даних, а отже, вимагає певного рівня абстрактного 
мислення. При розділенні теоретичного матеріалу на базовий і 
поглиблений рівень завдання такого типу природно віднести до 
Поглибленого тесту. Дистрактори до такого завдання підібрати непросто, 
оскільки важко передбачити, які саме помилки допустить учень при його 
виконанні. Для завдання 5 ми здійснили його апробацію на невеликій 
вибірці, подавши це завдання як «звичайну задачу», тобто завдання з 
відкритої форми з повним поясненням. Найбільш типові неправильні 
відповіді ми й обрали в якості дистракторів. 

10. Квадрат зі стороною 2 см обертають навколо його діагоналі. 
Знайдіть об’єм V  утвореного тіла обертання (у см3). 

А Б В Г Д 

2 2

3
V   см3 

4V   см3 4 2

3
V   см3 

2 2V   см3 8

3
V   см3 

Розв’язання. При обертанні квадрата навколо його діагоналі 
утворюється геометричне тіло, що являє собою два однакових конуси зі 
спільною основою. І радіус r , і висота h  цього конуса  дорівнює половині 

діагоналі квадрата. Тому 
2 2

2
2

r h   , а шуканий об’єм 

21 2 4 2
2 2 2

3 3 3
V r h          см3 і правильною є відповідь В. 

Коментар. Трудність цього завдання полягає в тому, що воно, крім 
знання відповідних формул, перевіряє ще й просторову уяву учнів. 
Формування просторової уяви під час вивчення стереометрії традиційно є 
непростим завданням. Для полегшення сприйняття умови в подібних 
завданнях можна або користувалися ППЗ на кшталт GRAN-3d, або ж 
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використовувати моделі з підручних матеріалів (паперу, пластику тощо). 
Підбір дистракторів до даного завдання здійснювався тим самим 
способом, як і в завданні 5. 

 19. На малюнку зображено трикутник 
ABC , DE  – його середня лінія, а F  – точка 
перетину діагоналей чотирикутника ADEC . 
Знайдіть площу трикутника ABC  (у см2), якщо  
площа трикутника AFC  дорівнює 12 см2. 

Розв’язання. За властивістю середньої 

лінії 
1

2

DE

AC
 . Оскільки трикутники DEF і CAF  подібні за трьома кутами, то їх 

площі відносяться як квадрати відповідних лінійних розмірів, тобто 
1

4
DEF

CAF

S

S
 , звідки 3DEFS   см2.  

У довільному опуклому чотирикутнику ADEC  з  діагоналями AE  і 
DC , які перетинаються в точці F , справедлива рівність DEF CAF DAF ECFS S S S   . 

Крім того, за властивістю трапеції DAF ECFS S S  , а тому 2 12 3 36S    , звідки 

6S  . Отже, площа трапеції ADEC  дорівнює 12 3 2 6 27     см2. 

Трикутники BDE  і BAC  подібні за трьома кутами. Оскільки 
1

2

DE

AC
 , то 

1

4
BDE

BAC

S

S
 , звідки 

3

4
ADEC ABCS S . Таким чином, 

4
27 36

3
ABCS     см2. 

Коментар. Для учня з належним рівнем математичної підготовки ця 
задача не є надмірно складною, оскільки не вимагає громіздких 
обчислень. Однак, наш досвід показує, що далеко не всі учні під час 
вивчення чотирикутників у 8 класі звернули увагу на згадані в розв’язанні 
властивості опуклих чотирикутників та трапеції. Під час підготовки до ЗНО 
варто нагадати учням ці властивості, оскільки вони значно спрощують 
розв’язання цілого класу типових задач планіметрії. 

20. Капелюх ляльки має форму конуса, радіус основи якого дорівнює 
12 см, а висота дорівнює 9 см. Маленький хлопчик під час дослідження 
будови ляльки розрізав капелюха по твірній конуса і отримав сектор круга. 
Знайдіть градусну міру центрального кута цього сектора. 

Розв’язання. За відомими радіусом основи r  та висотою h  знайдемо 

твірну конуса: 2 2 144 81 15l r h      см. При розгортанні поверхні конуса 
після розрізу по твірній отримаємо сектор круга, радіус якого 15R l   см. 
При цьому довжина дуги, що обмежує сектор круга, дорівнює довжині 

кола основи конуса. Отже, 15 2 12     , звідки 
o

o24 8 8 180
288

15 5 5

 



    .  

Коментар. Формули довжини дуги l R    і площі сектора 

21

2
S R   , які відповідають центральному куту в   радіан технічно 
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M 

K 

C 

A 

B 

L 

P 

простіше застосовувати, ніж відповідні формули 
o

o180

R
l

 
  і 

2 o

o360

R
S

 
 , 

де центральний кут   вимірюється в градусах. Однак, наш досвід показує, 
що перші формули менш відомі учням, ніж другі. Цей факт зумовлений 
тим, що в шкільному курсі математики радіанна міра кута вивчається 
пізніше, ніж формули довжини дуги та площі сектора. З цієї причини 
вчителі при вивченні кола і круга та його частин дають громіздкі формули з 
градусною мірою. Після вивчення радіанної міри кута природно було би 
дати учням більш прості формули довжини дуги і площі сектора, але 
далеко не всі вчителі це роблять. Тому ми вважаємо, що під час підготовки 
до ЗНО з математики варто акцентувати увагу і на цьому моменті. 

21. Трикутник ABC , сторона AB  якого дорівнює 4 см і кут A   

дорівнює 60о, вписано в коло радіуса 2 3  см. Знайдіть: а) довжину сторони 
BC ; б) довжину середньої лінії трикутника, яка паралельна стороні AC ; в) 
відстань між точками кола, у яких пряма, що містить середню лінію 
трикутника ABC , паралельну до сторони AC , перетинає коло. 

Розв’язання. Нехай на малюнку зображено 
даний трикутник ABC , KM  – його середня лінія, 
LP  – хорда кола, описаного навколо ABC , яка 
містить середню лінію KM .  

а) Щоб знайти сторону BC , скористаємося 

теоремою синусів, за якою 2
sin

BC
R

A



, де R  – 

радіус описаного кола. Отже, o2 2 3 sin 60 6BC      
см.  

б) Оскільки KM  – середня лінія ABC� , то 
1

3
2

BM BC  см, 

1
2

2
BK AB  см і ||KM AC . Тому o60BKM A     як відповідні кути при двох 

паралельних прямих KM  і AC  та січній AB . За теоремою косинусів із 
трикутника BKM : 2 2 2 o3 2 2 2 cos 60KM KM      , звідки маємо рівняння 

2 2 5 0KM KM   . Отже, 
2 4 20

1 6
2

KM
 

    см. 

в) Позначимо LK a , MP b . За властивістю хорд кола 

LK KP AK KB    і LM MP BM MC   , звідки 
(1 6 ) 4,

( 1 6) 9.

a b

a b

    


   
 Розв’яжемо цю 

систему рівнянь: 
4 (1 6),

9 (1 6),

ab a

ab b

   


  
 а отже, 

5
6 1

1 6
b a   


, тобто 

6 1b a   . Після підстановки b  у перше рівняння системи маємо: 

( 6 1) (1 6) 4 0a a a      , 2 2 6 4 0a a   , 6 10a    . Тоді 
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6 10 6 1 10 1b        . У підсумку LP a KM b     

6 10 6 1 10 1 2 10         см. 
Коментар. Схема оцінювання до цього завдання є такою. Якщо учень 

правильно знайшов сторону BC , то він отримує 1 бал. Якщо учень 
правильно знайшов середню лінію KM , то він отримує ще 1 бал. Якщо 
учень правильно склав систему рівнянь для знаходження a  і b , то він 
отримує ще 1 бал. Якщо учень правильно знайшов довжину LP , то він 
отримує ще 1 бал. Таким чином, за повне і правильне розв’язання 
завдання 21 учень може отримати 4 бали. 

При аналізі цього завдання з учнями слід наголосити, що під час 
оцінювання бали нараховуються не лише за отримання правильної 
відповіді на кожному етапі, а й за обґрунтування всіх етапів розв’язання. 
Наприклад, якщо учень для пункту б) не обґрунтує, чому саме o60BKM   і 
не пошлеться на теорему косинусів, то бал йому не буде зараховано навіть 
за умови отримання правильного значення для довжини KM .  

Зауважимо, що пункт б) має альтернативне розв’язання: можна 
спочатку з трикутника ABC  знайти довжину сторони AC , а потім 
використати властивість середньої лінії. Даний спосіб є рівноцінним до 
авторського, оскільки також використовує теорему косинусів. При цьому 
способі розв’язання для отримання балу обов’язковим є посилання на 
властивість середньої лінії та теорему 
косинусів. 

22. У правильній трикутній піраміді SABC  
кут між бічним ребром і площиною основи 
дорівнює  , сторона основи дорівнює а. SH  – 

висота піраміди. З’ясуйте, якою геометричною 
фігурою є переріз цієї піраміди площиною, що 
проходить через точку H , паралельно ребрам 
SA  і BC . Знайдіть площу цього перерізу. 

Розв’язання. Нехай на малюнку 
зображено дану піраміду. Проведемо через точку H  пряму, паралельну до 
сторони BC  основи піраміди. Ця пряма перетне сторони  основи AB  і AC  у 
точках K  і P  відповідно. Через точки K  і P  в площинах граней ABS  і ACS  
відповідно проведемо прямі, паралельні до ребра SA . Нехай ці прямі 
перетинають ребра SB  і SC  у точках L  і M  відповідно. Чотирикутник 
KLMP  є шуканим перерізом, оскільки його площина паралельна до ребер 
SA  і BC  за ознакою паралельності прямої і площини.  

Оскільки трикутники AKP  і ABC  подібні за трьома кутами, а піраміда 
є правильною, то AK AP  і BK PC . Із правильності піраміди також слідує, 
що BKL CPM   , LBK MCP   . Отже, LBK MCP� �  за другою ознакою 
рівності трикутників. Тоді LK MP  і за ознакою паралелограма 
чотирикутник KLMP  є паралелограмом. Проведемо в площині основи 

l A 

H 

S 

B C 

K 

L M 

P 

D 
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піраміди через точку A  пряму l , паралельну до прямої KP . Із правильності 
піраміди слідує, що AH KP , а тому AH l . За теоремою про три 
перпендикуляри SA l . Оскільки ||LK SA  за побудовою, то LK KP  і 

шуканий переріз є прямокутником. 
Знайдемо площу перерізу. Відрізок AH  є радіусом кола, описаного 

навколо основи піраміди, а відрізок DH  – радіусом кола, вписаного в цю 

основу. Тоді 
3

a
AH  , 

2 3

a
DH   і : 2 :1AH DH  , : 2 :3AH AD  , звідки 

2 2

3 3
AK KP BC a   . Трикутники KBL  і ABS  подібні за трьома кутами, 

причому 
1

3

LK BK

SA BA
  . Кут між бічним ребром і площиною основи піраміди 

SAH   . Із прямокутного трикутника ASH  із прямим кутом H  маємо: 

cos 3 cos

AH a
SA

 
 


. Тому 

1

3 3 3 cos

a
LK SA


  . Отже, шукана площа 

перерізу 
22

9 3 cos
KLMP

a
S LK KP


   . 

Коментар. Схема оцінювання до цього завдання є такою. Якщо учень 
правильно вказав і обґрунтував алгоритм побудови перерізу, то він 
отримує 1 бал. Якщо учень показав, що побудований переріз є 
паралелограмом, то він отримує ще 1 бал. Якщо учень показав, що 
побудований переріз є прямокутником, то він отримує ще 1 бал. Якщо 
учень правильно знайшов площу перерізу, то він отримує ще 1 бал. Таким 
чином, за повне і правильне розв’язання завдання 22 учень може 
отримати 4 бали. 

Зауважимо, що в цьому завданні найбільш важливим елементом 
розв’язання є саме обґрунтування способу побудови перерізу та його 
форми. Після доведення того, що цей переріз є прямокутником, 
обчислювальне завдання для учнів з належним рівнем математичної 
підготовки здебільшого проблем не складає. За 4 роки відсутності в тестах 
ЗНО з математики завдань із повним поясненням багато вчителів почали 
приділяти значно менше уваги навчанню учнів належному оформленню 
розв’язання таких завдань. 

Завдання 22 може мати і альтернативні розв’язання. Зокрема, для 
доведення того, що шуканий переріз є прямокутником, може бути 
використана симетрія правильної піраміди відносно площини, що проходить 
через її висоту і одну з вершин основи. Учень може також використати й 
векторно-координатний метод розв’язання, про який детальніше йтиметься в 
наступних публікаціях. Однак, зміна способу розв’язання кожного 
конкретного кроку в даному завданні не призводить до принципових 
відмінностей в оцінюванні завдання, що говорить про його належну якість. 
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Висновки перспективи подальших наукових розвідок. Спроба 
введення в Україні в 2015 році дворівневої моделі проведення ЗНО з 
математики спричинило низку проблем, що стосуються як методики 
створення тестових завдань, так і методики підготовки українських 
випускників до цього виду тестування. Ми вважаємо реалізований у 2015 
році варіант дворівневого незалежного оцінювання проміжним і, спираючись 
на світовий досвід, переконані в необхідності введення двох різних тестів – 
Основного і Поглибленого – замість пропонованого УЦОЯО одного 
дворівневого тесту, у якому тест базового рівня є частиною тесту 
поглибленого рівня.  

Проте на сучасному проміжному етапі, одночасно з критикою чинної 
системи, природним є усвідомлення особливостей як самого дворівневого 
тестування, так і підготовки до нього учнів старшої школи. Найбільш 
принциповою особливістю ми вважаємо наявність у тесті поглибленого 
рівня завдань відкритої форми з повним поясненням, методика підготовки 
до розв’язання яких відрізняється від методики підготовки до 
розв’язування традиційних завдань із повним поясненням. Ця відмінність 
проявляється в тому, що завдання з повним поясненням стандартизованих 
тестів в умові містять явні чи неявні вказівки, які дозволяють звузити 
кількість способів розв’язання і тим самим полегшити створення 
рівноцінних схем оцінювання для таких завдань.   

Ми розуміємо, що будь-яка система підготовки потребує постійної 
корекції та модернізації, а тому будемо раді конструктивним зауваженням 
з боку фахівців та плідній дискусії в даному напрямі. Усі зауваження та 
пропозиції щодо тематики цієї статті можна надсилати на електронну 
пошту автора shkolnyi@ukr.net. 
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РЕЗЮМЕ 
Школьный А. В. Об особенностях подготовки к двухуровневому ВНО по 

математике. 
В работе рассмотрены особенности двухуровневого внешнего независимого 

оценивания качества знаний по математике по сравнению с традиционной 
одноуровневой системой общегосударственного стандартизированного 
оценивания, приведены методические рекомендации по подготовке учащихся к 
данному виду тестирования, касающиеся тем «Планиметрия» и «Стереометрия». В 
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частности, в данной статье нами рассмотрены примеры решения конкретных 
структурированных тестовых заданий с коротким ответом и тестовых заданий с 
полным объяснением, относящихся к двум указанным темам. На примере этих 
заданий и решений к ним мы демонстрируем основные подходы к обеспечению 
качества таких заданий, а также некоторые методические тонкости, 
позволяющие учителям повысить качество подготовки учеников старшей школы к 
внешнему независимому оцениванию по математике. Кроме того, приведенный в 
статье двухуровневый тематический  тест может использоваться как 
вспомогательное средство для подготовки к ВНО по математике. 

Ключевые слова: двухуровневое оценивание учебных достижений по матема-
тике, общегосударственное стандартизированное оценивание, ученики старшей 
школы, государственная итоговая аттестация, внешнее независимое оценивание. 

SUMMARY 
Shkolnyi O. On the peculiarities of two-level independent external assessment of 

quality of knowledge in mathematics. 
In 2015 Ukraine has attempted introduction of two-level system of external assessment 

of quality of knowledge in mathematics. The naturalness and usefulness of such system of testing 
in math was based in our series of publications in scientific pedagogical literature. In these works 
we proposed two-level system of standardized national assessment of educational progress in 
mathematics for Ukrainian pupils. Implemented by the Ukrainian Center for Educational Quality 
Assessment in 2015 two-level test in mathematics is different from our project, although some of 
our suggestions were taken into account. We believe that the option of two-level testing in math, 
consisting of test advanced level, which includes as part basic level is not perfect and has some 
shortcomings that should be removed in the future.  

We are aware that the introduction of a two-level math test raises a number of 
methodological issues for professionals who prepare pupils for this type of assessment. It was 
very difficult for Mathematics teacher to provide adequate quality of math testing in 2015, 
since the decision to impose of two-level math test was made quite suddenly. The second 
reason for the complexity of training of Ukrainian pupils for two-level math test 2015 is 
tedious for most of them the 210-minute marathon, you need to write in-depth test. In our 
view, not all pupils are capable to thinking in the situation of stress for so long. As a result, it 
is not clear what actually checks realized test: physical endurance of the test participant or 
his knowledge, skills (competencies)? 

We hope that the above mentioned disadvantages of introducing two-level math 
testing will continue to be taken into account. It is also noted that, despite the rejection of 
the two-level model of testing in 2016, methodological publications on the specifics of 
preparation have not lost relevance because, in our opinion, returning to such  model is only 
a matter of time and valuable experience.  

In this paper we consider the features of two-level independent external assessment 
of quality of knowledge in math compared with traditional one-tier system of national 
standardized test and put methodological recommendations for preparing pupils for this type 
of testing related to topics «Plane geometry» and «Space geometry». 

Key words: two-level math achievements assessment, national standardized outcome 
assessment, senior school pupils, state final attestation, independent external assessment. 
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РОЗДІЛ V. ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДОПОМОГИ 
ПІДЛІТКАМ ІЗ СЕНСОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

В ЦЕНТРІ «СКІФ» СУМДПУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА 
 

У статті розглядаються особливості комплексної корекційно-реабілітаційної, 
фізкультурно-спортивної та психолого-педагогічної допомоги, що її надають підліткам 
із сенсорними порушеннями у центрі «СКІФ». Його програма, спрямована на 
відновлювальну роботу з урахуванням загальнопедагогічних завдань і застосуванням 
специфічних педагогічних методів і прийомів, має на меті корекційне лікування й 
комплексну реабілітацію на користь фізичного і розумового розвитку особи. 

Ключові слова: корекційне лікування, фізична реабілітація, фізкультурно-
спортивна робота, психолого-педагогічна допомога, центр «СКІФ», підліткиіз 
сенсорними порушеннями. 

 

Постановка проблеми. Упродовж останніх десятиліть у світі 
відзначається тенденція до збільшення чисельності дітей із уродженими 
фізичними аномаліями, вадами інтелекту і хронічними інвалідизуючими 
захворюваннями, якою охоплено нині 6 – 8 % усіх новонароджених. 

Глибокі обмеження можливостей, супроводжувані значним 
зниженням якості життя, визначають медико-соціальну значущість проблеми 
корекції та реабілітації відповідного контингенту дітей і ставлять перед 
науковими та практичними організаціями – лікарнями, інтернатними 
установами, органами охорони здоров’я, корекційно-реабілітаційними 
центрами – серйозні завдання щодо розробки форм і методів цієї роботи, 
оскільки народження дитини з вадами розвитку стає для сім’ї тяжкою 
психотравмою, що призводить до соціальної дезадаптації [1]. 

Водночас необхідно відзначити, що досі немає єдності в питанні 
щодо відмінностей між комплексною реабілітацією і корекційним 
лікуванням. Їх протиставлення неправомірне, адже реабілітація і лікування 
являють собою цілісний процес, який розділяється, головним чином, в 
аналітичному плані з огляду на те, що корекційне лікування спрямоване на 
відновлення втраченої або неіснуючої функції, а комплексна реабілітація – 
на відновлення особистості, забезпечення її повноцінного життя в умовах 
сучасного суспільства. 

Зміцнення здоров’я населення завжди було й залишається справою 
непростою, поєднаною з розв’язанням численних різногалузевих проблем. 
Особливо важке становище склалось у системі реабілітації й освіти, і якщо 
сьогодні неможливо викорінити проблему в зародку, тобто неможливо 
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створити відповідні передумови для народження здорових поколінь, то 
дефектологам, реабілітологам та іншим працівникам галузі реабілітації і спе-
ціальної освіти потрібно максимально використовувати всі можливості для 
надання допомоги, які потенційно існують у спеціальному дитячому садку, 
спеціальній школі, інтернаті, притулку, корекційно-реабілітаційному центрі. 

Проте на сьогодні специфіку спортивно-реабілітаційних і корекційних 
заходів у таких закладах остаточно не з’ясовано, тому що фахова допомога 
дітям із різними порушеннями, у т. ч. сенсорними, передбачає як 
подолання наявних відхилень у розвитку, так і запобігання можливим 
розладам, пов’язаним із перенапруженням нервової системи, а також із 
різними психічними травмами, що призводять до виникнення особливо 
хворобливих станів нервової системи, які легко набувають у дітей 
шкільного віку вигляду неврозів. 

Метою статті є узагальнення багаторічного досвіду в галузі 
корекційно-реабілітаційної роботи з особами, які страждають на сенсорні 
порушення. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом педагогічного впливу в 
спортивно-корекційно-реабілітаційному центрі здебільшого є школярі 
середнього і старшого шкільного віку з атиповим розвитком і 
відхиленнями у стані здоров’я, а саме з вадами слуху і зору. Ці діти 
різняться за віком, етіологією захворювання, його тяжкістю, умовами життя 
тощо. Усі вихованці до відвідування центру «СКІФ» зазнали негативного 
впливу, який спричинив вимушену малорухливість, ослаблення 
соматичного здоров’я, вторинні рухові розлади, зниження кондиційних 
координаційних здібностей. Різноманітні поєднання цих порушень 
визначили своєрідність розвитку підлітків різних нозологічних груп, а отже, 
й особливості приватних методик фізичної культури в усіх її різновидах.  

Педагогічне кредо центру «СКІФ» – цефізкультурно-спортивне 
виховання і самовиховання особистості, зміцнення її тілесного, психічного і 
морального здоров’я, підвищення рухової активності та працездатності, 
розвиток загальнофізичних і координаційних, пізнавальних і творчих 
здібностей, реабілітація, відмова від шкідливих звичок, залучення до 
систематичних занять спортом, ігор, рухової рекреації. Також робота центру 
спрямована на подальшу підтримку фізичної працездатності, корекцію й 
компенсацію порушених функцій, запобігання вторинним розладам і 
супутнім захворюванням [3]. У цьому процесі бере участь не тільки сама 
дитина з обмеженими можливостями, хоча вона і є головною дійовою 
особою в перетворенні себе як особистості, але й держава, сім’я, освітній 
заклад і, у даному випадку, спортивно-корекційно-реабілітаційний центр.  

У тій чи іншій формі фізична культура і спорт показані практично всім 
дітям із обмеженими можливостями. У центрі «СКІФ» фізкультурно-
спортивна, фізреабілітаційна і психолого-педагогічна допомога таким 
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дітям починається після завершення медичної реабілітації в 
спеціалізованому стаціонарі. Вихідними умовами для занять у центрі є: 
наявність медичних показань і відсутність протипоказань; стабілізація 
стану, досягнута завдяки корекції та реабілітації; стійка мотивація, інтерес і 
функціональні передумови. Під час фізкультурно-фізреабілітаційних і 
психолого-педагогічних заходів фахівці «СКІФа» спираються на збережені 
функції та можливості дитини. Велике значення для шкільної та соціальної 
адаптації має не тільки характер самого захворювання або варіант 
аномального розвитку, але й, насамперед, час початку реабілітаційних і 
корекційно-розвивальних заходів. Починати їх необхідно відразу ж після 
перших відвідин центру, адже це значною мірою сприятиме більш 
успішному розвиткові дітей та їх інтеграції в соціум. 

Програмні реабілітаційні засоби, використовувані в центрі «СКІФ», є 
природними, а отже, не завдають шкоди здоров’ю дітей. Натомість 
завдяки їх застосуванню у вихованців формуються і розвиваються такі 
якості, як емоційна стійкість, витривалість, доброзичливість, відкритість [2]. 

Крім того, завдяки фізичній культурі та спорту в центрі «СКІФ» 
розкриваються творчі можливості дітей із особливими потребами, у них 
з’являється відчуття радості, повноти життя. Фізична культура і спорт 
допомагають налагоджувати контакти з іншими людьми, відкривають шляхи 
до самовдосконалення, самовизначення, самореалізації, самоствердження і 
подолання соціальної, перш за все, шкільної, дезадаптації. 

Розвиток дитини з обмеженими можливостями, як правило, 
відбувається в обмеженому середовищі, без повноцінного спілкування з 
однолітками та дорослими, що призводить до аутизації особистості та 
формування її егоцентричних настанов. Діти з відхиленнями у розвитку часто 
виховуються в умовах надмірної опіки з боку батьків і найближчих родичів. 
Через те, що в дитини порушена певна життєва функція, її вважають слабкою, 
неповноцінною, поганою, не приділяють належної уваги її інтересам і 
прагненням, аж до повного їх ігнорування, що зрештою спричиняється до 
психологічної інвалідизації, яка своєю чергою обтяжує фізичні вади дитини.  

Діти з обмеженими можливостями, стикаючись із неідеалізованою, а 
реальною дійсністю, у якій мають місце як закономірні, так і випадкові 
явища, як позитивні, так і негативні, як моральні, так і аморальні моменти, 
дуже часто не готові їх адекватно сприйняти. Отже, великого значення і 
специфічної спрямованості набувають формування й розвиток стійкості 
таких вихованців до психотравмуючих ситуацій, зміцнення їх 
психологічного імунітету, виховання несприйнятливості до негативних 
форм поведінки оточуючих. Тому педагоги-дефектологи та реабілітологи 
центру «СКІФ», дбаючи про максимально повну і ранню адаптацію дітей із 
обмеженими можливостями до соціуму, формування їх позитивного 
ставлення до життя і праці, спрямовують зусилля на згладжування всіх 
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негативних моментів, адаптацію даної категорії дітей до різних 
психотравмуючих ситуацій за допомогою фізичних вправ, а також 
реабілітаційних заходів за участю батьків. 

Одним із головних принципів педагогічного і фізреабілітаційного 
впливу на організм дитини є дотримання індивідуального підходу до 
кожного вихованця з урахуванням найбільш збережених нервово-
психічних функцій і позитивних якостей особистості. У процесі 
фізкультурно-спортивної та фізреабілітаційної роботи в центрі «СКІФ» 
основну увагу зосереджено на розкритті своєрідності кожної дитини та 
створенні для неї індивідуальної програми, що ґрунтується на всебічному 
вивченні особливостей її організму з обов’язковим залученням 
загальнотеоретичних знань про закономірності розвитку осіб з 
обмеженими можливостями. Йдеться про диференціацію педагогічних 
методів і прийомів залежно від вади дитини, специфіки порушеного 
розвитку, структури провідного розладу, вираженості вторинних відхилень, 
загального рівня фізичного й розумового розвитку, віку, ступеня соціальної 
та педагогічної занедбаності й дезадаптації. 

Здоров’я дітей із сенсорними порушеннями ослаблене через 
сукупність фізичних, психічних і соматичних відхилень, які мають 
специфічний характер і значно вповільнюють розвиток таких вихованців. З 
огляду на їх підвищену нервову виснажуваність і з метою уникнення 
нервових перевантажень фахівці «СКІФа» систематично здійснюють різні 
корекційно-реабілітаційні заходи з фізичного і психічного загартування 
дітей. Ще одним важливим завданням центру є розумове виховання 
дитини, причому принципово важливо саме розвивати розумові здібності, 
а не тільки розширювати обсяг знань і уявлень про довкілля. 

Корекційно-розвивальна спрямованість, нерозривно пов’язана з 
навчанням руховим діям і розвитком рухових якостей, характерна для всієї 
навчально-виховної роботи центру, що нею охоплено різні категорії дітей 
із обмеженими можливостями, зокрема й вихованців із порушеннями 
сенсорних систем.  

Освітні та корекційно-розвивальні завдання вирішуються на одному і 
тому самому навчальному матеріалі, але мають певні відмінності. Їм 
притаманна висока динамічність, оскільки вони повинні відповідати 
програмному змісту навчання. У процесі переходу до нового навчального 
матеріалу відбувається не повна зміна корекційних завдань, а зміна 
домінування якогось із них. Постійними завданнями на кожному занятті є 
корекція постави, основних локомоцій, ходьби, бігу й інших природних 
рухів, зміцнення м’язового «корсету», виправлення статури, корекція і 
профілактика плоскостопості, активізація вегетативних функцій. 

Увесь персонал центру «СКІФ» зобов’язаний суворо дотримуватися 
таких вимог: 
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1) до всіх дітей, особливо фізично ослаблених, збудливих, 
неврівноважених, ставитися спокійно й доброзичливо; 

2) залучати до участі в корекційно-розвивальному занятті всіх 
вихованців, у тому числі й важких, розробляючи для кожного з них 
індивідуальну корекційно-фізреабілітаційну розвивальну програму; 

3) визначати педагогічний прогноз на підставі медичного діагнозу, 
але завжди з педагогічним оптимізмом, прагнучи в кожній дитині знайти 
збережені потенційні можливості, позитивні сторони її психічного й 
особистісного розвитку, на які можна спиратися в ході педагогічної роботи; 

4) коректно й гуманно оцінювати динаміку просування підлітка, 
реально уявляти подальші можливості його розвитку й соціальної 
адаптації; 

5) створити для підлітка атмосферу доброзичливості, запевнити його 
у психологічній безпеці, допомогти усвідомити свій діагноз і об’єктивно 
оцінити власні можливості; 

6) пам’ятати, що ознаками психофізичної перевтоми є зміна загального 
стану вихованця, погіршення його пристосовуваності до навантажень, 
розлади діяльності функціональних систем організму (переважно нервової та 
серцево-судинної), посилення всіх наявних порушень; 

7) спільно з реабілітологом розробити для кожної дитини програму з 
раціональної організації розумової та фізичної діяльності, спрямовану на 
запобігання психофізичній втомі; 

8) у своїй діяльності керуватися вимогами професійної етики – 
діагноз і прогноз кожної дитини мають бути предметом професійної 
таємниці фахівців центру; 

9) стимулювати розумовий і емоційний розвиток вихованця, 
виходячи зі стану радості, спокою, розкутості; 

10) під час надання колекційної та фізреабілітаційної допомоги 
відзначати й розвивати позитивну неповторність кожної дитини, 
стимулювати її індивідуальні здібності та інтерес до занять; 

11) поступово і систематично заохочувати дитину до самооцінювання 
своєї роботи. 

Розробляючи спеціальну методику навчання і виховання, фахівці 
центру спираються на загальні та специфічні закономірності вікового 
розвитку як у нормі, так і в разі відхилення від неї. Крім цього, у центрі 
дотримано основних методичних підходів до навчання і виховання, 
створено спеціальні умови для забезпечення мотиваційної складової 
діяльності, забезпечено комунікативну спрямованість навчання, яка строго 
індивідуалізована, а тому дає можливість навчати дитину всіх 
продуктивних видів діяльності.  

Провідним напрямом фізкультурно-спортивної та корекційно-
фізреабілітаційної роботи центру «СКІФ» є поліпшення показників 
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дихальної, серцево-судинної та центральної нервової систем, оскільки 
морфологічний розвиток останньої через статеве дозрівання може 
закінчитись, а ядро рухового аналізатора в мозку повністю сформується до 
12 – 14 років. Перебудова функцій кори великих півкуль у цей час 
позначається на поведінці підлітків. У підлітковому віці психічний 
стереотип змінюється особливо різко, починається процес 
самоствердження, і тому інтереси підлітків стають більш різноманітними, 
водночас залишаючись ще недостатньо стійкими. Тому одним із завдань 
корекційної роботи є використання особливих прийомів для зміцнення як 
центральної, так і периферичної нервової системи, в основному завдяки 
ігровій і реабілітаційній діяльності. Стрижнем ігрової діяльності в центрі 
«СКІФ» є гра в футбол (футзал) під керівництвом досвідчених тренерів, яка 
за умови правильної організації педагогічного процесу є потужним 
засобом зміцнення здоров’я підлітків із обмеженими можливостями, які 
мають психофізичні вади, розвитку всіх систем організму, підвищення 
працездатності й удосконалення спортивної майстерності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розробок. 
Поєднання корекційно-фізреабілітаційної, фізкультурно-спортивної та 
психолого-педагогічної складових комплексної відновлювальної роботи є 
особливою методологічною настановою центру «СКІФ», що дає 
можливість отримати максимально позитивний результат. Використання 
певних методичних конструкцій, створених із урахуванням 
загальнопедагогічних і спеціальних завдань, пов’язане, насамперед, із 
тими проблемами комплексної реабілітації та корекційного лікування, які 
властиві конкретній дитині. 

Успішність діяльності центру «СКІФ» забезпечується завдяки 
об’єднанню зусиль педагога-дефектолога, тренера – фахівця з виду спорту, 
реабілітолога і батьків. Визначальним також є раннє застосування 
спеціальних фізичних вправ і природних засобів реабілітації, що сприяють 
зміцненню центральної нервової, серцево-судинної та дихальної систем 
організму вихованця, запобіганню незворотним змінам у м’язах, кістках 
тощо, а також усебічному розвиткові особистості. 

Перспективи подальших досліджень можуть бути пов’язані з удос-
коналенням організації систематичних занять із дітьми, які мають сенсорні 
порушення, в умовах спортивно-корекційно-реабілітаційного центру. 
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РЕЗЮМЕ 
Кравченко А. И. Особености оказания комплексной помощи подросткам с 

сенсорными нарушениями в центре «СКИФ» СумГПУ имени А. С. Макаренко. 
В статье рассматриваются особенности комплексной коррекционно-

реабилитационной, физкультурно-спортивной и психолого-педагогической помощи, 
что оказывают подросткам с сенсорными нарушениями в центре «СКИФ». 
Программа центра направлена на восстановительную работу с учетом 
общепедагогических задач и применением специфических педагогических методов и 
приемов, целью которых является коррекционное лечение с комплексной 
реабилитацией в пользу физического и умственного развития человека. 

Ключевые слова: коррекционное лечение, физическая реабилитация, 
физкультурно-спортивная работа, психолого-педагогическая помощь, центр 
«СКИФ», подростки с сенсорными нарушениями. 

SUMMARY 
Kravchenko A. The peculiarities of the comprehensive support for teenagers with 

sensory impairments in the centre “SKIF” of SumSPU named after A. S. Makarenko. 
The article discusses the peculiarities of the complex of correction and rehabilitation, 

sports and psycho-pedagogical assistance that is provided for teenagers with sensory 
impairments in the centre “SKIF”. The program of the center is focused on regenerative work 
taking into account general pedagogical tasks and using specific pedagogical methods and 
techniques, the purpose of which is correctional treatment with a comprehensive 
rehabilitation in favor of physical and mental human development. 

The combination of the correction and rehabilitation, sports and psycho-pedagogical 
component of an integrated restoration work is a special methodological task of the centre 
“SKIF”, which gives the opportunity to obtain the maximum positive result. The use of specific 
methodological designs, created with general pedagogical and special tasks, is associated 
primarily with such problems of the comprehensive rehabilitation and correctional treatment 
that is specific for a particular child. 

Developing special methodology of teaching and upbringing, specialists of the center take 
into account general and specific laws of age development both in the norm and in case of 
deviation from it. In addition, the center complied with the basic methodological approaches to 
training and education, created special conditions to ensure the motivational component of the 
activity, provided a communicative orientation to learning, which is highly individualized, and 
therefore gives an opportunity to teach children of all productive activities. 

The success of the activities of the centre “SKIF” is provided through the combined 
efforts of a teacher-defectologist, a coach – a specialist in some sport, a teacher, and 
parents. The important role also plays the early application of special physical exercises and 
natural means of rehabilitation, which ensure strengthening the central nervous, 
cardiovascular and respiratory systems of a child, preventing irreversible changes in the 
muscles, bones and the like, as well as comprehensive development of the personality. 

The prospects for further research can be associated with the improvement of the 
organization of systematic work with children with sensory impairments in conditions of 
sports correction and rehabilitation center. 

Key words: correctional treatment, physical rehabilitation, physical culture and sports 
work, psycho-pedagogical support, centre “SKIF”, teenagers with sensory impairments. 
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